
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



Τ1Π]}}1Π β 

92101 Ο4ΔΘΦΦΔΟΊΟΘ,. 



ΠΣ ὕτατη οὗ 

Ἡτνίπυρίσπ }1π|ρ τοίη. 

Ἴλου πν5 . πῇ 
Ἱπαπτεπτν Ζῇ. Ἰταντ 

τ (ἴδια πὲ ἘΠ ἱ 











ΤΗΙΣ 

ΗΟΙῪ ΒΙΒΙ.(Ε 
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ΔΥΙΤῊ ΑΝ ΕΧΡΙΑΝΆΑΤΟΚΥ ΑΝῸ ΓΟΚΙΤΙΟΑΙ, 

(σπττοι 1} 
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Ὦ λευϊοῖοι οὐ θεὲ γχαπρίβιοιι, 
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ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΝΟΜΙΓΑΝ Γ(ΗὔξκΩΗ. 

ΕΌΙΓΕῸ 

ΒΥ Ε. (. (ΟΟΚ, Μ.Α., Οανον ΟΕ Εχετεκ. 

νοι. Ϊ.--πἜΡΑΚΤ 11. 

ΔΕνΙΤΙΟῦΣς-- ΕΤΕΜΚΟΜΝΟΛΨΟ 51 Ὰ τιν 

ΟΞ ΤΟΝΘΟΝ: 

ΙΟΗΝ ΜμΜΌΚΚΑΥ, ΑΙΒΕΜΑΚΙΕ ΤΥ ΚΕΙ͂Τ. 

1871. 

[Ὁ Μινλις γέ γερεγνεα, 



Φαπδτίυαε : 
ῬΕΙΝΤΕ. ΒΥ ΚΟ, ]. ΟἸΑΥ, ΜΑΑ. 
ΑΥ ΤῊΕ ὑΝΙΝΕΒΞΙΤΥ ῬΒΕΘς, 



ΓΕΝΙΤΙΟῦς. 

ΙΝΤΒΟΌΌΌΟΤΙΟΝ, 

: ῬΑΟΙ ῬΑΟΚ 

Ι. {εΐε, ὅσϑε.. . .. 492 ΙΝ. 12ὲε ΑἊἰιμαὶ ἡ ἰδὲ ϑαςγῆος , . 49ς 
1. «“μεδον. δὶΡ ὁ. Ὑ, Ἡμέογίεα! ἀξυείορνηεημ 97 ϑαςγί- 
111. Οοηέεηξ 494 εις αι  νιψινς 962 

ὩδΙη6 οὗὨ 115 ἢτξί βεοϊίοη ᾽ς, ὙΠ τηοάοσῃ Ἰ 1 που (ἢδι 15, [6 1, νΣ τοδὶ 
ΒοΟΚ ((ΧΧ. Δευιτικόν, σ υἱρ. .2ε- 

τ ἱ Ω145), 15 ἴῃ 6 πδπηα ὉῪ ψῃϊοἢ [Πϊ5 ροτοη 
οἵ τὴς 1, οὗ Μοβοβ [88 δἰνγαγβ ὑθεη 
οαἰεὰ ὃν [δε Ἠε]]οηΐϊβες 768 δηά [6 
Ομηβδηῃ Ομυτοῃ. Βαϊ δοοοτάϊηρ ἴο τῆς 
ἰεχὶ οὗ τὰ 6 Μαβογίεβ, 1 ἀοεβ ποῖ ἀρρϑᾶσ 
ςεγίδίη πὲ ἴῃ6 ΒΟΟΚ νψὰβ οὐρίηα! !ν 
ὨΔΙΏΘα, ΟἹ ἴῃ ΔΩΥ ὙΑΥ τεραγάεα ΌΥ ἴΠοτΩ, 
ἃ5 ἃ ὮΏἼΟ]6. Ιὶ πουϊὰ ταῖποσ βθοῖὰ ἰμαὶ 
ἼΠΕΥ τεοϊκομοαᾶ 1ἴ 5ΠΏΡΙΥ 85 ἴθη ουἱ οὗ 
τε δῆἢγ-ίους 5εοίοηβ ᾿ηἴο ψϑῖοι [86 
δητα ΒοΟΚ οὗ [Ὡς Μοβαὶς ντηρβ 15 
τλλῦᾳ Ἴδα ἴδῃ ϑεοίίοῃβ ἅτ 85 {ο]- 
ΟΥ̓ :- 

ϑεςῖ, 24) (ΒΔρ. ἰ].---νὶ, 7. 
»"" 25)», »γ» ΥἹ. 8-ΟἸΙ], 

». 26,., 1Χ.---τὶ, 
»ω 27» ν.» ΧΙ. ΧΙ] 
», 28, »,» Χῖν. Χν. 
3) 29, 3) ΧΥ].---ΧΥ]]], 

30, :,, ΧΙΧ. ΧΧ. 

ς) 3ῖΐ, » ΧΧΙ.-ΧΧΙΥ. 

2) 932, » ΧΧν, ΧΧΥ]. 2. 

33, ;, ΧΧΝ;. 3- ΧΧΥ,Ι. 33 

ἘΔοὴ ϑεοίίοη, ἴθ δοζοσάδηοθο ψἱὰ 
ΤΑΌΡΙΏΪΟΔ] Οοὐδβίοτμῃ, 15 Ὡδιηδα ἔσγοσῃ ἴδ 6 
ΜΟΙ, ΟΥ Ῥῆγαβο, ἢ ὙΒΙΟΝ 1 οοχ- 
ΙΏΘΏΟΘ65. ΘεΟΙΟη 24 15 οδ]]εὰ Κγίξγα 
(15 10..), ψΒΙΟΒ τηδᾶηβ, “δηὰ ἢς ([86 
10ΚΡ0) οΔ]16ἀ.;" Βυΐ 1ἴ ἀρρϑᾶσβ [παῖ ἴῃς 
ἘΔΡΌΡΙΠΙΟΔΙ] [ενγ8 ἴῃ ἴἢ6 ἔπὶ6 οὗ 5. 76- 
Ιοῖς υδεα τῆς Ῥοπίδίους δὶ αν βίο, 
δἃῃα ρᾶνε ἴο εδοὴ οὗ [Ὡς ἔνε Βοοῖκϑβ ἴῃ 8 

γοι. 1. ΠΣ 
ἤδαδ δι το 

τ ὦ. 
07 ἽἽ 

7ὲνγ5 ΔΡΡΙΥ [πε {6 Καγέξγα ὈοΙὰ ἴο ἴῃ 6 
ἩὮΟ]6 ΡοΟΚ οὗ 1ονϊὔςυ, δΔηα, ἰὴ 118 ΤΏΟΥΟ 
δἰσςῖ 56η56, ἴο ϑ6ςΐ, 24 οὗ ἴῃς Ῥροηϊαϊουςἢ, 

ἈΚ τεραταβ 115 5} 0]6 οἵ τηδίζοσ, 1δυϊςι9 
15 Οοἰοβοὶν σοπηθδοϊεα ψιτ Εχοάι5 δὲ 118 
οοϊῃτηθησοιηρηΐ δηα ἢ ΝΟ Ι5 δἵ 115 
οομοϊυδίοη. ΤῈ ἢτδὶ [ἸὩΚ οὗ σορηθο- 
ΠΟῊ 15 ΟἸΘΑΙΥ θεν ὈΥ ἴπα ἕδος [μαῖ 
ψὮ116 τῆς ἀϊτοοῖοης ἔοσ ἴΏ6 (οῃϑθοσδαῖοη 
οὗ ἴῃς ῥγδϑίβ τὸ ρίνθεῃ ἴῃ Ἐχοάιυς, ἴῃς 
(οηβοοσδίοῃ ἰΐ5ε]ζ 15 παιταϊθά ἴη 1,ον- 
ΟἿΒ 1 ὩΘΑΙΪΥ ἴΠ6 58412η6 ψΟσάβ, ΟμδηρΊηρ 
ἴῃς ἴδηβε οὗ ἴῃ6 γεσρβ8. 566 ῥτζα]. Ὠοῖβ 
ἴο Εχ. χχὶχ. 
ΤΟ Βοοϊκ Βούγενεσ ἢ85 ἃ σο Δ] Οἰδίτη 

ἴο ὉΠΙῪ ἤομλ 50 ἰαῦρεα ἃ Ῥογίίοῃ οὗ ἷξ 
Ὀδῖηρ; οοσυριοα ΜῈ Ἰηϑιι ΠΟ 5 ἔοσ ἴῃ 6 
ΒΟΙνο6 οὗ τῆς ϑδηοίιδιγ. [1 15. ἴπιῈ 
τας τηυοῇ τηδίῖοεσ οὗ ἴῃ6 58:6 Κὶηπὰ 
15 Ἰουῃά ἴη Ἐχοάυβ δῃὰ Νυρεῖθ. Βυϊῖ 
Ινϊους ἀἰβετβ ἔσο ἴῃοδε Βοοῖς ἴῃ 
1η 118 σΈΠΘΙΔΙ Ἔχοϊυβίοη οὗ Ὠϊβίοσιοδὶ Πδῖ- 
ταῦνε. ΤὍΤΠῈ ΟἿΪΥ Ὠϊδίοτοδὶ] ΡΟΓ ΟΏ5 ΓΟ 
ἴῃς δοοουηΐβ οὗ [6 (όοῃβεοσδίοῃ οὗ ἴῃ 6 
Ῥηαβίβ, τὰ ἴὰ6 ἀεαίῃ5 οὗὐὁ Νδάδὺ δπά 
ΑΡῖδα (ςἢ. νἹ}}.----χ.), δηά οὗ ἴ6 Ρυηϊϑἢ- 
ταθηΐ οὗ ἴῃς ὈΪΑΘΡΒ μλοσ (χχὶν. χο--- 22). 

11. Α5 τορατάβ ἴἢς αυεδίοῃ οὗ δι- 
{ΠΟΥΒἢΪρ, τηοβῖ, ὄνθῃ οὗ ἴμοβε νῇο δοϊ]ὰ 
ἃ ἀϊβδγοηῖς ορίηΐοι οὨ ἴπ6 οἴμεσ ὈοΟΚΒ 
οὔ ἴμ6 Ῥεηίδίουςἢ, ἀϑοῦρα ἴ ἴῃη ἴῃς 

1 Ηϊΐεγοη. " Ῥτοΐογσιυϑ. Οα]εαῖι5.᾽ 
11 

ΡΝ 



494 
τηδίη ἴο Μοβθβ. ὙΤΠα ἰῃδοτῖθ5 ὨΙΟὮ τα 
σοΙΠΐοΥ ἴο 115 Μοβδὶς οὐἹρίη ἃ.Ὲ 50 τ Οἢ 
δῖ νατίδῃοθ τ ἐδοῦ οἴπει---ο ἔνο οὗ 
1Πο Ῥαΐης ἰπ δηγιῃίηρ {6 δα ϑίδητ4) 
δρτοοιηθηΐ---ἰ δῖ 1 ἀοε65 ποὶ βεθῖχ ΜΟσίἢ 
Ψ 2116 ἴο ΠΟΙ͂ςΘ 16 1ἢ [ἢ]15 ΡΪΔ406. 

Ιου συ μᾶ5 ΠΟ ῥγει 5] Ὁ ἴο βυϑίβῃ- 
δῖϊς διταηροπιθηῖ ἃ5 ἃ ΜΏΟΪΕ, ΠΟΥ 0685 
1 ἀρΡθᾶσ ἴο βᾶνεὲ Ὀδεὴ οὔ ρΊηα ΠΥ ττιτθη 
411 αἱ οὔθ {τ 6. ϑοπὶα τορο!  ΠΟἢ 5 ΟΟΟΌΣ 
ἴῃ εἰ; δηά ἴῃ ΤΔΗΥ ἰῃηϑδίδηςσεβ, σοτΔΙ ἢ 
ΡΑιίου]αῖα ἃσα βερασγαϊεα ἔτοπη οἴ οΥ5 
νἢ ψΠ]οἢ, ΌΥ τΠπ6 50] οἰ -ταδιζοσ, [ΠΟΥ 
ἃ16 ᾿τητηθ ϊδίοϊγ σοηπεοῖοα", ΤΠοτῖα Δρ- 
ΡΘΔΓ ἴο 6 ἴῃ 1,ονηοι5, ἃ5 ΜΜῸῈ]}} ἃ5 1ἢ 
1η6 οἴμοι ΒοοΚβ οὗ [δε Ῥεηϊαίειςος, ᾿Γρ- 
Μοϑβαῖς ἔγαρτηθηῖβ Ἰησοσρογαῖϊθα ψ ἢ [ἢ 6 
ΤΊΟΙΟ τΤοοθηΐ τηδίτου ὙΠΘΙΕ ἅτ 8]50 
Ῥᾶββδᾶρθδ ὙΠΙΟΝ ΤΑΥ͂ ὈΤΟΡΔΟΌΪ πᾶνε Ὀδθὴ 
τς ἢ Ὁ Μόοβα8β Οοἢ Ῥσενίοιιβ ΟΟΟΔΒ]ΟΠ5 
δηά ᾿ἰηϑετῖθἃ ἴὰ ἴῃε ρΐδοθς ΠΟΥ ὯΟΝ 
ΟΟΟΌΡΥ ἡ εη ἴπ6 Ῥεηίϊαδϊθυοἢ νὰ ρυῖ 
ἰοροίποτ. τ 15 ὈΥ̓ ΠΟ τηθδῃ58 τ η]}1|(6]} Κ 
πὶ τοτ6 ἅτε ᾿ΠΒΟΓΪΟἢη5 οὗ ἃ ἰδῖεγ 
ἀαῖο τ ΙΟἢ νοσο τύτιτῖθη, ΟΥἨ ΞΔ ΠΟ ΠΟηΘά, 
ὈΥ ἴῃς Ῥτορδοῖβ δῃηα ΠΟΙΥ τθη ψῆο, δίεσ 
τὴς Οαδρθνιγ, δἰτδηροὰ δηὰ δὐϊθα τῃς 
ϑοπρίυγεβ οὗ ἴῃς ΟἹ Τεβιαηθηῖν, ὙΠΒ 
ἐταρτθῃα ὙΑΥ ἴῃ ψὨϊοδ [6 1,ὺν 48 
Ὀδοη τεοοζάθά, τοραγάδα ἴῃ σοῃ ΘΟ. 
ψ τῆς ρεγίεοϊ ΠΔΏΟΩΥ οἵ [115 5ρὶπὶ 
Δα ἀείλι8, τΔΥ ἴση ἴο οοπμῆπτη Ὀοιϊῃ 
[Ὧ6 ὑπ} οὗ πὸ δυϊπουϑῃ οὗ ἴῃς ΒοοΟΚ8 
ἴῃ ψἢϊοῖ 1ἰ 18 ςοηίδιηεά, δηὰ τὰς ἴσια 
Ἰηϑρίγαῖίοη οὗ [86 ζλνρίνεσ. 

11. [Ιῃὴ τῇς (ο]]ονϊπρ [ΔὉ16, [6 σοη- 
τοηἴ5 οὗ [ῆς Βοοῖκ οἵ 1μεν!ςιι5 τὸ 56 νη 
ἰλ ἴῃς ογάοσ ἴὴ Ἡδιοδ [ΠΘῪ ΟΟΟΌΓ. 

1 ἘῸῚ δχδιηρίςβ, οστήρατε 1, εν. χὶ. 30, φὸ ἢ 
χχὶϊ. 8; ἀπά 1, ον. χίχ. 9 ντῇ χχὶῇ. 41. Βυΐ οὐ 
βος οὗ ἴῃε τηοβῖ σοηβι ἀδγαδὶς δι οροά Τοαϑεβ οὗ 
πιδῦα τερει οι ἰῃ ἴΠς Ῥεπίδίους, 5ε6 ποῖθβϑ οὔ 
εἶ. χχ. χχιϊὶ. 

᾿ς Β ὅδε 2. . Ῥτεῖ. ποῖες ἴο οἷ. χὶϊ. δπά Ἷἷ. χν. ; 
Ὡοῖς οὐ χἰϊὶ. 309; α͵50 χίχ. 5--- 8, χχὶ!. 17--- 28. 

8 ὃεε. Ιπιτοά. Νοῖς ἴο Ἐχ. χχ, 21; ποῖθϑ 
ου κεν. χχὶ!!. χχνυ. 

4 ες Ξεεῖς ἱπ ναΐῃ ἴου ΔΠΥῪ οἷθδυ ἱπίογηδὶ ονΐ- 
ἄεηος οὗ 5πς ἢ εν ἰδαιίοηϑ ἰῃ ὁ δύ οάνο Βυϊ 
ἴπε ῥυοσδο Υ οἱ πεῖν εχίβίεηςε τραυ Ὅ6 Ἐ5 ]γ. 
δἀπιοὰ, ἰακίηρ δοοουηὶ οἵ ἴῃ ᾿ἰτεγαγυ ΒΔ ΌΪ5 ο 
μΣ αρεκ, Ὀείοτα ἴῃς ερίϊ οὗ πηοάσστι οΥἸς 5πὶ 
δὰ ἱπιγτοάυοεὰ ἃ ουγίοι5 ἀεδῖγα ἴο ἀρρσγοργίδῖα 

βεηΐόπος ἴο ἰἴϊ5 δυῖῃμοτ. Οη [ἢς οὐ]εοιοης 
(ο Μοδαὶς αὐϊδουβδὶρ υυῃϊο ἢ πᾶνε Ὀδεη Ὀασεὰ οα 

τεϊαϊϊπρ ἴο ἴῃς ἴπασατε ἢἰβίουυ οὐ [ἴῃς 
παϊίοῃ, 5ες Νοῖς δες βαρ. χχνὶ. δηὰ οἵ. ποίεβ 
οἡ Ἔχ. χχιὶϊ!. 20, 31. 

ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΑῚ 5 ἘΟΚ ΤΗῈ ΑἸΤΑΞ......... 
1.΄κυ: αὐδάγενσεά 19 ἐῤε ῥεοῤίε 
Βυχητ-οὔογηρβ,:. Μοαῖ-οὔτοσ- 
ἰηρ5, 11. Ῥοδοθ- οθγηρβ, 11]. 
51 -Οἤἴδέγιηρβ, ἱν. 1---τὖν. 12. 
Ὑτοϑραϑϑ- εσίηρϑ,ν.14---Υἱ.7. 

1ακυ: αὐάγειοά 90 ἐδε ῥγὶδε!: 
Βυγηι-οὔεγίηρδ, νἱ. 8 ---1 1. 
Μεοαδι-οἴὝσιηρβ, νἱ, 14--- 3. 
δ:η-οὔεσγίηρβ,ν).24--- 1ο. Τ Γο5- 

, Ρδβ5- οἴεσίηρϑ, 1. 1---). Μεοαδῖ- 
οἴδεγίηρβ, Ρεδςθ- Οἤ  ΊΉρ5, τς. 
8---21. 

Σακυ: αὐἀάγεοινε ἰο {δὲ ῥεορίε 
Ἑδὶ δηὰ Ὀ]οοά ποῖ ἴο Ὀδ6 εδΐδῃ, 
ΥἹ]. 22---). ὙΠῸ ρῥγἹοβίϑ᾽ ρουύ- 
τἰοηβ οὗ ἴῃς Ῥοδςθ- ἴδσιηρ5, 
ΥἹἹ, 8--- 48. 

ΤΠο (οηβεογδίοη οὗ (ἢ Ῥηοθίβ 
(οἴ ΕΧΟ ΧχΙχ, γυὺὺξοςο ὐφνῦνἐροων 

Αδἴοῃ πὰ ἢ18 50ῃ5 δηΐου ἸΡΟη 
ΠΕΙ͂, Οὔδιοδιις ον οςονννννυννούνοις ἶχ. 

Ναάδὺ δηὰ Αὐἴδυ ἃσγο ριυιπίϑποὰ 
ΤΠ Ἰᾶνν8 οὗ εἴθδῃ δηὰ υἱποϊοδη 

ΔηΪΠΊΔ] Τοοὰ ....... ον νον ον οοοοοο ΧΙ. 
Ῥυγιβοδίοη δῇοσ οἢ]ἀ -Ὀμπτὴ ... 
ΤὮε Ἰδρσυοσυ ....... ΠΎΤΕΨΕῊΣ ἘΌΤΥΝ 

Ἐχδυηϊησίίοη οὗὐ 50 
(8568, ΧΙ. 1---44. Ἐχοϊυϑίοη 
οἵ ἰερεῖβ ἔγοπι {πὸ σᾶστιρ. Χἰὶ!. 
4:ς, 46.0 ΤἘΘ 1, ἔργοβγ ἰΏ 
οἰοι ίηρ διὰ Ἰθαΐθοσ, χὶπ. 47 
--ἰ9. ὙΠε οἰεαπϑης δηά 
τοϑιοσγδίίοῃ οὗ ἴπ6 διοδὶοὰ Ἰθροσ, 
Χῖν, 1--32. ΤῊΟ ἸδΡΓΟΘΞΥ ἴῃ 
ἃ Ὠουθ6, ΧΙΥν. 21---.2Ι. ΟοὨ- 
οἸυδβίοη, χὶν. ς4--ς 7. 

Ῥυπβοξείοηβ οἡ δοσοιηξ οὗ 86. 
ΟΥΒΈΘΙΒ.... ὅν νενονννεος οδ μι τόμον 

Τῆς ἈΔΥ οἵ Αἰοπεπηεηῖ ......... 
ἘΦ ΠΙΒΙΚΕΤΠΡ οὗ δηϊπηδὶβ ἔου 

νἱ. 8. νἱἹ!. 2 Ι 

ΥἹ!. 22-.-8. 

ἴυηίϊανν ει! πλδυτὶαρ65....... ὁ νονοονον 
Αὐο ΜΙ ΠΔΌΪΕ 11.515... ὁοοοονοσο νον 
Ῥτγοςοορῖβ οὐ ἀυτοδ .......«ὁὁοούνονο 
Ῥτγοςθρίβ οἡ ἀυζεβ, ἕογ ἴπΠ6 πηοϑὲ 

ρΡατὶ ἢ Ρυπιϑηπγεηῖΐϊα ΡΓῸ- 
ΒΟΥ ΘΠ υδον νον οὐ ςόνανς οὐ νος οὶ ΧΧ. 

Ῥγεςορίβοῃ ΠΟ πο58 ογ πο ργίεβίβ χχὶ. ΧΧΙΪ. σό. 
Οδοίςο οὗ νὶςϊπη5 ἔογ ἴπ6 ΑἸίαγ, 

δηὰ τὰ]ες ἴοτ Θδπηρ ἴδ6 Ποδἢ 
οὗ ἴ[ῃε6 Ῥοδοθ- οὔθσίηξϑ ........ . Χχὶὶ. Σ7--- 12. 

ΤὨς ἀδγϑ5 οὗ Ηοϊγ Οοηνοοσξίίοη 
δηὰ (ἢ Ἐσδιναϊς ἴῃ τποῖσ σοη- 
Βοοτίοη ΨΠῊ ἀρτσυ υΓΘ. ...... ΧχΙΙὶ, 

ὝΠε [,4π|ρ5 δπὰ ἴπε δῃενγεδά 
ἔογ ἴῃς δϑαποῖπατΥ ..... .οοονενον χχῖν. 1-. 

ΎΤΠΕ ΙΑ ΘΡΠοο ρυηϑηῃοά, ἢ 
8Π ἰητογροϊδεοη οἡ τεσ δυτίση χχὶν. 1ο--- 2. 

Τῆς ϑαΌθΑΙΒ γεᾶγ, δηὰ ἴπθ Ϊυ- 
Ὀΐΐοα ἰῃ οοπειοοϊοη ἢ τὰν 
Τρ ἢ5 οὗ της Ἰωρῳ δα ςϑος ὀρ υςαν Χχν. 

Ῥγοπηδοβ δηὰ “ΤἬγοδίδηϊηρε ἔοὸσ 
[Ππ6 πδίϊοῃ. .... 6... ον ο σον σον ον σ σον ΧΧΥΪ 

ΨΟν δ᾽ οὐ ονοννεν κώνων χὐόφρεσευςυ δῷ ΧΧΥῚΙ͂Ϊ, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Τ1ΕΥἸΤΙΓΟυ5. 

ΙΝ. ΤῊΣ ΕἸΤΟΑΛΙ, ΟΕ ΤΗῈ ΘΑΟΘΕΙ- 

ΕἸΓΕ5. 

Τῆς ᾿ηϑυποιοης τοϑροοῖηρ [ἢ6 οὔοι- 
Ἰπρϑ ἴοσ ἴπ6 ΑἸτὰσ σοηίαϊποά ἰῃ ον του 
ἅτ σίνεῃ, |ἰκὸ τηοβὶ οἵ ἴῃ6 οἵδε ροῖ- 
οη5 οὗ ἴῃ 1,Ανν, ἴῃ ἃ πλοῖο ΟΥἩ 655 ἀ15- 
)οϊπεα δηὰ οοοδϑβίοῃδὶι ὰγ. ὙΠΕΥ ὙΕΓῸ 
τοσογαθα ψῈ ἃ νον ἴο ἰῃς συϊάδηοςς οὗ 
ἴποφθ Ο πεῖς ῥγδοῖςδ!ν οοηνοτβδηῖ 
ψΊἢ [6 φοτνιος οἵ [ἢ6 ΤΑῦοτηδοὶθ. ΤΠΘΥ 
ἄο ηοΐ ἃς ᾿ΠΕΥ͂ κἰδηα δΙγΏ 5 ἢ 4 τρεῖΠοα!- 
ΟΔ] βἰδίοιηθηϊ ἕοσ [ἢ ᾿ἰηἰοστηδίοη οὗ [056 
ἯΠΟ ἃ.6 δ ΔΏρΡΕΙΞ ἴο ἴῃ6 δυρ]εςῖ. Α 
σοιηρδοῖ δηά βυβίεσηδίς βἰκεῖο οὗ τῃ6 
πίυδ] οὗ ἴῃς ΑἸΐατ, τπιᾶγ τπογείοσα ψῈ]]} 
ἴοπτῃ ρατῖ οὗ 8ὴ) [ηἰτοἀυςτοι ἴο ἴῃ βίυαγ 
οὗ 115 Βοοᾷ, 

δ᾽. [Ιῃη τορδγά ἴἰο [ἢ6 ψνΠοΐς βδοηῆςϊαὶ 
βγϑίοτῃ οἵ ἴἢς Ηδῦτγον 1νν, 1 15 τηοβῖ 
ἨΘΟΟΘΒΑΙΥ παῖ ψγὰ 580] ἃ ΚοΟρ ἴῃ νἹΕῪ 
[δῖ 11 νγᾶβ ᾿πηΘηἀ6α [ΟΥ ἃ ΡΘΟΡΪςῈ δἰσεδαν 
Ῥγουρῃῖς ᾿ηἴο σονοηδηὶ ἢ ἴἢ6 ]᾿νιηρ 
Οοά, «η τπαὶ ἜΥΕΙ 8δοηῆος νγὰβ 89- 
βιηθα ἰο πᾶνε 8 νυἱῖδὶ σοηηποχίοῃ ΜΠ 
πε οριπὶ οἵ [6 του ϊρρεσ. Α Ἡθῦτον 
ϑασπῆςσ, πκΚα ἃ (ῃηβίδη ϑαογδιηθηῖΐ, ρο9- 
δοϑϑθὰ [6 ἰηνψααὰ δηὰ βριπίιδ] στάᾶςα, 
85 Ὧ6]1] ἃ5 ἴ[ς οὐϊναγά δηὰ νὶ5:0}]6 5] 51. 
ἼΤΠῈ ΤΙΊΘΓΕ ΕἸΩΡΙΥ ἰοιτη, ΟΥΓὁ 16 ἔδο!ηρ οὗ 
Δ ΟΡ 5 Οροσγδίιτη, γἃ8 45 4]|16ὴ ἴο ἴἢ6 
Τα οὗ δὴ δῃϊιρηϊεπεά στο]! ψηοῸ 
Ὁτοῦρῃι Ηἰβ ριῆς ἴο τὴς ΑἸταγ, 85 1ἴ 15 ἴο 
τῆς ν6}} ᾿Ιηϑίσπιςϊεὰ ἈΞ Δη ΠΟ “οτη65 
ἴο ἴδε ΤΑῦ]ε οὗ [ες Τιοτά. ΤῊ]5 ἔδοὶ Μ1}} 
Ὀε ἐουηά ποῖ ΟὈβουτχεὶν ᾿ητηδιεα 1ῃ [ἢ ς 
πογάς οὗ [ὃς 1, 1156} Βυϊ ἰξ 15 πιοβῖ 
οἰεαυῖν ὀχργοϑβοά Ὀγ [Π6 βδοῖθα τοῖς 
ἴὴ ἰδίου ἀρθϑ, ἤθη 1 ὈΕΟΔΠ6 ὩΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ 
1ηδἱ [86 5ῃου]α του [61 Γ ὈΔΟἸΚ51161ηρ 
ςουπήσγτηδη οὗ ἴῃ6 {π|ἢ ἡ. 

11 ΠΙΔΥ͂ ΠονΈνεῦ ὈῈ Ξυρροβεά [παῖ 
ἴο ἴδοβε 0 οΑπ|6 ἴο ἴπ6 ϑαῃοίθδεΥ 
ἸΏ ΘΙ ΠΒΟΟΙΙ͂ ἀΒά {π|ἢ, ἃ 58Δοιῆοθ ΓΏΔΥ 
πᾶνε ὈοτΠΘ ἃ ὙΕΙ͂ ἀϊδετεηῖ διηουηὶ οὗ 
τιοδηϊηρ, Δοσογ ηρ ἴο ἴῃς τε]ρίους σοη- 
ἀϊῆοπϑ οὗ {πεῖν της. Οπα πΊΔῪ ἤᾶνα 
οοπιδ ἰπ ἀσνουῦξ οὐεάϊδηοσε το (ἢ νοϊοα 
οἵ ἰῆε 1,αν7ὺ,)2 νΊ ἢ {1π|16 τόσα ἴὮδη ἃ νᾶριιὸ 
56η56 ἴῃαΐϊ ἢ]5 οἴει ηρ ἴἢ 5οὴῈ ΨΑΥ 6χ- 
Ρτεβϑεά ἢϊς οὐῇ 5ρ. 14] νυδηΐβ, δηα ἰδαϊ 
τη Δςὶ [πὶ ἢς ννᾶϑ ρει δα το οἶδεν ᾿ξ, 
ΜᾺ5 ἃ 5ΔΟΓΔΙΩΘΏΪΑΙ ρ]εᾶρε οὗ (οὐ 5 ροοά 

Τι, χῖ, 6; 1. 8--ἀ 5; τον. χχὶ. 3; 15, ἴ. 
ἐπι νυ μέ Υἱ!. 21--23; οϑ. νὶ. 6; Μῖς. νὶἱ. 
.,)8, Οἴει ὅδ. χν. 22; Μαίϊ. νυ. 23, 24. 
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Μ1]1 δηά ἕδνοιγ ἰονψασγὰς ἢ. Βυΐ ἴο 
ΔΆΏΟΓΠΟΥ, τυ τῇ οἸδάγεσ βρι 04] Ἰηϑίρηῖ, [ἢ 6 
Ἰεϑϑοῇβ σοηνογοά ἢ ἴῃς βυπρο]β οὗ (ἢ 6 
ΑἸτασ τουδὶ ἢᾶνα 411] σοηνεγροὰ νι τλοτα 
ΟΥ 1658 αἰδιϊποῖποβ5 ἰοναγάς ἴμ6 1 8πὉ 
βἰαὶη ἴτοτῃ ἴῃς ἑουπάδθοῃ οὗ ἴῃς ποιά ", 
ὙΠΟ ψγᾶ5 ἴο σοι ἴῃ ἴῃ δ11η 655 οὗὨ Ὠτη65 
[αὶ Ηδ τρις ἢ116] 4}1} τἱρῃδοιβηθ85 ἢ, 
Δη 16 4]1Ζ6 1ῃ ἴδε εγεβ οὗ τγδη ἴδε {πιὰ 
5᾽η-οἤδπηρ, Βυτγης-οἴδπηρ, δἀηὰ Ῥρδοο- 
οἴεπηρ; ΠΟ 48 ΠΟῪ Ὀδδη τηδάθ 51Π 
ἴου α5, [πουρῃ Ηδ Κπονν πο 5ἰη, [μδἴ 6 
τα ρῆς θὲ πιδὰς [ἢ6 τἱρῃίθουβη655 οἵ σοά 
ἴῃ Ηἰπιὐ, ῆο δᾶ5 ρίνεη Ηἰ πλ5 6] Γ ἴου τ.9 
Δ ΟἴἴεΠηρ δηά ἃ βδογιῆςο ἴο σοά ἔοσ ἃ 
5 ΘΟ -5Π16]Π1πηρ’ Ξανουτ᾽, ΠΟ 15 οὔγ βϑᾶςδ 
ἴἢδί Ἠς τηῖρῃϊ Ὀπὴρ τ.1ι5 ηἰρῇ ὉΥ Ηἰϑ9 
δ]οοά , οὐγ νϑῖγ Ῥάαβοῆαὶ Ατηρ ὙΠΙςὮ ΠΔ859 
Ὀδδη 5]δίη ἔοσ υ5, ἴο [6 ἐπα [δῖ Ὀγ οδῖ- 
ἴῃὴρ Ηἰξ5 βεβϑῇ δηά ἀτϊηκίηρ Ηἰ5 Ὀ]οοά τ 
Ταϊρῃϊ ᾶνα οἴεσμαὶ 6", 

734. Οἤαεείβεαϊοι οΥΓ Ογενίαρε. 

δ... ὙΤῇς ροϑῆσσαὶ πᾶπθ ἴὸσ ψἢαΐ 
85 [ΟΠ ρίνεη ὕρ ἴο ἴΠ6 ςοσνίοθ οὗ 
Οοά μὰς ἐογῥᾶπ (3), ᾿ΒΙοἢ ΘΧδοΙΪγ 
ΔΏΞΜΕΙΒ ἴο ἴῃς ἘΠρΙ 5 ψοχάς, 9) 217 
δηὰ οὐξαίοη. [τ 15 τεπἀοσεά ΒΥ δῶρον 
(61) πὰ ἴῃς ϑερίυαριη. ὕὐπαεγ 18 
πᾶῖὴς ΜΕΙῈ ἱποϊυάοα ψῆδϊ 5 ρα! ἴὺσ 
[ῃ6 τοδιηΐθηδησα οὗ ἴῃς Ῥηδβίς δηά 1,6- 
Υἱῖο5 ἴἢ [Π6 β5ῆαρε οὗ ἤγἌι-τϊῖ5 δηά 
{65}, ν βαΐονεσ ν85 σοηϊΠρι θα ἴοτ ἴῃ 6 
οηάοντηδηΐ οὗ ἴπε ϑαποίιδιγ ᾿᾿, ἀπ ψνῆαῖ- 
ΘΟΥΘΓ Οβο Πρ γοσα σους ἴο θα 58οτὶ- 
βορά οη ἴῃς ΑἸῖασ. Τὴ ἰδϑῖ, ν ς ἢ δἱοηθ 
Ὀεϊοηρ ἴο ΟΥ ῥγεϑθῃΐ ρΌΓροΟΞΚβΘ, Δ Ὀ6 
τῆιι5 οἸ45566 ’Ἢ--- 

ΟΥέεγίηρβ ἴον [6 ΑἸΐδγ. 

“.»ἐ»εΩί. Κα ρειαῤίε. 
1 Βυγης-οΟἸεχιηρδ, 1: Μοαῖ- δῃὰ Ὀσίηκιοῦ. 
4 Ῥρδςθ- οθγιημϑ, ἔετη;8 ἔοσ ἴ8δ6 ΑἸίδι 
4 8η-οὔἴογηρ. πη (Π6 Οουτί, 

4 [ποϑῆθ6 απὰ Μοαί-οἵ- 
ἐογῖηξ8 ἔοσ ἴδ. ΗοΙΪγῪ 
ΡΙΑςο ψ Π ὴ ἴ6 Τά» 
ὈεγΏδοΪθ. 

Βοοιάος [ἢ6 ἴῆχοθ οὐ! ΠΥ οἶδ5565 οὗ 
ΔΏΪΠ)Δ] 5δοῆοθθ, ἴπεῖθ 6ΙῈ 56 νογαὶ 

3 Ἔσν, χἧϊ, 8. 
4 χζογτ, ν. 21. 
6 Ἐρῆ. 11. 13, 14.. 

8. Μεῖϊ. 11}. 1.5. 
ὃ ΕΡΏ. ν. 3. 

Ἵ του. ν. 7. 
ὃ 1: νἱ. 54. 9 (Γῇ, Μαϊῖνε νἱϊ. τα. 

1 . ἢϊ. 11; Χχν!. 20; Νυ;Σα, χνὶϊὶ. 12,26. 
᾿᾿ ΝύΣ. Υἱὶ. 3; χχχὶ. 50. 
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οἤετίηρβ ΟΝ ετε ρεου ΑΓ ἴῃ [ΠΕῚΓ 
μδῖυγο, 50 0ἢ 45 ἴῃ6 ῬΆβοῇ4] ἰδτα᾽, ἴῃ 8 
ϑοῦρε ροαῖ᾽, δὰ (με Ἐβὰ Βεϊίεσ. ὙΠετα 
νγὰ5 50 ἴῃς βοζί οὗ Ῥεδοε}- οἤδπηρ οΔ]16α 
Ολαριρα, σοπηδοίεαά ΤΔΙΩΪΥ πη (Πα 
ῬΆββονῸσ, δῃὰ Δρρδγεηῖγ τείειτεά ἴο ἴῃ 
(6 1Δψν, ἰπουρῇ ποῖ τηεη!οηθα ὈΥ 
μαῖηθ, [6 ΕἸγβ ρθ᾽, δηὰ ἴῃ6 ΤΙῃς 
ΔΗ] 1415. 
ΟΎΒΕ οἤεπηρβθ ἴου [6 ΑἸΙΑΥ Ψότα (1) 
ῬΌΝΙ]ὶς βδοπῆςοβ, οβετεά δι [ῃ6 ςοβὶ δηά 
οὐ ὈΘἢ ΔΙ οἵ ἴΠ6 σοτασηυη!ν (5 ἢ 85 ἴῃ 6 
νἱοῖπι5 οἴετεα ἴῃ 1Π6. τηοτηϊηρ δῃα ὄνθῃ- 
ἴὴρ β5ϑινίοβ οὗ 6 ϑαποίυδιυ δηὰ ἴῃ 1ῃ6 
ῬΌΡΙΙς ἐδϑιϊνα]5)7, ἀπά (2) ρηναῖς 88οτ- 
ἤσε5 ΜΏΙΟΝ εῖῈ οἤεσεα δἰ Ποσ ὈῪ ἜΧΡΓΘ55 
δηδοίηθηϊ οὗ (π6 1,87 ΟἹ ῬΑτ Δ Σ οὐ- 
οΔ5οῃ8, Οὐ ὈΥ ἴῃ νοϊυπίατΥ ἀενοίοη οὗ 
(ὴ6 βδογιθοθσ. [ζ ν}}} Ὀ6 βθϑὴ ἰῃδῖ [ῃ8 
βυοῖ (ἢτθε ομαρίεις οὗ νι ουβ ταϊδαῖα 
ΘΗΌΓΟΙΥ ἴο ῥηναῖθ νο] ΠΙΔΙΥ ΟἸδυηρθ. 
Βυϊ 1 τπῆᾶγ Ὀ6 ορϑοσνεά ταὶ [ῃ6 πιοάς 
οὗ οοπάυοίπν 4 βδοῦῆος οὗ ΔΗΥ͂ ρίνεῃ 
Κιηά νῶϑ ὨΘΑΙΪΥ ἴῃ6 58π|6, ΒΟΟΣ 1ἱ 
ψὰ5 ἃ ΡΟΝ]. οὐ ἃ ρηναῖϊα οὔθ. Τὴθδ 
τηδὶῃ Ροϊηῖθ οὗ ἐἽχοθρίίοη νοῦ [παῖ ἴῃ 
(ἢ6 ΡΌΌ]1ς βδουιῆσεβ 1ῃ6 ῥγθϑῖβ, οσ ἴῃ6 
1ονϊϊεβ, ἀἸ4 ψηδὶ ας οἶδα ἀόοπα ὈΥ [ἢ6 
Ῥοῖβοη ψῆὴο Ὀτουρῆϊ ἴΠ6 ΟἸΈΠΏΡ, ΟΥ ὉΥῪ 
ἴῇοϑδα ψὴῸὺ ψεῖθ δπιρογεὰ ὉΥ ἢ; 
δη 4, δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ΜΙβῆπα", μᾶῖ [6 
Ιαγίῃρ οὗ τῇς. δβδηά ὕὑροὴ ἴῃ6 Βεδά οἵ 
τὴς νἱοί τὰ νὰ5 τααυγαα 1 τἢ6 ΡυΡ]1ς 
ΒΔ ῆςσ 65 ΟἿΪΥ ἢ ῬΑΓΠΟΌΪΑΓ οᾶ565, ὨΙΟἢ 
8Γ6 5ρεοϊδεά ἴὴ ἰῃς 1ν"ἢ. 

71: ““πίνιαὶ δαί. 

δ 1]. Τὴ εχίοσῃδὶ ἀἸβησο Ὀ6- 
ἔνθ (ἢ6 (γος οΪ45565 οὗ δῃ1γ)4] 580 1|- 
ἤσεδβ τἂν 6 ἴῃιι5 Ὀτόδαϊγ βἰδίεα :---ἰῃς 
Βυτγης-οὔἴσοιηρ νψὰβ ὙΠΟΙΥ Ὀυγηῖ ὕροὴ 
τ1ῃ6 ΑΙαγ ; τῆς ϑιη-οἴδπηρ ψγὰ5 ἴἢ Ρασί 
Ὀυγηΐ οὐ ἴΠ6 ΑΙϊΑΥ, δῃα ἴῃ Ῥαγί, δἰ 6 Γ 
δίνεῃ ἴο [ἢ6 ρῥτιδεϑδίβ οὐ δὈυτηΐ ουϊπιἀς 
1ὴ6 σϑρ; δηὰ τῆς Ῥεδος-οἤἴεγηρ νᾶ 
βῃδγεά θεῦγεεη ἴῃς ΑἸΐᾶσ, [86 ρῥυτοϑίβ δηά 
16 5δοπῆσοσ. ΤῊϊς ἔοττηδὶ αἰ οσθησα 15 
1) 6 ἀἸΔῖογ σοηηοοῖεά 11} [ἢ 6 ἀϊκίηο- 

1 Ἐχ, χίϊ. 3. 2 κεν. χνυΐ. 10. 
8. Νυμ). χίχ, 2. ᾿ 
4 ὅες Νυῃ). χ, 10; Ὠκαΐ, χνὶ. 2. 
δ Ἐχ, χὶϊ!. 12,13. δ, νυ. χχυϊὶ, 32. 
7 Ἐχ, χχίχ, 38-- 4; Ναπι. χχυ δὶ. χχῖχ. 
δ 566 1κν. ἱ. 2; 1“. 1, ἄς. 
9 Μεπδςῇ, ἰχ. 7. 
10 1κν. ἶἷν. 15; χνὶ. 21; 2 Οἤτοη, χχῖχ. 23. 

5ες Οὐχ, 1. χν, ὃ 7. 

ἹΝΤΕΟΌΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

{να τηρδηΐηρς οὗ εδοῦ Κιηά οὗ 5Ξδςτιῆςθσ. 
566 ἢ χνὶ. 
ΤΟ Ὠδῖηθς ὉΥ ὙΠΟ ἴῃ6 Δηϊη4] 58- 

οὔδοθβ. ἅττα οα]βὰ ἴηὴ ἴὰς Ηδῦτεν ταχί 
ΔΙΘ 8ἃ5 [Ό]1Ον5 -:-- 

ΤΠΘ6 ρεἝηογαὶ Ὠᾶῖηδα 15 Ζέδαεὰ (37), 
(δαὶ 15, ἃ 5’διιρῃίογεα δηϊτηαὶ. [Ι͂ἢ [ῃ6 
ἘΠρΡ] 5 ΒΙΡΪῈ 11 18 σΟΣΏΏΟΗΪΝΥ τεηἀοσοά 
βδοῖῆςθ, ΡΣ βοζρθίηθ5 οἤδπηρ. [Ιἰ 15 
ορροβεά ἴο ρωμολᾶξζ (ὩΠ)2), [| τὰ ]γ, ἃ 
αὐἴτ᾽", ψὨΙΟἢ ἀδηοίαθβ ἃ νεροίδὈ]6- οἤεσηρ, 
ΟΔ]16 «ἃ 1ῃ Οὖγ νευβίοη ἃ Μεδί- οβΈ Πρ. 

Τῆς Βυγῃϊ- οὔσης 15 οδ θὰ 'οἰαξ 

(πδν), τμαὲ το δβϑοθηᾶβ, οσ ἐελελολ 

(ὙΦ), τἰμαὶ ὙΏΙΟΒ 15 Ὀυγαΐ; 1ζ 15 α͵50 
Οσοδϑβίομδ!ν οδ]]εὰ ἀἄίεί (0553), τμδὲ 
ὙΠΙΟΝ 15 γἤο]6, Ὀδοδυδα [6 ψΠΟΪ6 νἱο- 
{πὰ τγᾶ5 ζίνθη ἴο ἴῃ6 αἱΐασ.0 [Ι͂ἢ ΟἿΓ νεῖ- 
βίοῃ, οἰῶ 15 τεπἀθγεά “ Βυγης-οὔετηρ,᾽" 
ΟΓΥ“Ῥυγηῖ 5δογῆςς," δηὰ ζαζεί, ““ ὮΟ]6 
Ὀυτγηΐ Ξκδογῆος  "᾽" 

ΤὨΘ Ῥεδοε- οδηρ 15 ολ]]16 ὦ σλφάνε 
(Οὐ), (αὶ ἰ5 ρβϑᾶςε, οσ οοποοσά, Τὴδ 
ΤΒδη- οἴει, 4 Ῥεᾶςοα οἥεπηρ τηδάθ 
ὈΠᾺὰΟΥ οογίδιη σοπα!Ποη9", ψν8 οδ]]οά 
Τροία (ΤΠ), ἃ 1ῃδη κϑρινίηρ. 

ΤΗΘ ϑιη-οἤεπηρ ψγὰ5 οδ δὰ ἐλαϊαϊάἀ 
(ΠΝ ὉΠ), 5: ΠΟΌΥ ΟἰἾΠΟΣ ἃ δῆ, οσὐ Ῥυπὶβῃ- 
ἸηΘὩΐ [ΟΓ 51}. 

ΤῊς Ττοβραβθ- οεσηρ ἩΠΙΟἢ, 85 τὸ- 
βατὰς 115 τρθδηϊηρ, ννὰ5 ἃ Κἰηά οὗ 581η- 
οὔθ πη αἰνναγϑ δΔοσοιῃρδηϊθα ΌὈΥ͂ ἃ ρϑοιι- 
ὨΙΑΤΥ ἤης, νψὰ5 οδ δὰ ὡρἀαγε (᾽}) ὦ. Ἢ, 
ἃ ἰοτίοϊι",, 

,.7Ζ.ε ϑείκεϊίοη οὗ «πίνισίς 9» ϑασ πω. 

δ ἵν. Εἶνε ΔηΊΤΏ815 8:6 πδιηθὰ ἴῃ 
ἴῃς 1,4 85 5:400]6 ἴου βδογιῆςςθ, [Π6 οχ, 
[ὴ6 5ἤδερ, ἴῃς ροδῖ, ἴῃς ἄονε δηά {πα 
Ρίξεοη. [{15 ψόυγ οὗ ποῖῦςε τΠαὶ [6568 
ΘΙ 8]} οἴεσθα Ὀγ ΑΡγαῆδῃχ ἢ [6 ρτϑαῖ 
βδοῆίῆος οὗ ἴπΠ6 (ονθηδηῖ, ὍΤῃα ἀϊνὶπα 
σοϊῃτηδηᾷ τνᾶ5, “ΤΆκΚα τ6 8Δῃ ΠΟΙ͂ΟΣ οὗ 
ἴῃχοα γϑαῖβ οἷά, δηὰ 4 5ῃδ-ζοαῖ οὗ ἴἤχθα 
γα 5 οἷά, δῃηὰ ἃ τϑῖῃ οἵ ἴἤγδε γεδῖβ οἱά, 
δηά ἃ τυπ]εάονε Δηα 4 γουηρ Ρἱρθοη 
ἼΠ656 Δη]Πη)4]5 ᾶτα 81]} οἰδθδῃ δοοοσάϊηρ ἴο 

Το χὶ, 6; 76ζ. χυϊΐ, δ; ἴδῃ. ἰχ, 2). 866 
οἱ ἴεν. 1ἱ, 1. 

12 Τειῖ. χχχὶϊ. το; Ῥβ. 11. το. ὍΤῇδ ποσζὰς 
υϑ5ὰ Ὀγ [ἴῃς δερίυδρίηϊ ἀγα ὁλοκαύτωμα, ὁλοκαύ- 
τωσις ἀηὰ ὁλοκάρπωμα; δαῃηὰ ὈΥ ἴῃς Μαυϊραῖς, 
ἀοἐοεαμείμηι. 

18 ὅ66 οὐ ἴ,βδν. υἱΐ. 1, 12. 
14 866 οὐ ἴεν. ν᾿ 14. 1 (εη. χν. 9. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΊΤΙΓΟυ5. 

ἴδε ἀϊν]κῖου Ἰηΐο οἰθδῃ πὰ ἀποίθδη ψ]οἢ 
ν5 δαἀορίοἄἀ 1ὴ ἴῃς δ΄, Ὀυΐϊ ψὨΙΟἢ μδὰ 
115 ΟΠ 1 τεσηοΐοσ ἀρεβ΄. ὙΠΟΥ 816 4150 
ἴῃς τηοβῖ ᾿Ἰτηροτίδηϊ οὗ ἴῃοβα ψΏΟἢ ΔῚ6 
Ἰϑεα ἴογ ἑοοά δηὰ δῖα οὗ ἴῃ ρτϑαΐθϑδι 
Ὁ0]Πγ ἴο τη. Τα ἴῆγεα Κιηας οὗ αυδά- 
τυρεας όσα ἀοπιεβιοδιίοα ἴῃ ἤοοκβ δηά 
μοι" δῃηδ ψεῖα τεσορηϊζοα 85 Ῥῥτο- 
ῬΕΙΎ, τολκΙηρ ὉΡ ἴῃ ἔδοϊ ἃ ρτεαΐ ρατί οὗ 
τῆς σε δῖ οὗ ἴῃς Ἡδῦτονβ Ὀείοσε {ΠΟῪ 
δειεὰ ἴπ τἴῃ6 ΗοΙὶγ 1,Δη4. [τ που]ὰ 
[δτ5 ΔρΡρεαῦ [παὶ ἴἤχοα σοηα! Ποὴς τηεῖ 
ἴῃ τε 5δουῆς!41] συδαάπιρεάκ ; (1) 1Π6Υ 
ἌΕΓΕ Οἰεδῃ δοζοσαϊηρ ἴο {π6 18; (2) 
(ΠΟΥ ΨΕΙῈ ΠΟΓΏΙΏΟΙΪΥ υξεα 85 ἰοοἀ ; Δηάα, 
Ὀεϊὴσ ἀοπηεκιςδίοα, (2) ἴΠΕΥ ἰοπηθά 4 
Ῥατῖ οὗ [Π6 Ποτης ψνϑδ] ἢ οὔτῃς βδοἤοοτβ. 
1Π ἴμοτα ΕῚΘ ΔῊῪ Ὀἰγὰς ΒΟ. σοσο ἀο- 
τησϑοαδίοα ὈΥ 1[ῃ6 5186]1165 ἴῃ [6 Ἐπη6 
οἵ Μοβεβ, ἴΠῈῪ Ψετα τηοϑὶ σοῦ ὶΥ [ἢ 6 
ἄονε δηά ἴῃ ρίρθοῃ, ἴοσ ἀονε-οοῖβ δηὰ 
Ῥίζθοῃ-Που565 ἤανα Ὀδθῃ ἔΤῸΠῚ ΨΘΤῪ ΘΑΙΥ͂ 
τ|π}65 ΟΠ ΠΟ ΔρΡρΟπάᾶδροβ ἴο ἴῃ6 Πουδ65 
οὗ [6 ΗοΙγ 1,.Δηἀ4 δῃηά ἴῃ6 περ ρουπηρ 
οουηίτιο5 ᾧ Βυΐ ἀνθ 1 1 οουἹἱὰ Ὀ6 
Ῥιονεά ἰπαϊ [ῃ6 ἄονε5 δηά [Π6 ὈΙβεἝοἢ8 
ἰξεα 1 βδοτιῆος ψοῖα ΜΔ, δηά ἀϊά ποῖ 
τποτοίοσα {016] τῆς ἰαϑί-τποπΠοηδα οοη- 
ἀϊθοη οὗ [ῃ6 Ξδοπᾶςϊ 4] αυδάτιρεάο, ἰΐ 
ψΟΟΪα τλκε 20 τεὰὶ ἀπ ου γ, 5ίηςς “ἢ 
ΔΡΡΘαῖς (Πδῖ, Ἰὴ ἴῃ6 ΤαρΌ ΑΓ 5δοιῆςοϑ, 
διγάς γεσα δοοθρίβα ΟἿΪΥ ἤοτὰ [ἴῃὴ6 ῬΟΟΣ 
ὙΠῸ Ῥοβϑοϑβθα πῸ ΟΙΠΟΓΙ οἰθδὴ δηϊπ)α]5 
ὙΠΙΊΟΒ [ΠΕΥ οοὐἹά οὔεγν. Ιζ 15 ποῖ ἴῃ 
τῇς. Ιεαςὲ ρτόῦδθϊα [δὲ (ἢ6 ἀοτησβίς 
0] νὰ Κηόοῃ ἴῃ γγεβίεπχ Αϑδϑία 1}]}} 
αἴτεον [ἢς ἄτης οὗ ϑοϊοσηοῃ δ 
“ΤῊ τοθΡιοῖκ δηά ἴΠ6 μασι" (Ὡοτα ρτο- 

ῬΟΠγ, ἴθ ρ42Ζ61}16 δηα ἴδε ἄδετ), που ρἢ 
ΠΟΥ Μετ οἰεδῃ δηὰ ΨΟΙΘ ΟΟΙΏΤΠΟΙΪ, 
564 ἴογ ἰοοάὔ, γε ῃοϊ οἤεσγεα 1ὴ 
βδοῆςα, τηοϑδὲ ὈσΟΌΔΌΪΥ Ὀεοδυδα ἴΏΟΥ 

11 Υ. χὶ.; Πευϊ. χὶν. 
5. σεῃ. νἱϊ. 2. 8 1,6ν. ἱ. 2. 
4 Τοζορῆις, “ ΒΕ]]. Τυὰ,ἦ ν. 4. 84. 8ὃεε ΤῇϑΞ- 

ἴγδι, ΝΑΙ ΗἩ! 51. ν. 211. 
δΊκν, ν. ἡ. 8066 ποία οὐ ἴχϑν. ἷ, 14. 
4 ὃ6εε ποῖς οἡ Νεῆ, νυ. 18. δι᾽ " Ὠτοι.; 

ΠΠ. 1575. ᾿υοῖὶϑ δηᾶ ρεεθθ ἌΡΡεᾶσ ἴο δᾶνθ 
ρουηπάοά ἴῃ δποϊοηὶ Εὶ Ῥ; Ὁυϊ [6 5γδο] 165 
οοὐἹὰ Παγάϊγ πᾶνε ὯΔ ἐπὶ ἴῃ ΟΟὨϑΙ ἀΘΥὉ]ς 

, ὨΏΡΟΙ5 ἰῃ τῆς ΝΠ] άοΓεσ5. Ὑμαΐῖ πα δποίθης 
ἴδὴ9 ΘΓ δοσιδίηἰοὦ ψ1 ἴδ 6 σοτμτηοῃ 

ἴον] τεβῖς Οἢ ὯΟ δϑυ γ [65 . ἸΠΔΟΩΥ͂ [μδῃ Ρ]υἴδτο ᾽8. 
ϑ8ες ὙΝΠΚίηςου, ὁ Ρορ. Ασοουπῖ,᾽ ἅς. γο]. 1. 

Ρ. 35... 
7 Ὡγευῖ. χὶϊ. 19, 22, χὶν. 5, χνυ 12; 1 Κίηρβ 

ἰν. 22. Οἵ, οη ἴκον. χὶ. 7. 
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ὝΕΙΘ Ὠοΐ ἀοιηεβιςαίθα ΤΟΣ τορασάοα 
85 ὈΙΌΡΕΟΓΥ: [ἢ6 σδπ)6] δηά [6 895, 
(μουρῇ [ΠΥ ψγεῖα αοτηδβιοδίθα, ᾿νοΓῈ 
τῃοῖ οἤδετοα Ῥόθοδιβα [Π6Υ ΕΓ ἀηοϊδδη ἦς 
ἼΤΠοδ6 Ἰηβίδῃοοϑ, 8385 Μ6]1 485 [6 οχ- 
ΟἸυβίοη ἔτοτῃ ἴπ6 νεροῖδθ]α οἤξγηρβ οὗ 
δίαρεβ, ἢρϑβ, ρΡοπιθερτδηδίθβ, ΠΟΏΘΥ δηά 
ΤΩΙΙΚ, οσοητδάϊος [ἢ6 ποῦοῃ οὗ Βδἢγ δηά 
οΟἴμοσβ, ἴα [6 ΙΤηδίοσδ]ς ἔοὺσ βδουῆςθ 
ὝΟΙΘ ΟἤοβΘη ΤΩΔΙΠΪΥ Ὀδοδυβα ΠΟΥ Ὅ6ΓΘ 
[6 οἤϊεῖ πδίυγαὶ ρσγοάδυς!οηϑβ οὗ [Π6 ἰαηά. 
Τῇ νὶὲν οὗ Ρῃϊο", ψὨϊοἢ ἢᾶς ὈΘΟη 
δαορίεα ὈΥ Ξοπλα 1 τηοάδσῃ Ὠπι65, [πα 
(6 δῃηϊτηδὶς εσα σἤοβθη οἡ δοοουηῖΐ οὗ 
ΠΟῚΓ τ]ὰ δηά {γδοῖδθ]α ἀἰβροβιοη, 15 
ΒΌΒΙΟΙΘΠΕΪΥ δησνεσοα ὈΥ τείεπίηρ ἴο τς 
ΒΑΡιῖι41 ἰδηροῖβ οὗ ἴπ6 Ὀ8]}, ἴῃς ροαΐῖ 
δηἀ [ἢς τὰπὶ, τ] ἢ ἀγα 50 Ὀ]ΔΙῺΪΥ σε- 
οορ!Ζαά ἴῃ ϑοηρίυγο, 

ἘΜΘΙΥ δηϊτμδὶ οἤεγεά ἴῃ βδουῆοθ γγὰ5 
ἴο Ὀ6 Ροπέεςῖ, ψιθοιΐ 5ροῖ οὐ Ὁ] ΠΙ5ἢ. 
1 νὰϑ ἴο ἤανε ὩδΙΠΕΣ ἀἰδβθᾶβα ΠΟΥ ἀ6- 
ἴοΥ οὗ Δὴγ Κιηά'., Αἡ δχοθρίοῃ 
γγὰὰϑ ΠΟΜΘΥΕΙ τηδάς 1η τορασγά ἴο ἃ ᾿τΡ 
ουΐ οὗ Ῥτοροσίο ἴῃ ἃ νἹ οὔτω ἴοσ ἃ ΕἾδο- 
1 οὔεπηρ, ΏΙΟἢ γὰ5 δὴ ἸΠΓΕΤΟΥ βοτί 
οὗ ΡεϑδςοἊ- οἤθτηρ ". Α τηα]6 Δῃ1Π)4] τγἃ5 
ΤΟαυγεα 1ῃ πηοβῖ ΘΟ ΓΙ ηρ 5." 

ΤΗΣ ρὲ οὗ [ῃς6 νἱοϊ τη. ψα5, ΤΟΥ τῆς 
τηοϑί ρατί, ποῖ. 0 ψνου]Ἱά 5θοηὶ ἴο 
ἢᾶνο ὈδΘὴ ἃ ῬΠλ ἶνο ἰανν [δὶ ὯΟ Δη]η)4] 
νγὰ5 ἴο Ὀ6 5δοηβορα ψΏΙΟΝ 85 1655 [Δ 
ἃ ψιεοὶς οἱ Δ, ὙΠε ἰουτ-[οοϊοα Δηϊπ)α]}5 
οἴετεά ὉΥ ΑΡγδῆδῃη ψοῖῈ ἴῆγεθ γεδῖβ 
οἱ, ὙΠ656 τδῪ Ὀκς [Δ Καη ἴῃ ἃ βἜΈΠΕΓΑΙ 
ὝΔΥ ἃ5 [6 ὕνο [1π|115 οὗ [6 ἀρεβ οὗ 1ῃ6 
ΔΏϊη4]5 οἴετγοα ἴῃ βδοσιῆοθ ΤῆΘ σδ56 
οὗ ἃ νἱοῖπι οὗ βανθὴ γϑᾶσβ οἷά ἴῃ 7υάρ. 
νὶ, 25 τηυξί Ὀ6 τεράζαθά. ἃ5 ἘχοθρΏοὨδὶ, 
Βανηρ ἃ ῬΕΟΌ ΔΓ 5] στ ἤοδηςα οὗ 1158 ΟΥΤΠ. 

ΤΩδ οΟΧ νὰ5 βδοπῆςσα ΘἸΠΕΓ 85 4 οἽδ] ἢ 
(0}» 'ζροῦ, νι ιϊοῖ ταῖρμς θ6 ἃ γεαᾶσ οἱ ἄ", 

8 Απποηρϑὲ [6 Οεηη]α παϊζοηβ, ἴδ6 οαπιοὶ 
ὙΔῈ5 ΟΠἌδτοὰ ἴῃ βδογίῆος ὈΥῚ ἴε Ατσδρίδηβ, [ἢ 6 
Βοῦβα ΌΥ͂ ἴῃς Ηἰπάοοϑβ, [6 βυνπα ὉΥ ἴῃς Οτεεῖβ, 
Ἐοπιδηβ δηὰ Ἐργρίίδηβ, ἴῃε ροοβα δῃὰ οἵἴδεσ 
ἀοχιοϑιὶς Ὀϊγὰ5 ὈΥ͂ ἴπ6 Ἐργρἕδῃβ. 

9. “Ὁς γ᾽οιπὶ5,᾽ οἂρ. 1. Πὲε ΜαϊίΞξίσαε, Ηδηρ- 
δίοΠΌοΓρ, ἄς. 

10 566 Ρϑ. χχίϊ. 12; [ετ,ὶ χχχὶ. 18; 7ετ. 4. 8; 
Ὅλη, Υἱῖϊ. 3, 4, 5», ὅ, 7. (Οἱ εαἷϑο Νοῖς αἴϊεοσ 
1μεν. χὶ. 811, 

11 1,ὅν, χχὶίϊ. 18--- 25. 
13 ὅος [μεν. Υἱῖ, τό, 17, χχὶϊ. 13. 
}8 66 οη ἴκν. ἱ. 3. 
}4 Ἐχ, χχίϊ, 20; 1[,μν. χχὶϊ. 47. 
15. (δῇ. χν. 9. 
16 Μ|ὶςδᾺ νἱ. 6, 

2, 3) 8. 
Οἐ οὐ Εχ. χχχίϊ. 4; ἴμεν. ἰχ. 
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οἵ 85 ἃ Ὀμπ1] (ΩὩΒ 2αγὺ) ἤοτῃ οπθ ἴο ἴδγεα 
γόδτϑ οἰ", 

Τη Κ6 ΣΏΔΠΏΟΓ, ἴῃ Βα ρ νὰβ οἴογεά 
οἸἸΠΟΥ 45 ἃ ἰδ οὗ ἃ γϑᾶσ οἱά οσ ὑπάσυ, 
Οἵ 45 ἃ γουηρ 5ῆδορ ἴτοτη οὐδ ἴο ἴἤγθα 
γοαῖβ οἷά, Βυϊῖ ἃ 5ἰηρίε ἢᾶτὴς (29 
ἀεδές, οὐ ἈΦΣ ἀετοῦ, ἀϊβεζοης ἰοπηβ οὗ 
[Π6 βάτὴθ ψοσα) ἔοσ [ἢ 656 15 οι ἴῃ (6 
14. Τῆς ἂρὲ ἴῃ ἴπ6 οὯ86 οὗ ἴα Ἰατηῦ 
Ϊ5 Ἔχρσοϑϑὶυ ἀοβησα ΟἿΣ νογβίοῃ [85 
ἰατη Ὁ ἴῃ 5016 ρΐδοθς ῇογα βῆθερ νου], 
δοσοχαϊηρ ἴο σοι οῦ υβϑᾶσθ, Ὀδ᾽ ΙΏΟΓΕ 
δρρτορσγίαιε", 

Τῆς βδηθ οὐυδίοαιλι νᾶ τηοϑὶ [ΚΟΪγ 
(Ο]ονοα ἴῃ τερατὰ ἴο (Π6 ρὲ οἵ ἴῃς 
βοαῖ. Βιυῖ ἴπεοῖο ἀρρεθδσ ἴο ἢδνε Ὀδδη 
ἴνο δτεθάὰβ οὐ ροδῖβ, οὔθ βῇδρργ δηά 
ἴπε οἴδοι Ὡιοοιῃ-Παϊγοαᾶ, ἀϊδιηρι δά 
1 580 Ὑῆς!4] 1.56, Ὀιξ πϊδίακοὴ ἴῃ οἷν 
γΕΥΒΙΟῺ ἴοσ ἀἸβ:] Ὡ ὈΟἢ8 οὗ ἀρὸ". 

7ΐε Ῥνεαοιαποη πα ϑι σι Ὁ ὁ 126 
Ῥιαένι. 

ὃν. Ιζ νὰβ ἴῃς ἀυτγ οὗ ἴδ6 τηδὴ 
ΠΟ οβειεα ἃ ρῆναϊε βδοιίδος ἴοὸ ἰοδά 
ψ 1 15 οὐ μδηάδβ ἴ[ῃ6 νιοσξ ἰηῖο ἴῃ6 
σουτί οὗ ἴῃς ϑαηοίυδΙγ, δηᾶ ἴο “ΟΒῈΙ ἴἰ 
Ὀοίοσχα 1ῃ6 1οτὰ;" τῃαΐ 15, ἔοπδ ]]}γ ἴο 
Ῥτεβεηΐ 1 ἴο ἴῃ6 ῥηθβδὶ ἴῃ ποηΐϊ οἵ [86 
Ταῦεγμδοὶο", [Ιζ 15 βαϊὰ [δὲ ἃ ρηδϑβί 
βεἰθοῖδα ἔοσ ἴῃς βοσνίος ἢγϑί συγ 
ἐχαιηϊηθα [ἢ6 Δῃ1π)Ὰ] ἴο 866 ἰῃδϊ 11 ννᾶβ 
νἱῖθου 5ροῖ οὐ Ὁ] 5, ΤῊ 5Δο ΠῆΓσοσ 
ἴδ ἰαἱα, οὐ σαῖθοσ ὑγεβϑϑθά, ἢἰ5 βαπά 
Ὡροη 115 μοδά, Ασοοτάϊηρς ἴο βοῖὰς [ενν- 
ἰδῇ ττδὐίοηβ, ὈθοϊΪ ἢδηᾶὰς ψοῦα υξεὰ, 
ἃς [Β6Υ Ὑοτα ὈΥῪ ἴῃ6 ῥηεϑὶ οὐ ἰἢς Ἠεδή 
οὗ τῆς ϑοᾶρε ροδῖὶὅ. Νοιβίηρ 15. 5814 
ἸῺ ἴῆς ἴῃ οὗ ἰῃς ᾿προβθοῃ οὗ Βαηάς 
Ὀοϊηρ δοοοιωρδηϊεα ὉΥ ΔὴΥ ἔοτπι οἵ 
ῬΓΑΥΕΙ ΟΥ οσοηίεβϑδίοῃ, Τρ σοηΐξοβϑίοη 
τηδάς ὈγῪ ἴῃε ΗἸΡῺ ῥγεδὶ ονεσ ἴῃ 6 ὅρα 
βοδιῖ ννγὰ8 ον θην ρῥδουϊίαῦ; δπά τῇς 
ΟΟὨ 6 5510ὴ3 ΒΡΟ ΚΘῇ οὗ ἴῃ οΘοπηδοοη συ] 

1 866 οὔ ἴ,εν. :χ, ἃ; 1εν. ἷν, 3, νἱῖϊ, 2; χνὶ. 

᾽ς Ἔχ, χίϊ, 5, Χχῖὶχ. 38; Ἰκδν, ἴχ. 3, χὶὶ. 6 (Ξε6 - 
Ὠοΐ6), χχὶϊ!. 12, 18, 

8 [κἐν, ΠῚ. 7, ν, 32, χὶν, 10, χχὶἱϊ. 12, ὅς.--- Τῆς 
ὙΟΓΟΒ ΙΔ, ανγο, ἀηὰ 5ῇδοΡ, ἅγε αἷἶβο οἴῃ διι- 
Ῥἰογεά ἴο ᾿γαῃϑὶδῖς στο (7), νοι νου]ὰ θὲ 
ΤηοΥς (ΑΙ ΓΙΥ τεργεβθηιοὰ ὉΥ δ» σ΄ “46 Μβοεξ, τῃαὶ 
8, ΟἰΒΟΓ Βῇθερ οὕ ροαῖ, 8:4 ἶκν, ν, 7, χίὶ. 8, 
ΧΧΙΙ. 23, 28, χχνϊϊΐ, 26, 

4. 866 οἡ ἴκν, ἶἷν. 22. 
δ 866 ποῖΐδ οὐ ἴκὃν. ἱ. 3. 
6 Τρν. ἰ. 4, χνὶ. 21. 
7 1,εν. χνὶ. 21. 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τῆς ϑ:η-οδεσιηρβ" ψΟΓῈ ον ΠΥ τη δ 
Ὀείοτε π6 5Δογῆς! δ] σΟγεΔΟΩΥ δα σΟΠ}- 
πιεησεα, δηὰ δᾶ ποιδίης ἱπατηθ αἰ αῖοὶ Υ 
ἴο ἀο νι τῆς ἱαιροθί!οη οὗ ᾿ιδηάϑ. 
Βυΐϊ δοοοζύϊης ἴο ἴΠ6Ὲ ΒΔΌΡΙηϊδῖς (ἢ 6 
ΒΔΟΠΒΟΘΙ ἰννὰγβ υἱΐοτοὰ ἃ ΡγΑΥΘΓ οὐ 
οοπέδβϑίοῃ οὗ βοῦλα βοΐ ψΠῚ|1|6 ἢϊ5 παηά 
Τεβῖθα οἡ ἴΠ6 Ποδά οὗ ἴῃς νιςῦπι, Ἔχοθρῖ 
ἴῃ ἰῆε οᾶ56 οὗ Ρεδοθ- οἴδπηρθ. ὙΠΕΙΘ 
ἄοες Ὡοῖΐϊ Δρρθᾶῦ ἴο πᾶνε Ὀδθῆ 80 1}}- 
ῬΡοβδίοηῃ οὗ βαηάς ἰῃ τῇς βδοπῆςθϑ οὗ 
Ὀιγά5᾽: ὩοΥ, δοοογάϊης ἴο ἴῇς. ΜιβΒηδ, 
5 ἴποῖο ΔῺῪ [1ἢ ἴῃ6 δδοίῆος οὗ [ῃς 
ῬΑβοΟῦΔΙ ἰδ, ΟΥὙ Ϊη ἴῃ6 οεπηρ οὗ Δηγ 
οὗ ἴῃ6 ρυδὶὶς Ξδοπδοςβ, θχοορῖ [Π6 ὅοᾶρε 
κοαὶῖ δα ἴῃς ϑιη-οὔσθγηρ ἰοτ [6 ρεορὶε "", 

ΤὮδ ΤΕ ΌΪΔΥ ΡΪδοθ ἴοσ βἰδυχμίετίηρ ἰῃ 6 
ΔΏΣΠ1415 ἴΟΥ Βυτηςοἤετίηρς, 81η- οθεσίηρβ 
δῃὰ Ττεϑραβθ- οἤδπηρβ, γα 5 [ἢ6 που 
δια οἵ ἴπὲ ΑἸασ, ὙΤιδαϊοη [6115 υἱς 
τῃδὲ Ὀείοτε ἴπ6 5δουβοοτ ἰαϊἃ ἢ15 παπὰ 
ὌροΟη [Π6 Ποδὰ οἵ 1ἴΒς νἱςὔχω, ἰ γᾶ5 θουπὰ 
ΌΥ 4 οοτγά ἴο ος οὗ ἴῃς τηρβ ἄχεα ἴοσ 
ἴῃς Ρροθα οὐ ἴδε ποτ 546 οὗ τῃς 
ΑἸ αΣ ἢ, δηά (δῖ δὲ {86 νεῖν ᾿Ἰῃηβίδηϊ σε 
[)6 νογάς οὗ ἴη6 Ῥτδυοσ, ΟἹ σοηΐοββίοῃ, 
Ὅ6ΓΟ οηὐςά, [ῃς ἔαλια] βίτοϊκε νγὰβ ρίνεη ᾿". 
Τῆς Ῥοδοα- οὔδπηρθ δηὰ (ἣὯες Ῥᾷβοβδὶ 
Ἰατη 5, ταὶρῃῖ, 1 νου] 5θθη, Ὀ6 5141η ἴῃ 
ΔΩΥ Ῥάατὶ οὗ ἴῃς οουτι δ, 

Π{πτἊ ἴακε ἴδε ἴοχὶ οὗ νυ ςιβ ἴῃ 
1ἴ5 τηοβῖ ουνίουβ πλΘΔΌΙ Πρ 85 ΟὟΓ συϊάς, 
[86 ῬΟΙθο ψο Ὀσουγῆϊς ἴῃς 5δοσιῆςσς μδά 
ἴο 5'αν 1. Βυΐ 5οιηα [ον ]5ἢ δυϊο 165 
βίδίε ἰῃδι 1τῃ]5 νγὰᾶβ ἴῃς ἀτγ οὗ τῆς ρηθϑὶ 
ΟΥ̓ Δ Δ55ἰϑίδηι "΄. Τῆς Ηδργεν Ιάἀϊοτα ἰ5 
Ὡοῖ ἴτθβα ποτὰ ἀσορισιγ.". [ΙΓ 15. μον- 
ΘνΘΓ τηοβί ἱἰκοὶν ἴπδὲ [Ὡς ἀπ ἀσνοϊνεα 
ΟἹ ἴῃ 5δουῆοοσ, υυΐ [δὲ 6 οουϊά οηϊ- 
ῬΙοΥ ἃ ἀδρυῖῦῦ γψὃδο τοϊσῃϊ Ὀ6 ἃ ῥγὶθϑβῖ οσ 
ποῖ, [ἢ τῆς ρα ]]ς βδοπῆςαβ, ἀπά οἡ 
ςοπδ ἢ ρΘΟΙ ΠΥ ΟΟΟΔΒΙΟῺ5 ἰη ἰδίου {1Π165, 
[16 ῥηΠοβίδ, οσ ἴῃς 1,δνιῖ65, νεσα δρροϊηϊοὰ 

8 ὅδ οῦ ἴον. Υ.ὔ κ. 
9 Μαϊπιομίὰ “Γ(οτθαδη,, [Π1, 18. 

“ ΚΔΌ. [,εχ.ἢ᾽ ρ. 634. Ουϊγαιι, 1, 6. 15. 
19 Οἱβο, Ρ. 658, 
δὰ ον, ἵν. 15. Ἅ Μεηδοῖ,᾽ 1Χ. 7. 
15 κν. ἵ, τα; νἱ, 256; Υἱΐ. 2. Οπ [86 αἴτδηῆρθ- 

τδηΐ οἵ [ππ6 οοιπῖ, Ξες Νοῖς δῆεον Εχ, χχυΐϊ. ὃν}, 
18. Μίβῃηα, " ΜΙάάοιΝ,᾽ 111. 5. 
14 Οἰδο, Ρ. 634. 
ε' Οἱ. [δν.ἷ. εὖ ἢ 111,2. Μίδδπα, “Ζεθαςῖ,᾽ 

ν,θ. ᾿ 
16 ὅ6ς Τκν. ἱ. 4, ἂς. ἃς. 
Ἱ ῬΏΣο, “6 Μ᾽οιπιίς5,᾽ 

Οἰδο, 

(ΔΡ. 4. Οἴδο, 
. 034. 
18 ὅδ οἡ ἔχ. χχχνὶϊΐ. 1. 
19 Οὗ ΣΟ γοῃ. χχχ. 17. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΊΤΙΟῦ5, 

ἴὸο ἀο 1. Τῆς τποάς οὗ ΚΙ] ἕρ' 
ῬΕΔΙ5 ποῖ ἴο δανε ἀϊβεοτοαὰ ἔτοσα ἴδαϊ 
οὗ 5ἰδυρδίοηρ δηϊηλδ]9 ἴοσ ἰοοά. ὍΤΠδ 
τῆγοαῖ νγὰβ ουϊ ΝΜ Ὦ]6 ἃ ῥηεβῖ οὐ δϑϑ5ἰϑίδηϊ 
Πο)α ἃ Ὀον] ὑπάου (6 πδοῖκ ἴο τεςεῖνα 
τὴ ὈΪοοάδ Τῇ 5δουοου, ΟΥΓἉ ἢ]8 δ8515ῖ- 
δηῖ, ἴεπ δαγεὰ τἢς νἱοῖὰ δηά οὐ [ἢ 
Ἰηῖο ρἱθοςβ", τοῦδ ὈὙ ὙΠ116 ἴΠῃ6 ῥὑγδβὲ 
ψὰ5 δηρσαροὰ 1η αἰΞροβίηρ οὗ ἴ[ῃ6 Ὀ]οοά. 
ὕρ ἴο 1815 ροϊηϊ ἴῆες παι] ννὰβ (ἢς 

ΒΆΤΩΘ ὉΓ 411 5δοπῆσθβα οὗ αυδαπιρααβ, 
ΠΟΙ͂ΟΣ (Δ 6Υ ΕΓ ἀσδ!ηδα ἴο ΡῈ Βυγῃΐ- 
οἤετηρβ, Ῥεδος- ΟθΈΠρβ, ΟΥ 51η-ΟΒου- 
ἴηρ8, ἐχοερίὶ ἴῃ [ῃ6 ᾿Ισεῆθα δἰ]ονθαὰ 1η 
ἴ!ε ολ56 οὗ Ρεδοο- οο ΠΩρθ 85 ἴο [Π6 
Ρἷαος οὗὨ 5]διρπῃίοι, δηά, δοοογάϊηρς ἴο 
τδάϊθοῃ, ἰὴ ἰῃ6 ΡΥΔΥΘΙ ΔΟσΟΙΏΡΔΗΥΠΣ 
ἴα ᾿ωροβίθοη οὗ μβαηάβ. Βιυϊῖ ἔσοτῃ (ἢ15 
Ῥοϊῃΐ ἃ νεῖ ἱτπηροτίδηϊ ἀΐνεγροηος [Δ Κε65 
ΡΪδοθ, δηὰ ἴῃς ἀϊδεϊηοῖῖνα τηᾶτκ οὗ ἐδοὴ 
Κιπὰ οὗ οἥδεπηρ σοτηθ8 ἰηΐο νἱεν. ΤῊΘ 
τοδίμχθηϊ οὗ ἴῃ6 Ὀ]οοά νγᾶ5 ἴῃ βᾶπὴε 1ἢ 
ἴῆς Βυγῃς-οἴεπηρ, ἴῃς Ρεὰςε- οἤεπηρ, ἀπά 
τῆς Ὑταβρδβ5- οδοτίηρ, δυΐϊ 1 νὰ5 Ρεου- 
Ἰασ ἴῃ τῆς ϑ1η-οἤεσηρ: ἴῃς Ὀυγαηρ οὗ 
ςοτδὶπ ραιῖβ οὐ [6 ΑἸΓΑΥ νὰ5 {Π6 54 πὴ8 
ἴῃ ἴῆε διη-οἴεημπρ, ἴῃς ΤΙΕΒρΡ455- οἤἴεσίηρ, 
δηά τῆς Ῥεδοε-οβεπην, Ὀαϊ [16 Ὀυτηϊηρ 
οἵ [6 ψῇοὶς 85 ρεου δῚ ἴο ἴῃ6 Βυτηῖ- 
οδεγηρ : ἴῃς 5δοπῆοὶδὶ τηθᾶὶ νγὰ5. Ὁ6οιι- 
Ἰϊλὺ ἴο ἴδε Ῥεδςς- οἴ Πρ. 

Ζλε 7γεαίνιοι οΥ 1}. οί, 

δν!. [Ιῃ βδοηβοίηρ ἴῃ6 Βυτγης-οοτν 
Ἰηρϑῦ, ἴ[ῃ6 Ρεδοε- οδυηρδ᾽ δηά τῆς ΤΙα8- 
ῬὈΑ55.: οθεπηροῖ, χὰ ταδαὰ ἴπδὲ ἴῃ 6 Ῥῥγοϑίβ 
ὙΕΙ͂ ἴο “ ὈπΠηρ ἴπ6 Ὀ]οοά δηά 5ρπΏΚΙ6 
ἴῆ6 Ὀϊοοά τουπὰ δρουΐϊ ἁροὴ [δ6 4] δγ." 
Ιὴ τὰς ϑιη-οἤἴεπηρς, [Ὡς ῥγδβδὶ πδά ἴο 
1 κα δοζὴς οὗ ἴῃς Ὀ]οοά ψΙ ἢὶ5 ΠΏΡΕΥ 
δηὰ ρυΐϊ 11 Προὰ ἴῃς Βογῃβ οὗ ἴἢ6 ΑἸΓᾺΣ 
οὗ Βυτης-Οἴἴεσηρ, δηά ἴο Ροὺγ οὐδ δὶ 
ΤΕΙ ΔΙ δα αἱ ἴῃ6 Ὀοϊζοτῃ οὗ [᾽8. ΑἸζΑσ, 
ΤΠ ψγὰβ 4] τῃαΐ ννγὰ5 τϑαυϊγεα ἴοσ ἴῃ 6 
δΙοοά οὗ τὸ διη-οὔθπηρ ίοσ οὔθ οὗ [6 
ΟΟΙΏΣΩΟΏΣ ΡΘΟΡΪΘ, ΟΥ ἴογ ἃ στιϊοτῖ, Βιυΐ ἴῃ 
ἴῃς 51᾽5-οὔετηρ ἴοσ [ῃ6 (οηρτεραίίοη δηά 
ἴῃαὶ ἴοσ [Ὡς Ηρ οϑι", ἴῃ δαάαϊοη ἴο 

1 Του. ἵν. 4. χυΐ, 11) 15} 2 (σγοῃ. χχίχ. 24, 
34. ἄς. 

- 9}, Ἐταροέουσ, βοῖθ ἴο " Μιάδοι,᾽ οαρ. 111. 
Οδτρζον. “ Μδηῖιίϑϑα ἀς ϑαδογὶί.᾽ "Ὁ. 113 Ὦ11ο, 
“Δ ε Νἱςοιπῖ5,᾿ ἐδΡ. 5. ὅες οὐ 1.0υ. χ, 9, χυΐϊ. 3. 

8 1κδυ. ἱ. κ, 6, ἃς. 
4 κεν. ἷἱ. ς, 11. δ κα ν, ἰἰϊ. 5, 8, 13. 
41 εν. νυἱῖ, 2. Οἡ ἴδε γεϊδιίοα οὗ ἴ8ς Ττεϑρδϑ5. 

οἴετπηρσ ἴο ἴἶπα 51η-οἴἶετίης, ξςς οἡ ἴεν. ν. 14. 
7 1κν. ἵν, 25, 395. 8. ὅ6ς ποῖδ [ν. ἵν. 3. 
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(656 ἔτννο Ρτόσαβ5865, ἴῃς ΗΠΡΉ-Ῥτόβὶ ἢϊην. 
561{δἀ ἴο Ὀπηρ᾽ ἃ Ῥοσπίοη οὗ (δς ὈΙοοά 
Ἰηῖο ἴῃ6 ϑαποῖίιδιν, ἴο 5Βρι!ηκ]6 11 ἢ 
ἢϊθ ἤΏΡΕΓ βϑενθὴ [65 Ὀοίοσα [ἢ υδὶ]", 
8η6 ἴο ῥεῖ βοπια οὗ 1 Προ ἴμ6 Βοσῃβ οὗ 
τῃ)6 ΑἸτὰγ οὗ ἱῃηοθηβο , 

Νον ἴῆοῖα ἅτε ἤδοῖς ἴο ὃδα ἀϊξιη- 
συϊϑμοά ἴουν ἀϊβετγεηΐ τηοάδς οἵ ἀϊβροβ 
Ἰὴρ οὗτῃε ὈΙοοά. [Ιῃ στεραγὰ ἴο ἴῃς [χες 
οὗ ἴΠ656 ὙΏΙΟἢ Ὀοϊοηρ ἴο ἴῃς 51᾽π- οΟθεΠηρ, 
ΟἿΓ νΟΙΒΙΟἢ ΘΧΔΟΙΪΥ Γοργοβθηῖς ἴἢ6 οὐ: 
5118] ---ἰ(1) τὰς Ρυϊάπρ [ἢ ὈΙοοά νι (ἢ 6 
ΠΏΡΕΥ ὕροὴ ἴῃς Πογῃ5 οὗ ἴῃς ἴνο ΑἸΐδσς, 
(2) [ῃ6 Ξρ ἰὴ 1 ἢ [Π6 προσ Ὀοΐοσο 
ἴΠ6 ν]], δηὰ (2) [6 ρουτίπρ ουξ οὗ ψῇδῖ 
ΤΟΙ δ ποᾶ αἵ ἴΠ6 Ὀδ86 οὗ [86 ΛΙΙΑΙ οὗ 
Βυχηϊ-οὔκσηρ. Βυΐ 45 τεραιὰβ ἴῃς Ὀ]οοά 
οὗ [86 οἴμετ οβεπηρβ, ὙΠΟ. 1ὲ 195 ςαἱά 
τὴς ῥγδϑῖ5 οσα ἴο “ ΞΡΠΏΚΙΕ τουηα δρουῖ 
ὍΡΟΙ ἴῃς 8]12γ,᾿ ΟἿΥ [ΓΔ 5]ΔΈΠΟὉ ΤΣ ΔΥῪ τα ΐ8- 
Ἰεδά. Τηθ Ηδῦγεν νεῖν (σἄγαξ, ΡῪ) 15 
ἃ αυϊς ἀϊδδτεηϊ οη6 ἔσομαι (ῃδὶ τεηάδογοὰ 
“2»ζίε (ἀσεαλ, Δ), ἴῃ τοίεγθμοα ἴο [6 
ὈΙοοά οὗ τῇς ϑι᾽η-οἤἴεσίηρ: δηά 85 ζᾶἄγαξ 
5 ΔΡ δα (ο [Π6 ψῇο]ς οὔτῃς Ὀ]οοὰ οἵ ἴῃς 
νἱοίτη, 1 πηυβδῖ νι ἀθητν ἀδηοῖα ἃ ΠΟΤῈ 
οορίουβ ΨΑΥ οὗ ἀϊβροβίηρ οὗ ἴῃς Ὀ]οοά 
1ῃΔῃ 15 Ἔχργεβϑβθα ὮΥ οὗν ψοτσὰ «ΞΖ γιπζέῥέηρ. 
ὝΝΏΙς ἀέσζᾶλ 15 υϑοὰ [ὉΓ νῆδὶ νγὰ5 ἀθη6 
νι τὰς βηροῖ, ΟΥἨ ἃ Ὀυηςἢ οἵ ὨΥ55ΟΡ, 
Σὥγαξ 15 ΔΡΡΙ]Ιεα ἴο δὴ δοϊίοῃ ροποστηθδα 
ψἢ, τὰ6 ὈοΝ}}" ἢ ψ ϊοἢ τῆς Ὀ]οοά οἔὗ 
ἴη6 νἹοῦτι νγνἃ38 γεοεϊνεα 85 1 βονεὰ σοσα 
ἴὴ6 οᾶζοᾶβθ. Τῆς νεῖ 15 ἴο Ὀ6 πηάοτ- 
δἰοοα ἰὴ [ἢ6 856η96 οὗ ἀὔσζέλρ σόγοσαΐ, 80 
8.5 ἴο τηᾶῖο (ἢς Ἰἰαι!ἃ ΘΟΥΟΥ ἃ σοηβ οῖ- 
ΔῸΪ6 βυτμίαεθ. Τῇ ἵἴνο Ηρῦτον νογὰβ 
816 οἰοασὶγ ἀἰβηρσυϊθῃεα ἴῃ (6 ϑερίυα- 
Εἰμὶ δῃὰ ψιυϊγαῖθ. ὙΠΕΥ τοηάοσ ζἄγαξ 
ὍΥ προσχεῖν αῃὰ γεραδγε, δὰ ἀλεσᾶλ Ὁγ 
ῥαίνειν δῃηὰ σρῥέγρέγε, Βυξ δ]πηοϑί 4}} 
τηοάοσῃ νουβίοἢ5 οσοηΐουηά [Π6 ψογάϑ. 

ΤῊς Μίβηηα 16}15 υ5 ἴῃδΔὶ [ῃ6 ρτϑαΐ 
ΑΙ οὗ ἴδε Τορὶες γὰ8 {χη ]δῃθα 
ψ ὕνο Πο]65 δἱ 115 βουϊῃ-τσαδῖ σΟΥΏ ΘΓ 
τὨσουρἢ Ὠιοἢ [ἢ Ὀ]οοά τη ἰηῖο ἃ ἀσαῖῃ 
ψὨΙΟἢ σοηνογαα 1 ἴο ἴῃς (δάτοη,. Τῆοτε 
Ιηυδὶ πᾶν ὈδΘῺ βοὴς διτδηρειηεξηΐ οὗ 
(ἢἷ5 Κιηά ἴοσ ἰακίηρ ἴα Ὀ]οοά ἀὐγδὺ ἴσοηι 
[ὴ86 ΑΙΓ ἴὰ τὴ6 ὙΠάογηθ89ὅ... 6 δῖα 
᾿ιῖμοσ το]ὰ τμαὶ ἰῃ οαϑάηρ (ἃς Ὀ]οοά 

9 966 ποῖ 1,κν.ἷν. 6. 
0 Τεν, ἷν. 5---7, 16---18, 
Δ ΤῊΣ ἤδηῖ οὗ πὶ ὈοωΪ νας »εἰςγᾶξ (Ὁ ἼΌ), 

Μ“ὩεΒ ἰς ἱπιτο φ ἰδίεῖ Υ {οσηεὰ τόσ 136 σνετὺ 
εἄγαξ. ὅ86ε Ἐχ. χχνῖϊ. 3; ιπι. ἷν. 14, Υἱΐ. 12} 
Νοῖς αἴτεον ἴεν. χυὶϊὶ., ἄς. ! 
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ἐ γουηᾶ ἀροὰξ ὕροῦ 6 αἰίασ," 1 ψὰ5 [ῃ 6 
οιδίοτῃ ἴο ΤΠΓΟΥ ἰς ἴῃ ΠΝΟ Ρογ ]ΟΏ5, ΟἹΘ 
δῖ [ῃ6 πουίῃ-  ϑίοσῃ ΠΟΥ ΠΟΥ δηα [ἢ ΟἸΠΟΓ 
δἱ ἴῃ φοιϊῃ-νν ϑίοσῃ, 50 845 ἴο ψεῖ 41} [6 
ἴουγ 5ἰ465᾽. [Ιἢ δοοοσάδῃοα ἢ [19 
βίδιοιηθηῖ, ᾿ἢ Πᾶ5. Ὀδε ὙΘΙΥ͂ ΡΕΠΟΙΔΙΥ͂ 
ΠοΙά" τπαὶ τὸ νὰ ἱητοηάθα ἴδδὶ ἰῃς 
ὈΙοοά 5μου]ά Ῥα ἀϊδιιδεά ονεῦ (ἢ ν4}}5 
οὗ ἴῃ ΑἸαγ; δηά τῃ15 βθοῖλβ ἴο Ὀ6 σοῃ- 
πο ὈΥ ψῃδὶ 15 βαϊὰ οὗ ἴῃ6 ὈΪοοὰ οὗ 
τῆς Ὀἱτά ογ 4 Ὀυγης-οΟἤθπηρ----“ τῆς Ὀ]οοά 
τπογθοί 584}1} 6 ψτιηρ οὐ δὲ (ἢ6 51ὰ6 οὗ 
ἴῃς 412γ ."--Βαυϊ 1115 υὐρεά, οὐ ἴῃς οἴποΥ 
Βαηά“, ἴῃδι 1ἴ 15 ̓ ργοῦδ] 6 [μδίίῃς ὈΪοοά 
βῃου]ὰ αν Ὀδθοὴ ϑιβοτγεα, 5 ἴ τιιϑί 
15 ᾶνα Ὀδοη, ἴο τὰ ἀονῃ ὕροῦ [ἢ 6 
Ὀδηϊς οἵ Ιεάρε τουμάα τῆς ΑἸζαγ, ο ΜὨΙΟΔ 
τὴς οβιοϊδείιηρ ῥὑγεϑῖβ ϑβιοοά. 1{ ἢδΔ5 Ὀ66ὴ 
οοη͵θοιυτοά παῖ 1 νγὰ9 οαϑί Ὡροὴ (ῃ6 
ΤΩΔΙρΊη οὗ [πε ἴορ οὗ ἴμ6 ΑἸὰγ ἴῃ βοῇ ἃ 
ἍΑΥ 85 ἴο ον τουηά [ἢ 5ρᾶςθ οσουριθά 
ὮὈγ ἴῃς ἄτα. ΤῊΪ5 15 οἵ σουγβα σοησείνδὈ!α, 
1 ἃ οὔδῃηοὶ νγὰς ργον θὰ ἴο οοπάπος 
[ὴ6 Ὀ]οοά τουηά [ἢ ἔουγ 5465, ἸΠο] ]ηϊηρ 
τονγατάϑ [ῃ6 ορεηϊηρδ δὲ ἴῃς βου ἢ- γοϑίοστῃ 
οογηοτῦ. 

Ζῆε βμγηπίρρ οι ἦέ ΑΠ1|α7. 
δνι!!. ὙΏδη ἴῃς Ὀϊοοά νῶ5 ἀϊδροβθά 

οὗ, ἰῃ6 5κπ τεπχονϑά, δηά [ἢ δηϊπ)αὶ ουΐζ 
Ἰηῖο Ῥίθοθβ, [ἢ6 βδοβοοσ, ΟΥ Ὧ15 8555- 
δηΐῖ, ναϑῃρδά (ἢ6 δηίται 5 δηά ἔθει Ὁ. [ἡ 
1ὴ6 οᾶ86 οἶα ΒυτηςΟΠδ Πρ, 41} [ἢ6 ΡΊΘΟ 65 
ὙΜ676 δ ἰάθη ἴο ([ῃ6 ΑἸ᾿ΑΥ δηὰ καθά 
1η δοοογάδησα ἢ [6 σοτητηδηά, “1 ἢ 
8}} τ[ϊης οἤδπηρβ ἴΠοὰ 504]ῖ οὔοσ 541{7.᾿ 
1 15 5814 [δὲ τἴῃ6 54] πρ ἴοοῖκ ρος οἡ 
Ἴδ6 5]ὁρε οἵ τς ΑἸίασ", ΤὮδ ργαβὶ ποχῖ 
ΡΠεα ἴῃ6 Ρίθοθς οὐ ἴῃ6 ΑἸΐασ, ἰῃ ογάεογ, 
στ τῃ6 νοοά, ὕροη ἴῃς ἤτε ψῃϊοἢ ἣς πδὰ 
ῬΓΟνΊΟυϑΥ τηδάθ υρ’΄. ΤΠ ὀχργαϑβϑίοῃ 
“ἴῃ ογάθε "15 αηἀεγείοοα Ὀγ ἴῃς [158 
Ὑτιϊοῖϑ ἴο 5 ΏΠΥ (παῖ [ἢ6 ΡΙΘσ 65 ̓ οΓα ἴο 
Ὅς ρΡἰδοβά ἴῃ ἴῃ6 Ρ]]6, 50 ἃ5 ἴο βίδηά ἴῃ 
ἴῃς 541ὴ6 σα Δ οη ἴο δδοῦ ΟἴΠΟΥ ἃ5 ἴΠ 6 Ὺ 

1  Μιάάδοιδ,᾽ 111. 2. ΟἸΠΟ, ῥ: 636. 
3 Ουίγαπι, (αγρζον., Βόηγ, Κῆορεὶ, Κεὶϊ, ἃς, 

Ὑὑτἢ τῃ6 ρόπογαὶ νοῖϊος οὗ γα ἰηῖοδὶ ἰγδάϊ!]οη8. 
Οἰδο, Ρ. 635; Ουΐταπι, 1. ς, ΧΥῚ. 8 2. 

δ Ίκον, ἱ. 156. 
4 Ἐν ΚυτιΖ δηά Ἡοίηδηῃ. 
δ ΤὨϊς ΙΩΔΥ͂ πανα βοπὶα Ἴουηίθηδπος ἴτομι 

[πὸ νψογάς οἵ Ῥμῖο (ἂς Νἱοῖϊ.᾽ ς. 6), «μὰ οὗ [6 
ψυϊραῖο, [κεν. 1. 11. ᾿ 

6 866 ποῖς οὐ ἴον. ἴ. 9. 
ΥΤ Ἷκν. ἰἰ. 123; ΕζΖοεῖς, αἰ. 414; Μαῖκ ἰχ. 40. 
8 ΟΙδο, Ρ. 637. 866 οὐ ἴεν. ἰ. 11; ἔχ. χχυὶϊ. 5. 
9 866 ποίδ ἴεν. νἱ. 13. 

10 Τον. ἱ, 7, 8, 12, νΥἱ, 11. ςἴ, χχίν. 8, 

423, ἂς. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

αἰά ἴῃ τὴ6 Ἰινίηρ δηλ] ἡ, ὙΠ6 διηά 
Ἰπτὴ}5 ΜΕΙΕ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ρυΐ δὲ ἴῃς Ῥᾶβ56 οὗ 
1ῃ6 ΡΙ|]ς, [ἤδη ἴῃ 6 Θη [4115 δηα οἴμοὺ νὶβ- 
οοῖὰ ἢ τμ6 ἔαί, (ἤθη (ἢς ἕογτα 125, 
ὙΠ} τῃ6 Ποδα δἱ ἴῃ ἴορ.----Ἴἴ 5ῃου ]α ΠΟΙ 
Ὅς τοιηδικεὰ [δὲ ἃ ρεου δγ τγοσά 15 υαηὶ- 
ΤΌΓΤΩΪΙΥ ΔρΡΡΙΙεὰ ἴο ἴῃ6 δοΐϊΐοῃ οὗ [86 ἢἤσε 
οὗ ἴπ6 ΑἸτᾶσ, οὔθ ψῃϊοἢ τηθδηϑ σαῖῃου ἴο 
56 η4 ὕ ἴῃ 5πῖοκα ἴδῃ ἴο σοηβι6. 566 
οὐ ἴχν. 1. 9. 

7Ζ4ε Σὰ αμα' ἐΐς “εοὐγιῤαμέριορζς. 

δ ν]. ὙΠ ραᾶτία Ὀυτηδαά προ [Π6 
ΑΙϊὰσ οὗ (Ὡς Ῥεδοε-οἤθηηρ, (6 51η- 
οἴεπηρ δηὰ τῆς ὙΤτοβραϑβ- Οἤθτηρ, ΕΓΟ 
ἴῃς 581η6 ἴῃ βοῇ οδϑ6. ΤΠΘΥ σοηβίοιοά 
ΤΩΔΊΏΪΥ οὔ [6 ᾿ητο χη] ἔα, ἴῃ 6 “συνθεῖ δι," 
οΥ 5βιιει "ἢ. ὙΤῇς Ηδῦτονβ οδ]]1εἀ 115 αῖ 
εὐξίευ (Ὡ0η)}"", δηὰ ἀϊξεἰηρυϊϑμοα ἴξ ποτα 
[ὴ6 [αἱ νηϊοΝ 15 ἀϊδιιπεά ἴῃ τῃ6 Η65ἢ, 
ὙΠΟ. 85 οδ] δὰ »εῤρληιᾶπ (ἸΏ), οἵ 
σλάπιεεηι (Ὁ), Τῆς 1,Ὧἣὦν 50 ἸΟῪ ἔοτ- 
Ῥαὰ ταὶς τῆς οὐείν 5ῃπουϊὰ δνοῦ Ὀ6 
ξαΐθῃ: “1ἴ 5841] Ὀ6 4 ρεγρεῖυδὶ βἰδζυῖα 
.««ἴῃαῖ γε οαἂΐ πεῖῖποσ ἔς (ωλξίσυ) ΟΣ 
ῬΙοοά 5." Οη [δ σοπίγατυ, 1 γᾶ5 Δ] ονγθα 
ἴο δαί (Ὡ6 οἴποσ δι “.---ἶἰ 15 τα άσκαῦ]6 
(παὲ δηοίθοσ νοσά, 2εἶ (ὙἹΒ), 15 υδεά 
ἴο ἀφῃοῖίς ἰῃς ἔδϊ οὗ ([ς Βυτης-οεπηρ 
ΠΟ. ψνὰ5 Ὀυτηδα δἱοηρ νι ἴῃς Β65ἢ, 
ποῖ ἜΧΟΙ ν οὶ ν βε]θςιοα ἔοσ ἴπ6 ΑἸΐασ πΚ6 
τῆς εὐδίευ οἵ [πΠ6 ΟἴδοῚ βδουιῆςα8 "7, 

ΤΠΘ Ροτγίοης δυγηθα ἅγὰ ὈΠΕΗ͂ΥΝ 501)- 
ΤηΘα ὉΡρ 45 “τῆς [Δἴ, δηὰ [ἴῃς Κιάηεγπ, δηὰ 
ἴπ6 σοὺ] ἀρονε ἴῃς ᾿νε," Ὀυϊ [Π6γ δῖα 
ΕεμοτΑ ἀοβορδα τογα 1ἢ ἀδίδ:] ἴῃ [15 
γαγ""-- 

ι. “Τα δὶ ἰδὲ σονοσγει τῆς 1η- 
“νατας » τῃδΐ 15, [Π6 σ41] οἵ στεδαΐῖ οἵβθῃ- 
απ, ἃ ΔΏΘΡΑΤΘηΣ ΤΟΙ ΌΓΔΠ6 ὨΙΟὮ ὯΔ59 
ὍΡΟΙ 1 ἃ ποίου οὗ δ [1551|6. 

2. “ὍΤΠε αι ἴπᾶξ 15 Ἰροὴ [Π6 1ῃ- 
ψατας," [86 5114}} Ἰυτὴρ5 οἱ 5ιεΐ ἑουμπὰ 
ὍΡΟΣ τς ᾿ηϊεϑῦηδς οὐ ὨδδΙ ΠΥ δ] Πλ4]5. 

4. “ΤΠδ ἴνο Κιάμεγβ ἢ τὴς ἰαΐ 
τῆαϊ 15 οὐ ἴθτλ ΜΏΙΟἢ 15 ὈΥ ἴῃς Βδῃ 5." 

11 Μαΐγζηοη. ἃΡ. Ουΐγαπι, 1. 16. 
12 566 ΕἸοδασάβοη᾽ 5 " Ὠοί.᾽, 5. διέ. 
28 Ἐχ, χχίχ, 13, 22; ἴμεν. 1. 4, 10, 15. ἷν. 

9, νἱὶ. 4, ἃς. 
λ4 ΝΠ. χίΐ!. 20; 5. ἰχχυἱ. 21; 15. χ, τό, χχχ, 

1δ᾽1 Ἔν, ἰϊ, 17. 26 δὃ6ο Νεῆ. νἱῖϊ. 10. 
17 1,ἐν, ἰ. 8, 12; Υἱῖ!. )λο. Ου (6 τηεδηϊηρ οἵ 

566. Οδϑβεηίυβ, "Το5.᾽ 

19 Ἔχ. χχίχ. 13, 41; ἴδον. 1]. 4, ἴο, 15, ἷν, 9, 
Υἱϊ. 4, νὰ, τό, ἃς, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΙΤΙΓςῦσ. 

4. “ΤῈ οδι] δον πὸ Ἰίνοσ." 
ΤΏοΙΟ 15 ἃ ἀουδι 85 ἴο ἴῃεῈ ρῥατί ψὩ]ΓΟ ἢ 
15 ΠΕΙΘ ἀεσδιρηαῖοα, Τῆς Ηοῦτενν ποσὰ 
τοηἀοτοὰ οδι] 15 γϑίλεγε (ΠΠ.}»), τ Β]Οἢ 
ΔΡρΘδῖβ ἴο Ὀ6 ἀεηνεα ΠῸΠι ἃ τοοῖ 5!ρηϊγ- 
Ἰὴρ' ἴο ΔΡοιιηά οἵ ἴο βρτεδα ονθσ. Τῆδ νο 
ἸπτοΥρτοϊδοηβ οὗ [6 ποσὰ ψῃ]Οἢ ανό 
ἰουῃά τηοβῖ ἔάνουῦ ΔρΡθαγ ἴο ἢδνα [ἌΚθὴ 
μεῖς στῖβε ἴτοτῃ ἴῃε ἀἰϊβεγεπὶ σεμάθηρϑ 
οὗ [6 ϑερίυδριηῖ δηά [ἢ 6  Ὑαϊ]ραῖα, 1 195 
ττδηβίδίεα Ὀγ ἴδε ἑοππηεῦ, ὁ ) λοβὸς ὁ ὁ ἐπὶ τοῦ 
ἥπατος, Δη(, ἴῃ οἴδοσ ρἶδοθβ, ὁ λοβὸς τοῦ 
ἥπατος. Τὶ [μᾶϑ ἤεησα Ῥδθῶ βῃρροβεά ὈΥ͂ 
ΤΩΔΩΥ ΟἸΓοΘ᾽ ἴο τηθδῃ (ἢ6 δτεαῖ ὕὈΡΕΓ 
Ἰοῦς οἵ {μ6 ᾿νε. Βιῖ (Π15 Ιοθδ ἰ5 ἃ ρασί 
οὗ 16 Ἰἰνοσ, δηὰ οδηπηοί τπμογοίοσα ῥτοὸ- 
ῬΕΙ͂ Ὀδ6 5414 ἴο Ὀ6 “«ὔονεα [86 Ἰἱνοῖ.» 
Τῆς ψοτὰ μα5 Ὀδθὴ τομάοσεὰ Ὀγ (ἢ6 
νυϊραῖς γε εωέμηε 7εεογίς, ἃ. Ἄᾶτὴς ΜΟΙ 
ΔΏΘΟΙΒ ὙΕΙΥ Μ6]1 ἴο ἴῃ6 τηοιγαηδ σο- 
νοΠηρ ἴἢ6 ὈΡΡΕΙ ρατί οὗ ἴδε Ἰίνοσ, βοιὴθ- 
Ἐπλ65 ο411εα [6 5114}} οπχεηΐστη. ΤῊΪβ5 
15 ἴΆΚθὴ ἴο Ὀ6 ψῆδί 15 δῖε τηϑδηΐ Ὁγ τῃ8 
ρτοδῖουῦ ὩΠΏΡΟΙ οὗ τηοάστῃ ΟΠ 5 δπὰ 
ἘΔ Ξἰδίοιβ᾽. Α [Πισγά ορίηΐοῃ, οὗ 1655 δι.- 
1ΠΟΠΙΥ, 15 ἴπαὲ ΏΙΟΝ 15 σίνεῃ ἴῃ [ΠΘ τηδῖ- 
δὶῃ οὗ ουγ ΒΙΡ]ς, ἴῃ [6 νοσγά πηδδηβ ἴῃ 6 
ΤΑΙΠΗ͂, οΥ ἀἰαρἤγαρστη, τὰς Ὀγοδὰ σηνβοὶθ 
ὙΠΙΟΙ ἰοπβ ἴῃ6 αἰνιϑίου Ὀεῖγεθῃ [ἢ 6 
δάοιχθῃ δηά [ἢ6 ἴῃοταχ, Οἱ ἴῃ6 ψΏΟΪΟ, 
1 τουδὶ Ὀ6 δατηιεα (παΐ [πῃ ιοϑίοη 85 
ἴο ψνμᾶὶ γοΐλεγαλ τοα]γ ἀφηοίεβ ἢά5 ποΐ 
Ὀεδ 5 ϑίδοϊοιΥ βειἰεα, [που ρὮ τ ἢ 
Ἰεασηϊηρσ Ὧ45 ὈΘΘῺ Ἔχραμαδά οἡ 1{ἢ. 

. Ὑδεη ἴῃς οἴεπηρ νὰ ἃ 5ῇεθρ, 
(ἢ ἔδι 141} νοῦ ἐμασγδοίθσζοβ βενεσαὶ 
Ὄτεεδας οὗ 5Βῆ66ρ, νὰ5 δά ἀδἀ ", 

Οὐ ἴδε 5ἰψηιίβοδηοα οὗ Ὀυγιΐηρ [6 
λῖ, 56ε6 οὐ 1,δν. 11}. 17. 

Ομ» 1} }νίσεί»᾽ Ζυγηο,Σ, 

ὃ ἰχ. ΤΠα ρατίβ οὗ [ῃ6 νἱοϊπὶ5 ΨΏΙΟΝ 
ΤΟρΌΪΑ Ϊγ [6]] ἴο 1πΠ6 Ροϑὶβ ΨΕΣΘ :- 

ΟΥ̓ ἰλε Βυγηϊ οἴεπηρδ, ΟὨΪΥ ἴμ6 μι", 
[86 ΨΒοΪς οὗ ἴῃς 65 Ῥείη οσοηῃδιρηδά 
ἴο ἴῃς ΑἸζαν. 

Οἵ ἴῃς Ῥεδοθ-οβογίηρϑ, ἴ[ῃ6 Ὀτοαϑὶ δηά 
6 τρῶς 5ῃου ἶοσ (οσ 160), ΏΙΟΝ ταϊρῆϊ 
Ὁ6 εδἴθη ὮὉγ ἴῃς ὑπεϑῖϑ δῃηα {Π6}γ ἔΆΓΏ1]165 

1 Ἐκ χν 7Τοβορδυς, ϑαδαΐα, Βοοβαιί, (ὐεβευΐυς, 
Βδὴν, ϑοδοῖι, Εν α]ά, Κα] Ἰϑοῆ. 

3 ἰπιβετ, {0 ἘπρΙἰΒἢ Μετβίοη, Νὶς. ΕΠ οΓ, 
Ἑὔτσι, ᾿Ἂ ὑγεία, Κηοροῖ, Βαηϑβοη, Κατίζ, ΚαΟΙὶ, 
ΖπηΣ, Ἡεγχμοίσησσ, 1,υΖΖαϊῖο, Ἅοραε. 

8 866 Νίο. Εὐ]εν, “Μίϑο. ϑαςν.ὗ ν.ὄ 15. Βο- 
«δασί, " Ηΐεγοζ.᾽ 11. 45. Οεβεηΐυβ, "ΤὨεβ.᾽ σμό 
φοζ. ΚΏΟΒΕΪ οὐ ἴἐν. 1}.4, ἂς. ἂς. 

4 ὅ66 οἱ [,ἐν. 1]. 9. δ Ί,εν. υἱῖ. 8. 

501 
ἸΏ ΔΩΥ͂ ὑῃρο] ]υϊο ραο6. ὙΠε διά6 80. 
Ρθδῖβ ἴο ἢᾶνα Ὀδθὴ τσεϊδϊηθὰ Ὀγ τῃ6 
βδουδοογ, 

Οὐ τῆς ϑ᾽η-οὔἴουηρθ δηδ ἴῃ6 ὙΤτο5- 
Ῥᾶ55-οἴδπηρθ, [6 σψῆο]α οἵ τῃ6 865} 
(εχοορὶ ἴμ6 ἔδξ ρογίίοηβ Ῥυγὴξ οὐ [ἴῃ6 
ΑἸ), δά ρσοῦδοὶΥ [ῃς 146. Τῆς ἤξϑῃ 
σου] ΟὨΪΥ 6 δαἴδῃ ὙΠ] [ῃ6 Ῥσεσίηςὶ 
οὗ 16 ΤΑλοσγηδοῖὶθ. [Ιἴνὰ5 ἀἰβηρι ςηθα 
ἔτοτα [88 ““βοῖγ" Βεϑβῇ οἵ [η6 Ῥεδοε-οβει- 
1685 8ἃ5 Ὀδηρ “ πχοϑβί ὨοΪγῇ.᾽ 

ΑΚ τορατὰβ ἴὴ6 ὕνψο ρογίίοῃβ οἵ 16 
ἤδ5ἢ οὗ ἴῃ Ῥεδοθ- οεσιηρα πο ΕΓΟ 
Δϑϑρηθδα ἴο Ὀ6 “Αδιοῃβ δηὰά ἢϊ5 50ῃ58᾽ 
ὉΥ 4 5ἰδίυϊα [ῸΓ ὄνοσ ἔτοπὶ [ἢ6 σὨ]]γο 
οὗ 15γ8613, δηὰ ψῇϊοἢ ΡῥτόρδΡΪΥ, ἴτοσα τ[μ6 
δτθαῖ ὩσΩΌΟΣ οὗ Ῥοδοε- οἤδσηρθ γΏ ΟΣ 
“οῖα οοσοα, Πυσηϊϑῃοα τῃθπὶ ψιἢ ΤΠοΙσ 
ΟὨο ΞΌΡΒΙΥ οὗ δηΐϊμηδὶ ἰοοά, 1 ΔρΡεαῖβ 
ςοτγίδιη ἰμαΐ οὔθ 5 δὶ γγὲ 04}} [ἢ 6 
Ὀγτθαβὶ οὐὁἨ Ὀχιβκεῖ, θὰϊ ἴΠ6Ὶ6 15 ἃ ἀουθδέ 
8ἃ5 ἴο ἴῃε6 οἴμεσ. Τῃς Ἡοῦτον ποσὰ 
σὐοξ (ΡΟ) τοεᾶηβ Ἰερ σαῖπεῦ ἴπδῃ 
Βῃου!άοσ, [ἢ σοηἀογηρ 1 5Βμου ἄοσ ἴῃ (ἢ19 
σοῃηθοίίοη, ΟἿΤΓ [τΔηϑ᾽δῖοσβ ἤδανθ ἴἢ6 
ΔυςΠΟΥΥ οὗ ἢ 1ΧΧ,, Ψαϊρ., δηὰ ΟὨΚΘ- 
]ο5. Βιυῖ Ώεσανοσ τ[ἢ6 ψοσὰ οσουγβ ἴῃ 
ΟΙΠΕΓ Ρατίβ οἵ [Ὡς ΟἹα Τεβίδιηεηΐ, 1 ἢ ἃ 
δίηρὶα δχοορίοῃ, οἱἵ᾽ ον νεγϑίοη, (ἢ 
δρτεεσλεηὶ ἢ ἴῃ ΤΧΧ, δηὰ Ψυ]ρ.) 
[Δ Κ65 11 [ΟΥ̓ ἴμ6 ἰερ οὐ δῖρ’ . 1οβερδυβ, 
ἴῃ βρϑακίηρ οἵ ἴῃς ῥγιθϑίβ᾽ ρου 5, τ᾿ ἢ- 
τἰοη5 [Π6 Ιερ᾿". Βα {πὲ τερα!ατ ποσὰ [0 Γ 
βου άεγ σεγδα᾽ (97) 15 α5εἀ 1η ΝΌχΩ. Υἱ, 
10 δῃὰ Πουΐ. χνη. 3. ΤῊΣ ες 1 15 56 ῃ6- 
ΤΑ]γ τερατάβα ἃς ἴῃ 6 σδοῖςεσ Ἰοιηΐ οὗ [6 
ἴνο, Ὀυὲΐ 81. Οαγάϊηον ΚΙ ϑοὴ 5ᾶγ5 [δαὶ 
Βῃου ον ὰ5 ῥτείειτοα ὉΥ ἴῃς δηοϊθης 
Ἐργρθδηβ". ΜδΩΥ τεσεηΐ ΟΠΟ5 816 1ἢ- 
οἰϊηεὰ το [ῃ6 ορίηΐοη παῖ ᾿ξ νγὰ5 [Π6 τρῃϊ' 
Ἰερ ΜΠΙΟΝ ψγὰ5 ρίνεῃ ἴο ἴῃς ῥγδϑῖβ; θυ 
186 ᾳιυσϑίοη 15 ποΐ 5815[ΔΟΓΟΠ]Ὺ δοι θα, 

Οοπηεοίβά τὴ ἴπῈ6 ῥγθϑίθ' Ὀγεᾶβὲ 
δηὰ 5ῃου]άοσ 15. 1[Π6 ἸΠΏΑΌΤΥ 85 10 ἴῃ6 
ἴνΟ ΘΘΙΘΙΊΟΏΪ65 οΔ]16α τυσυηρ δὰ ἤξαῦ- 

56 1,εν. υἱΐ. 31, 31, χ, 14. Νοῖθ οἡ Υἱὶ. 8. 
ΤΊ εν. νἱ. 26, νἱὶ. 6; Νοῖς αἴεσγ Εχ. χχνϊ.- 

8ν. (ἔ Εζεκ. χἹ τὶ, 13. Οἱ 1με Ρεου]ίαγ ΒοΙ π655 
οἵ ἴῆε θεβῖ, 5ε6 οῃ 1μεν. νἱ. 25. 

8 Ἐχ, χχίχ, 28, (Οἵ. ἃ ὈΒίοῃ, χχχ, 21--- 14, 
ΧΧΧΥ. 7, 8.᾽ 

9 Ῥευῖ. χχυὶ!!. 35; [υἄρ΄. χν. 8; Ῥτον. χχνΐ. 7; 
Οαπηῖ. ν᾿ 15; 158. αἰνῇ. 2. ὙῊῸ ἐχοορίϊοῃ ἰ5 
ιν ϑϑῖη. ἰχ. 24. ΤὩς Μιβῆπα ἰῇ ομβ Ρΐδβος δ 
Ἰεαςὶ βϑοῖης ἴο ἔδνουσ 1ἴῃ:6 βαπὶς νἱενγο “ΟΒοΙ Ια, 
Χ, 4, ἢ Βαγίεπογα᾽ 5 Ὡοΐα 

10 Κνήμη, "ΑἸἢϊ.᾽ 111. 0, ὃ 2. 
Ὁ: Νοίς οὐ Ηετζοάοῖ. 11. 30. 
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ἐσ. Τῆδ 5ῃουϊάδγ, ΠΟ ἢ Ῥεϊοηρεά ἴο 
ἴῃς οἰπεϊιαηρ ῥγοδῖ, ννὰ8 Ὠεανθά, δηά 
τῃ6 Ὀγοαβί, ἡ ]Οἢ τγὰβ οσ [6 σοϊησηοη 
βίοςκ οὗ (6 ῥγδβδίβ ἱὰ ρεηδγαὶ, τνὰ5 
ψανοὰ Ὀοίοσα ἴδ 1οτάλ. Ἐδοῆ ρῥσόοθβ5 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο αν Ὀδαδῃ ἃ 50] 6 ἰοπ οὗ 
ἀφαϊοδίίηρ 4 ἰὨϊηρ ἴο ἴ86 υδ6 οἵ [ῃς 
ϑαποσδιγ. ΤὨ6 ἰοπὴ 5. ΠΟΥ τεηἀογοά 
Ἡδρανε-οἴεπηρ (σνιαλ, ΠΌΥΠ) δρ- 
ῬδδΙβ ἴο δ υϑεὰ ἰπ 85 46 ἃ 56ῆ86 89 
ζογῥᾶπ, ἴογ οἴ πηρς ἴῃ ρθηογαὶ, [15 50 
ΔΡΡ Ια ἴο 4}} [6 σιῇῆδ ἴοσ [ἢ σοῃϑίπιο- 
ἄοη οὗ ἴῃς Ταρογηδοὶς", Τῆδὶ σεηἀεγεὰ 
Ῥνανε-οθεπηρ (ἐπ ρλαλ, ΒΒ) ἰ5. ποῖ 
30 ὈτοδάΪγ δρρ] δά, Ὀυΐ 1 15 υδεὰ ἴο ἀ6- 
ποία (6 ροϊά δηὰ ὕὈτοῃζε ἰμδῖ ΕῚΘ σου- 
τὐὴθυϊοὰ ἴος ἴῃ6 βδαὴθ ρυτροξοὖῖ: ἰξ 15 
ἀῖϑο δρρίιεὰ ἴἰο ἴῃς 1,ονι 65 85 Ἂἀδθάϊ- 
εαἰοά ἴο ἴῃς ἀϊν!ηθ 5βοσνιίοθ ὁ, Ετοιὴ 186 
αΕἰθαυὶγ τηατκεα ἀϊδιπσοη Ὀαῦνεθη [ὃς 
᾿οᾶνα ϑῃουϊάοσ δηά τἴῃ6 ψᾶνα Ὀγθαϑῖ, 1ἢ 
“Δ Βαγαϊγ Ὀς ἀοιρίεα τηαὶ τς τΕΓΠΉ8, 
ἴῃ {ΠΘΙΓ ΓΓΟΡΕΙ τ] Δ], τείοεστεα ἴοὸ ἴνο 
ἀϊδτηςῖ ἰοτβ οἵ ἀδαάϊοδοη. Τῆδ νοῦ 
ἤομὰ ψΠΏΙΟΝ ἐγωρ»ᾶλ 5 ἀεηναά, 5 χη ῆ65 
ἴο πῆ υρ, ἴδδὲ ἴτοὰ πῃ ιβλαλ 
σοτη68, ἴο τηονὸ τοροδῖθαϊγ εἰἐΠοσ ῈΡ δηά 
ἄονπι, οὐ ἴο δῃὰ ἔγο. ΤῊς ἘΔΌΡΙ 55 54 Υ 
ἴπαϊ Πεοανὶηρ 88 ἃ τη ον ὕυΡ δηὰ ἀονῃ, 
ψανὶπρ ἃ πιονίηρ ἴο δῃά ἴο". Βαϊ, ἃ5 
ΑΗ ΔρΡΡΘΑΙΒ ἴὸ Ὦανα Ὀδδη [ἢ6 ΤΟΙ 
ΞΟΠ ὈΓ͵ΓΟΟΘ85 οὗ ἴῃς το, 1 νᾶβ ὑσο- 
ΒΑΌΪΥ, ἴῃ δοσοζάδηος ψ ἢ 15 ἀςπναιίοη", 
ἃ τηονετηθηὶ βονοῖαὶ {ἰπ|65 σεροϑῖςα, 
ΨΠ116Ὲ Πρανὶηρ ᾿νᾶ5. ΞΏΡΙΥ 4 ᾿πηρ Ὁ 
ΟΠςΘ. 

736 Με! οὔεῖμρε απ ἐδε γί πμ-οὔ)εγίπρε. 

. δ χ,, Ου ἴδε Μεδιίοβεηηρε (ταῖμος 
ΜεροΔΌΪ6 ἤδη ρ5) ἢ ροΒΟΓΙΑΙ, 866 [,ον. 
1.. νι τῆς ποῖ. 

Οὐ ἴὰ6 Ὠπηκ-οβετίηρδ, 566 Οἱ Εἰ, 
ΧΧΙΧ, 40. 

Ἐνεσν Βυτης-οὔδτιην δηά Ῥοϑδοθ-οῦ 
ἔθη 48 δοσοιαρδηϊθαὰ Ὀγ 4 Μοαι-οὔεσ- 
1ὴρ δῃηὰ 4 Ὀγηκ- οβθτηρ. ὙΠΕΙα 15. ἢΟ 
ΤΩΘὨΠΟη οὗ [ἢϊ5 ἰη 1,ονου5. ΤὨ6 αυδη- 
ἘῸ65 οὗ βουγ, οΟἹἱ δῃηδ πίῃς ψεσα τδυς 

2 Ἐχ, χχίχ, ,ύ, 427; 1,εν. νἱΐ. 32--- 34. 
3 Ἔχ. χχν, 2. ὅεε δ]5ὸ Νυῃ. ν. 9; Πευϊ, 

χὶ;, ό, ὧς, 
" ΧΧΧΥ. 12, ΧΧΧΥΪΙΐ, 24) 20. 
: ὐμ ΥἹ δ. 11. ᾿ 

ἄτρεον, "Αρρ. (πί.Ἶ ἢ. 
6 ΤῊς Ἡξίγεν τειν ἷδ Ἐπήὶ ἴο 5οἢ δοϊϊοηϑβ 

85 υδἰηρ ἃ 5ᾶνν, ΟΥ οἴπετ ἴοοὶ, Εχ, χχ. 25 ; Τ᾽ βῇ. 
ν}}.. 41; 158. χ. 15, χχχ, 28, ἃς, ΕῸσ ἰηϑίδηςεϑ 
οἵ νανίηρ, 566 ἴχδν. χχὶϊ!, 11, 17. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥτοροτιϊοηδά ἴο (ἢ ἱπηροτίδπος οὗ ἴῃ 6 
νἱσ τη 57:---- 
ἍΝ ἃ ὈΏ]ΠΟΟΚ : 

ιν Οἱξ ἔπ 
4 οἔδη ; Ι : 

ΝΠ ἃ τᾶπὶ: 
ΣΝ οἱ, Ἡώες 

Ἧ4 Οἱ δῆ Σ Ε Ε 
Ἡτδι δρῃιδῆ. Ἢ οὗ ἃ πίη, - οἷ δίῃ 

ἌῈ8 ἃ γο 5ῆορ οὐ ζοδῖ: 
ΟΝ δὰ Ἡῥηφ. 

Σ Δη Σ Σ Σ : 
τ: ἜΡΒΔᾺ, 7 οὗ 4 δίῃ, β οὗ ἃ ἢϊη, 

Τῆς νΠοῖς οὗ ἴῃς Μοδιοθογηρθ δηὰ 
Ὁποκ-οἤδπηρβ, ἢ (ἢ6 δχοδρίίοη οὗ 
νΠδὶ νᾶ5 Ὀυγηΐ, ΟΥ Ρουτοά, οἡ ἴῃς ΑἸΐαῦ, 
[6]}} ἰο ἴῃς ἰοΐ οὔ [88 ρηεϑίβ. ἴον. 1}. 2. 

Τῆς δἰη-οἴεπηρ δηὰ τε Ὑτγεβραϑβ8- 
ΟἤἴθΠηΣ ψΈΓα δβδογιθβοοὰ νους οἰμοσ 
Μεδιοβεοπηρ οὐ ὨηκΚ- οἤετης. 

Ζζε ἐμδίξιογενταρς. 

ὃ χί. Οη τπ6 ἀδιγ Βυπις οἤθγηρβ, 
866 Ἔχ. Χχίχ. 48---42. 

Ου ἴδε οἥεπηρε ἴοσ ἴῃ6 Πδγ οὗ Αἴοῃε- 
τηθηῖ δηὰ πὸ στοαὶ Ἐδϑίναὶβ, 8366 1,δν᾿ 
ΧΥΪ. ΧΧΙ. δηὰ Νυῃ. χχνἹ!, ΧΧΙΧ, 

Ὕ. ΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ὈΠΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ 
ΘΑΟΒΊΙΕΊΙΘΕ, 

ξ χὶὶ, ΤΙη [ἢ δαγ]δδὶ τεοοχὰ οὗ 5δοῇ- 
ἤςε ἴῃ6 πᾶὴδ ρίνθῃ ἴἢ σοπηπηοη ἴο ἴῃς 
διϊπιαὶ δηἀ νερεῦ]α οὔδγιηρδ 15. γεέ- 
εὐλᾶλ (ἰ. 6. ἃ σ'Π), νης τς 1,Ὧἵἷν δἴτοι- 
ψατὰς τεϑιτιοϊδα ἴο τῆς νϑρείδθ]ο. οδεῖ- 
ἴηρ5΄. ΤΙ 15 βαϊὰ τῆδιὶ “ (δίῃ Ὀτουρῆὶ οὗ 
{6 ἔπι! οὗ τὰς στοιηᾶ δὴ οβεπηρ (γεῖη- 
εὐαλ)ὴ) υηῖο τς Τογτὰ. Απὰ Αδεὶ, ἣἢς 
αἶδο Ὀὑσουρ οἵ ἴῃς δυβι !ηρβ οὗ ἢϊ5 ἤοςκ 
δηὰ οἵ (ἢς δι Ὠεγεού. Απηά {πὸ 1 οσὰ 
Παά τοβϑρβθοῖ υπῖο Αὐεὶ δπὰ ἴο 15 οἥϊι- 
ἸῺ (γ»επολᾶλ); Ὀὰϊ αηἴο (δίῃ δηάᾶ ἢ]5 
οἴεσπηρ (πέπολαλ) Ὧὰ Παά ποῖ τεβρϑοῖ," 
ὅξη. ἵν. 23-ς. γε ἃῖὲ ἰο]ϊὰ ποιῃϊηρ, 
δηὰ ἔσοσα [ἢ6 παιταῖῦνε ἰ156][ χὰ σδῃ ΣΏΓῸΣ 
ΠΟΙ ηρ, 85 ἴο ἴδε τηοάς ἴῃ νης [πὸ 
οὔεπηρϑ ψετα τηδάς, Ἔχοερί (ῃδῖ [μ6 ἔλι᾽ 
(οὐξίσυ) ἀρῬεδῖβ ἴο ἢανα Ὀδθθῇ ἰγοαϊοά ἃ5 
ἃ ἀϊδθηοι ρατί οἵ (Π6 οὔεπηρ οὗ ΑΡεὶ. 

ΤῊς 5δοπῆςαβ οὗ Νοδὴ δίϊτεσ (ῃΠ6 βοοὰ 
ὡοῃβιϑιοὰ οὗ Βυχχίοβογηρθ οὗ οἰεδη 

᾿ Υ̓͂ Νυπι, χν. 5. 54.,) ΧΧΥΪ!. 5 54.; Εχ. χχῖχ.' 
40. Οἱ ἴδε πιδαβιγοβ ΠΟΤῈ παπηδα, 566 ἴον, χίχ, 
6 0, 

δ ὅςς 811}, 3 ὃεὲ ὶ νἱὲὶ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΥΙΤΙΓῦ5. 

βεαϑίς δηα Ὀἱγάς οἥετεά ὕροὴ 8ῃ δίίαγ'. 
ΤῆΘ Ὠϑϊοσδῃ [6115 ἃ5 ΟἹ [Π]15 ΟΟΟΔΒΊΟἢ 
ἰῃδὶ τὴς 1,οτὰ Ξτ6]]6οἀ “84 5σινοαεῖ βάνοιτσ," 
υϑηρ ἰοΥ τῇς ἢτχξε τὸ ἴῃ6 Ῥῆγαβθα ψΏΙΟἢ 
ΟΔ6 1πἴο οὐεηΐ ι1ι56 [ἢ σϑίογεμος ἴο 
ἴῃ6 Βαυγης-οβεπηρθ δηα τυ μδίενεσ ροτ- 
τοη5 οὗ ἰἢς οἴει βδοιᾶος8 νοῖς οἴεγεα 
οη ἴῃς «ἱτατἢ, 
ΤὨα (Οονοηδης βδοτίῆοα οὗ ΑὈγδἤδτη ὃ 

οοηϑβιβῖθα οὗ οῃς οὗ ὁδοῦ οἵ ἴῃς ἄνα δη}- 
᾿ τῇδ]ς ΠΟ ἴῃς [,Δ'Ὲ, δοσινατἀβ στϑοορ- 

Ὠἰϊζεὰ 45 ἢϊ ἔοσ βδοπδοε, Τῇ 15 ἴῃ 6 
ἐατ δςὲ Ἰηϑίδηςο οὗ δὴ οβδιης Ὀεὶῃρ [οτ- 
ΤΑΔΙΪΥ οοτητοαπάθαὰ Ὦγ ἴῃς ᾿οτὰ δηά οὗ 
115 τηδῖζοσς Ὀδεὶηρ ρσγεξοσιθοα, Βαυῖ ἴΠ6 ουϊ- 
Ὀηρ ἴῃ γαῖη οὗ (ἢς ἰοιτ-οοἴοα ΥἹοί}5 
ΔΡΡΌΘΔΙΒ ἴο τπιδτῖς ἰς 845 ἃ ρου αΣ τς Ὁ6- 
Ἰοηρὶῃς ἴο ἃ ρεῖξοῃδὶ οονεηδῃηι,, δῃὰ ἴο 
ἀἰδειησυϊοι 11 ἴσο ἴῃς οἶ45565 οὗἁ 58011- 
ἢςε5 οτάδιποαά Ὀγ ἴῃ [,'νν. 

Ιῃ ποῆς οὗ ἴἢς οἴδοῦ σείοσεηοαβ ἴο 
δδαιϊθος ἴῃ τῆς 1 οὗ Αὐγδἤῃδηι 15 ἴΠ 6 γα 
8η ἰηἀϊοδῆοῃ οὗ Δὴγ Κιρὰ οὗ οϑεπηρ 
ἐχοορὶ ἴῃς Βυπη οὔεποσ. Ηδ ΡΠ δὴ 
δίτ δὲ ϑῆοοδοι, δποῖποσ Ὀοίνεθη Βοιἢ- 
εἰ δηὰ ΑἹ, 4 [τὰ ἂδἱ Ηδῦτοη δηὰ «4 
ἰουτῃ δὲ Βεοεσβορα. Αἴ ἵνο οἵ ἴ[ῃ6ϑ86 να 
ἃτὸ ἰο]ά ἰπᾶὶ ἢς “ ο4116ἃ ὕροῦ ἴῃς ὩΔΠη16 
οἵ ἴδε 1,οτὰ," Ὀυϊ ἴπόΓα 15 Ὧἢ0 τπχθητοη οὗ 
ΔΏΥ Ῥαγῆςυϊαγ δςοῖ οὗ βδουιβοθῦ, 

Αἰηοὴς ἰῃς αἀἰδειεηὶ ἀβρθοῖδ ὕπάοσ 
ψ ἢ ἢ τὰς οἴθπηρ ὕρ οὗ 5880 ΤΔΥ Ὁδ 
γίενοα, 1119 15 ρεμαρα ἴῃ6 οὔθ ΨὨΙΟδ 
Τηοδὶ αἰσοοῖν οομηεοῖβ ἰς ὙΠῸ [ἢ6 ἢϊ5- 
ἴΟΙΥ οὗ Ξδοπῆςθ. Αὐτγδῆδπι δὰ 5[}}} οὔ δ 
ετοδὶ ἰαββοη ἴο Ἰθάσῃ. Ης ἀἱά ποί οἰεαυν 
Ρετοεῖνα ἴθδὲ 7εμονδῃ ἀϊὰ ποῖ τεαυϊτό 
.ἷς κί. ΤῊς [δκ᾿ν δὰ ποῖ γεῖ ὑξεῃ 
εἰνεη Μδιοἢ που] ἢᾶνς 5Ξιιρρεοϑίθα 115 
αὐτὰ ἴο Πἰπλ ΌΥ (ῃ6 “ἰηρίς νἱοῖϊη ἂρ- 
Ροϊηϊοὰ ἴοσ {π6 Βυτης-οΟἴθπηρς δηᾶὰ ἴου 
ἴῃς ϑη-οβεηηρ, δηὰ ὈΥ ἴμε βραπηρ 
βαπάζῃ] οὗ ἴῃ6 Μεαι-οθεσιηρῖ. Τὸ οοτ- 
τεςὶ δηὰ βη]ρῃϊΐθῃ πίη, [με [οτά ἰετηρίοά 
᾿ἶἰτὰ ἴο ΟΒῈΓ ὕΡ 48 4 Βυτης ΟΠ Πηρ, Ὠ15 
τοοβῖ οπμοΠΞῃΘα ροββϑϑϑίοῃ, ἴῃ6 σοηῖτα οὗ 
δἰ5 ἤορεο8. ΤῇῈ οβδπηρ, δά 11 Ὀδοῃ 
ςοπιρίεἰς ἃ, που] ανα ῬΘθῺ δὴ δοίιδὶ 

δ (εξ. υἱῖϊ. 20, 11. 
12, ἴΠ|. 5, ἃς. Τῆς ἰδὶ ροῦ- 

ἦν. 
δ ὅεε οὐ 6επ, χν. 8. (Οἵ 7εν. χχχῖν. 1:8, 10. 
6 ὅεη, χὶϊ, 7. 8, χίϊ!. 4, 18, χχνὶ. 25. 

χχὶ. 23. 
7 1κν. 11. 2, ἂς. 
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εἰῆ ἴο Τεμονδῆ, ποῖ ἃ σθσοιηοηϊδὶ δοῖ οὗ 
ῬΟΙΒΗΙΡ : 1ἃ πουϊά δᾶνα Ὀδθὴ τοΐ 8ῃ 
ουϊνατὰ δηα νἱβι0]6 5ίρτι οὗ δὴ ἱηνατὰ 
δη Ξρ᾿ 14] στάοςθ, Ὀαϊ ἃ βίθσγῃ σϑα] ν ἴῃ 
1561 5840 νγᾶβ Ὠοῖ, 88 σερᾶγὰβ ἢ]9 
ἴλῖποῦς ῬΌΓΡΟΒΘ, [ἢ ΔΩΥ ὈΓΙΌΡΕΣ 5Σ6η86 ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΪ ΟΥ τοργοϑθηΐδτινθ. ΝΟΥ 15 ποτα 
ΔῺΥ διηΐ (πὶ νου] 50} 15 1 τηδϊκίηρ' 
[ῆ6 νοΪἸΔΥῪ δυὈγλββίοη οἱ 158486 ἃ 9ὶρ- 
Ὠϊδοδης ρᾶτὶ οὐ ἴΠπ ἰταπβαςιίίοη. ΤὴθΘ 
δοὶ οὗ ἴῃ6 ΡΑΓΠΔΓΟΣ ἴῃ ρΊνίηρ ὉΡ ἢ1]5 ον ἢ 
βεβ5ῃ δηὰ Ὀϊοοά νν85 δὴ δῃδίοριιδ σδῖποῦ 
(ἤδη 4 ἴγρε οἵ ἰῃς Ξδοσγιῆοα οὗ ἴμ6 Οτοδὶ 
ΗΙΡῺ Ῥηδδὲ πῆο ραν ὑρ Ηϊδοὶῇ 45 ἃ 
νοῦ), [π οσγάοσ ἴο Ἰησῖπιςϊ ΑΡυϑῆδῃ, 
(Πδἱ [6 8ετνῖος οὗ ἴῃς ΑἸ ΔΙ] Π]]δἀ 115 
Ρύτροβα ἴῃ δεῖηρ ἴ[ῃ6 Θχργαϑϑίοῃ οὗ ἴῃ 6 
βρίῖαδ] σοπ απ οη οὗ [Π6 ᾿ΟΥΒΒΙΡΡΕτ, τῆς 
1οτὰ Ηἱπιβο] ρῥτονι θα 4 σαὶ νης ἢ 
νγὰ5 δΔοςερίοΘα ᾿ηϑεΔα οὗ ἴπ6 Ὀαϊονεα 5οη. 
Ἣδς δὰ αἰτεδαν τηδάβ ἴῃς οἥεσιησ οὗ 
ἰδ ΙΓ 1ἢ ἢ15 τεδὰγν (δ τἢ δηα ορεάϊδησο; 
ἴῃ Δοςορίδ 6 πλ6 85 ἴου Ἵχργοβϑίηρ [815 
ἴδει νὰ5 δρροϊηϊεὰ ἴῃ ἴδ “σάτῃ οδυρὰϊ 
ἴὴ ἃ τὰϊοϊκοὶ ΌὉΥ 15 Πογη5." ᾿ 

158δο, 45 Ὧ15 ἔδίμος δὰ ἄοῃθ, “ Ὁ} 
ΔΏ δ'ωσ δηὰ οδι δὰ ὕροὴ ἴδε Ὡδηὶς οὗ 
(δες 1οτά" δὲ Βεοιβῃεῦα". δοοὸῦ ὈῈξ 
δὶ ϑβοομοθ δὴ δίασ τδδὶ ὃς Ἂδ] θᾶ 
Ε]- ΕἸ  6- [στα] (ἡ. 4. [6 Οοά, ἴδε Οοά οἵ 
15τδεὶ), δηὰ δῃοῖδεσς δἱ Βεῖδεὶ, σι ῃὶοῇ ἢ 6 
ςΔ|1οὰ Ε]-ΒΕΙἢΕΙ (ἡ. ς. τὴς (οά οὗ ΒεΙἢ6]}"". 

ΤῊΘ 88δοπῆοοβ οὔετεὰ ὈΥ ]δοοῦ δἵ 
Μίζρϑῃ σθῃ 6 ρατίςα νἱἢ 1,Αῦδη, δηά 
αἱ Βοειβῃοῦα πθη ὮΘ ν 85 (δ κιὴρ ἢ15 
1αϑῖ ἴδιον! οὗ τς 1.,Δηἃ οἵ Ῥτοιαβδ "", 
ΔΡΡΘΑΣ ἰο μᾶνῈὲ Ὀδθῦ 8.Π|Ὸ ΠῚ Ῥεδοο- 
οἶδ η (5, 

ΤΠΒΕΙΟ ἰ5 0 ταίδσεηοα ἴο ἴδε οἤετιηρ 
οὔ 8δοσίδος ἀυπηρ (ἂς 5οϊουτῃ οἵ τῃ8 
Ι5:δθ 65 ἰὼ Εργρί. Βιυῖ τῃδὶ [6 πῖς 
ΜΔ5 ἴδτη  ἰασὶγ Κπον ἴο ἴποτὰ ἴῃ ΟΟη- 
ποοϊίϊοῃ πιὰ (ἢ6 ψοσβῆρ οὗ 7 6ῃονδῇ, 
ΡΡΘδΙ5 ἤοῃλ Μοβ68 δ᾽ ορίηρ ἃ5 ἃ γεββϑοη 
ἴοΥ ἰακίηρ ἴδ οὐὖἱ οὗ Εφγρί, ἴπδὲ [ΠΥ 
ταῖσἣϊ ΒοΙΪὰ 4 [εβᾶναὶ δηὰ οὔει βδοιῆοεϑ 
πηῖο τὰς ΓΘΚΡ ἢ 

7εῖῆγο οθεγοὰ Ὀοϊἢ Βυτης-οβετηρθ δηὰ 
Ῥεδος οἴεπηρβ νἤδη ἢ τηεῖ Μοϑβαβ δηὰ 
τῆς [Ξ5γ26}165. ΤῊΪ5 566 15 ἴο δον (ἢαῖ 
βδογιθοϊα! πΟΥΒΏΙΡ οὗ ϑυὐϑιΔ ἘΔ} (ἢ8 
586 Κιηᾷ 5 οοιωπιοῦ ἴο ἴῃ 6 [νο φτεαϊ 

8 ((, Μίοδῃ νἱ. 7. 3 (δηῃ. χχνὶ. 25. 
ἴο (χεη. χχχίϊὶ, 20, χχχν. :, 7.0 ὅδε Ὠοῖδϑα ἴῃ 

Ἰος- 
1: Οεη. χχχὶ. 64, χὶνί. 1ἱ.. 
12 Ἐχ, 1]. 18, ν᾿ 1, 3, 8, 17. 
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Ὀταηο πος οὗ ἴ6 ϑογαμς 5ιοοϊςἾ.--- ΤΠ 
βδοιῆςε5 οὗ Βαϊδδιῃ γεσα Βυτης-ΟΗ ΠῊΡ5 
οὗ οχϑῇ δηὰ σϑῃη5, ΝΠ). ΧΧΙΙ. 2, 2, 6, 15. 
--- τἸἹδοβα οὗ 70" ψεῖα Βυγηί-οβδγιηρϑ (Ἰοῦ 
1. δ, ΧΙ, γ, 8); υϊ 16 ἰδησιαρο υδεά 
ΤΕΒρΡΘΟΌ Ωρ [61 15 αἰ σι πη ὈΥ 1Π6 
ταθῃῖου οὗ ἃ ραγίσι]ας [δὲ ν11}} Ὀ6 πο- 
Ἐςδα φῥγθβθηιγ". 

δ χ, γε ἴῆυ5 566 (δαὶ 1 ψὰ ἴδκᾶ 
ἴη6 παιταῦνα οἵ ϑορίυγε ῸΓ Οὔὗ ρυϊάσ, 
1ὴ6 πιοϑί δηῃηοίθηΐς βδοῆσος τ σα Βυχκῖ- 
οἴεπηρβ. ὙΏΕΙΕ ἰ5 ἃ τείοσθησα 1 ἴῃ6 
ὙΘΙΥ͂ ΕΑ ]οϑῖ Ἰηϑίδησα ἴο ἴῃς [δι οὗ 186 
νἱοῦτα ; ὯΟ0 σεΐθσεηοα ψῃδίανοσ, [του ρἢ- 
ουῦ 106 Ῥδί]δτοῦδὶ ἀρο, ἴο τῆς Ὀϊοοά, 
Τῆς ΒυτηςΟἤδπηρ τηυϑδὶ μάνα μδά [86 
ὙΘΙΥ 5816 5]ρτβοδηοα 1 ἴπΠ6 σᾶθ6 οὗ 
ΝοΔἢ 5 βδουϊῆςθβ, ἤθη ἴῃ6 1 τά 15 ςαιά 
ἴο ἢᾶνα 5 θ] θα “4 5νγεεῖ βανοῦγ," δ58 ᾿ξ 
Πδὰ υπάογ ἴΠ6 1. Τῆς Ῥεδος-οὔοι- 
ἴῃ; 15 ποῖ τηρῃΠοηεα ἘΠ] ἃ Ἰαῖεσ ρεποά 
οὗ Ρδίπδύομαὶ Ὠϊβίοσυ, ἰη σοηῃθοϊίοη ΜᾺ 
ἃ τοΟΓΕ δανδησθα ἀσνεϊοριηθηϊ οὗ βοοϊδὶ 
116, 
βου ῆσα ἅτ μἰασθαὰ ὈγῪ Μοβθβ ἴῃ ἴμ6 ἤγϑοῖ 
ΟΠδρίοιβ οὗ 1 νους 15 1 δρτθειηεηῖ 
ΜῈ (Π15 ΠΙΒΊΟΠΟΔΙ δ σοΘβϑίοη 85 1 15 
τπδοαὰ ἴῃ ἴῃς Ῥεηίδίθυομ", 

[τ νψου]Ἱά 5εθη ἴο ἕο ον ἴπαὶ ἴῃ 6 ταά!- 
οΔ] Ιάῴεα οὗ βδογῆοθ ἰ5 ἴο Ρ6 βουρῃξϊ ἴῃ 
16 ΒυτηΟἸοηηρ ταῖμοσ ἴμΔὴ 1ἢ [δ6 
Ῥεδοθ- θὴρ, ΟΥἨΎ ἈΪὰ (6 5᾽η-οἤδγηρ, 
Αϑβϑυγληρ ἴπας [πΠ6 δηϊτηαὶ Ὀσγουρῆϊ τὸ 
16 ΑἸ ᾶγ τοργοβοηϊθα (ἢ ρεΐβοη οὗ ἢΐτα 
0 οβογοα 1τἰ, [Ώ6 δοῖ οὗ βδουιῆςς ἴσοι 
16 νΕΙῪ ἄγοι ἤριγεὰ [ῃ6 δϑοθηΐ οὗ ἴῃ 6 
ΤΕσΟΠΟΙΪΘα δηα δοσερίθα ογοαΐαυσε ἴο [6- 
ἤοναῃ. Ασοοτγαϊηρ ἴο ἴΠ6 κἰτςΐ τηοδηϊηρ 
οῇ (δὲ Ἡδῦτστον, 85 5ϑῇονψῃ ἰπ ἴῃ6 ΠδΠ6 
ΌΥ νοῦ ἴμ6 Βυτης-οὔεπηρ 5 σου» 
ΤΩΟΏΪΥ οΔ|16ἀ, 5ἰρηϊγιηρ [παι ΜὨϊοἢ 85- 
(οηας, 85 Ὑ6]] 85 ἴῃ [6 νε τὺ ἸΠΠΌΠΏΪΝ, 
ΔΡΡΙΙΕά το τῆς δοὶ οὗ Ὀυγηϊηρ οἡ ἰῃς6 
ΑἸασ, ἴὴ6 βεϑῇ νὰβ βροκθὴ οἵ ποῖ 89 
ἀεξιτογεά Ὀγ υπηηρ, Ρυΐ 85 5θηΐ ὕρ ἰῃ 
(ἢ6 ἄγε κ Ἰηοθῆβα ἰοναγὰς ἤδάνθῃ ὅ, 
[1 νὰϑ ἴῃ [15 ΜᾺῪ τηδὶ 1τῃ6 ὈΟΙΙΘΥΟΥ 
ςοηΐεββεα τῆς ΟὈ]Ιραῦοη οὗ βυττοπάοτης 
Ποῦ, Ῥοάγ, 50] δηὰ βριπί, ἴο ἴτῃ6 
1, οτὰ οἵ ἤδάνεῃ δηά βαγῖ ψῃο δα Ὀδδῃ 
Τονοαϊεὰ ἴο δῖ. ὍΤΠῸ {πὰ εχρτγοβϑθά 
{6 ἴῃ 106 ψμοΪῈ Βυτγης-οἤοπηρ 15 ἴῃς 

1 Ἐχ, χυ] δ. 12. 9866 Ὡοῖεα ἰῃ ἶοο. 
3 6 ἃ χίν, 
8. ϑ66 ου ἴων. 1ἷ, τ᾿ 4 "οἰᾶλ, 56 ὃ 1'ἰϊ. 
δ 66 οὐ ἴ,υ.]. 9. 

ΤΠ ογάοσ ἢ ψῆϊοῦ ἴΠ6 Κιηάς οὗ. 

ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

υησιυδιῆοά 561 βδοτῆσα οὗὁὨ ἴῃ6 Ῥδσβοῃ, 
“Τῆς Καγηοῖδ οὗ 4]} [ἢ 6 5δουιῆς!αὶ] 5γ5- 
ἴ61Ὼ8 15 ἴΠ6 5416 ; 56 αρθάϊοδίίοῃ δηά ἃ 
56η86 οὗ ἀεροηάοησα οὐ Οἀοά ἅτε ἴῃς 
δε! η55 ψΠΙΟδ ρἣβ δηὰ νἱοξταβ βἴσινε ἴο 
ΟΧΡΓΙΕ585 “5. 

Ιῃ (86 Ῥεδοθοβεπηρβ οὗ τῆς ραϊίγ- 
ΔΙΌΠΑ] ἅρθ, Ὀείοσο ἴῃ6 ἰῃϑι το οὗ ἃ 
ὨΔΌΟΙΔΙ ΡΠ ϑίῃοοά, ἴΠεγα 15. ὯῸ τϑάϑοῦ 
ἴο ἀουδί ἰμαῖ, 45 ἴῃ [ῃ6 Ῥεδος- οοπηρϑ 
οὐ τ6 1,δ'ν, Τοτίδίῃ Ῥοχίίοης οὗ [6 
νἱστη ᾿οτα Ὀυτηοα ὕροη τῃ6 αἱΐδσ, δηά 
τῃπαἴ (6 τοτηδίηάοσ οἵ ἴῃς ἤ65ἢ ννὰβ8 βδδίθη 
ὉΥ ἴῃ6 οβδσοσ, δῃὰ ἴῇοϑα 0 6 ΓΟ 8550- 
οἰδίδαὰ νι μὰ ὈΥ Ῥαγιοϊὶραῦοη ἴῃ τἢ6 
Βριπὶ οὗ ἴῃ6 βδογῆσα, Τῃδ τρειμοά οὗ 
ἴῆς Ῥεδοθ οβοπηρ ἴῃ 115 ῥτεαΐ ζοδίυσεβ 
που 50 [ΔΓ ΔΏΒΝΟΙ ἴο ἴῃ6 δαγ]ϊεβὶ σα- 
εογτάοα Πραϊζθη βδδοηῆσθϑ, ἢ ὨΙΟἢ τἴῃ6 
ΓΙ ρὮ 5, δηνοὶ ορϑα ἴῃ τ1μ6 οδὰ] δηα τηδ5565 
οἵ (δῖ, εγε τῆς οὨϊοῖ ροσοης θυταῖ Προ 
1ὴ6 αἰΐατ, ψ 116 [ῃ6 ΟἸΠΟΙ ρᾶγίβ οὗ ἴῃ 6 
νοι διγη δ θα πλαίετδὶβ ἴου ἃ ἰεαϑι, 
1 τᾶν δότονοσ 6 ἀουδιεα ψΠΕΙΒΕΥ [ἢ 6 
αὶ ἴῃ ἴ)6 Ηοχλοτο βδοῆςσεβ δά ΔΗΥ͂ 
ΒΡ6ΟΙΪΔ] κἰρηιἤοδηςθ, 5ίησα γα δηα τῃ6 ἰαϊ 
οὗ Δη1ῃ184]5 δ οὐδ το σονοσ ἴδ6 ῬΟΑΥ͂ 
οἵ Ῥαίσοοϊυις οὴ [ἢ 6 ὑγτξ ΤΏ ΘΓΕΪΥ ἴῃ Ογάο 
ἴπδὶ [6 σοΥρ586 σϊρῆϊ 6 σοηῃϑυτηθα ΤΩΟΓῈ 
αυιςΚὶγ δηᾶ σοιμρ]είεὶγ Ὁ ὙΠ ψΠΟ]6 
Βυτηςοῆοτηρ ἀοο5 Ὡοῖ ΔρΡΡοασ ἴο ΡῈ 
ἀἰβι πο Εγ παιηθα ἴῃ ΔΩΥ Οτεεῖς ντιῖεῦ 
Ὀοΐογα τη6 {ἰππ|6 οὗ Χεπορδοη ἢ, [πουρἢ ᾿ξ 
ΤΩΔΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ πᾶνε θθθη οἴετγεοά 1η τυ ἢ 
ΘΔΙ] ΘΓ {1Π168. 
ᾧ χῖν. [ἡ [86 δοπρίυγαϊ τεσογάὰς [ΠΟΤ 

15 Ὧ0 ἴτᾶο6 οἰἴποσ οὗ ἴῃ6 5᾽η-οὔεσίηρ, οὐ 
οὗ ΔΩΥ͂ 5ρθοῖδὶ ἐγθδίτηθηΐϊ οὗ ἴπε Ὀ]οοά οὗ 
νἹστη5, Ὀδίοσο [ἢ 6 ἔπι6 οὗ Μοβθβ. ἯὙὲ 
δηηοΐ ΠΟΥΟΥΟΥ ἸΔρΊπΘ ἃ δἰηρὶα δοῖ οὗ 
δδοῆςα ἴο βανα Ῥεθῶ ρεποπηδα 5ηςα 
[ῆ6 ἄγϑι τιδηβρτθβϑίοη, Μϊπουϊ ἃ σοη- 
Β0ΙΟΌ5η 655 Οὗ 5η ἴῃ ἴ6 τηϊηα οὗ ἴῃ6 
ΜΟΓΘΏΙΡΡΕΙ. Εδγησϑὶ ἀδνοίίοη ἴο ἃ ΗΟΙΪΥ 
Οοά [ἢ ἃ (11]|1Θἢ οσγϑαΐυσο τὰδὶ Ὡθοθβ88- 
ΤΊ Ἰποϊυάδ ἃ 56η86 οὗ 5'η δηά πηνόστῃ!- 
655. [0 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ἱππαριηεα παῖ 
ΝΟΔῺ τηδάθ 8 οἤξπηρβ δ ἴἢ6 ἴοοῦ 
οὗ Ατασγαῖ, ψιπουΐ [6 51} οὗ ραϑβὲ βθηθ- 
ΤΑΙ ΟΩ5. Ὀοίηρ ῥγεβθρΐϊ ἴο ἢἰ5 πη, δο- 

δ ΤΠοτηβοη, " Βαιηρίοη 1,δοἴαζαϑβ,᾽ Ρ. 40. 
7 Ἡσοπι. “11,᾽ 1. 458, 11. 411, ΧΙ, 770; “ἘΞςῇ. 

“Ῥτοιη. 406; ϑορῆ. “Απιΐρ.᾽ τοῖο, ἄς. [ἡ “1].᾽ 
1. 316 ἴῇογα 15 ὯΟ Γοίογθησα ἴο 8 ἔξαϑί. 

. Β ἢ, χΧχηῖ. τό8. “ 
9 566 "ΑΏΔΌ.᾽ Υἱ]. 8. 8 4; “Ογτορ.᾽ Ν1Π. 3. 

24. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΙΤΙΟυ5. 

τοιηρδηϊοα ὈΥ ἂν δ ἴῃς τουρῶι ταὶ 
ἴδ ᾿45 ἃ Ὀσοῖῃοσ οὗ 1ὴ6 541τὴ6 τᾶςθ, ἢ 
ἃ Ποῃβοϊ οι 5η655 Οὗ ἴπΠ6 5816 [66 0165 
ἴο 61] 10. Ὦ15 οὐγὰ πεατί. [ἢ (86 δοοουηῖΐ 
οὗ ἴῃς 5δοπῆςεβ οἱ ἴοῦ, ἴῃς :ἄθα οἵ 
Δίοῃοηθηΐ 15 δχργαβϑὶυ σοπηῃοδοϊοα σ] ἢ 
τε Βυτης-οὔεπηρο᾽. Βιυῖ [Π6 ἔδοϊην 
ὙΠΙΓἢ τηοϑβῖ ῬΓΟΠΉΠΘΏΓΥ ἰουηά 115 ΧΡΙΘ5- 
510 ἴῃ ἴΠ6 Βυτης-οθεσπηρβ οἵ Νοδῇ, ταυϑβὲ 
πανε Ὀδδη οἔ ἃ ἀϊδετεηὶ Κιπᾶ, ΤῊΘ 86 η586 
οὗ ρῥγεβεηΐς ἀε]νεσαηςσθ, οὗ [Πδηκῆ]η 685 
ἄδερεσ ἴπ8δὴ ψοσγάς, οἱ σοϊρὶθῖς 561} 
ΒΌΓΓΟΠΟΥ ἴο ἴΠ6 5οϊθηη Ὀοπα ῃοῪ ἰδ α 
ρου πὶ ἴῃ ἴῃς (ονθηδηϊ, τηιϑὶ Τα ΠΟΥ 
ἢᾶνθα Ὀδθη ἤριγεοα ἴῃ ἴῃς νἱοῖτη5 ψὨΙΟὮ 
ὙΘΙΟ 56ηΐ Ὁρ ἴῃ (6 ἤδτηε οὗ [ῃ6 ΑἸΓᾺΣ 45 
ἃ νοοῖ βανοῦγ ἴο ἤονδῇ, 

ΤΠΟΙΘ 15 ΟΟΥΙΔΙΉΪ πὸ φΤουῃίθηδησα 
ὙΠδίονεσ ἴο δ ἰοιηα ἴῃ [Π6 ϑοΠρίυγεβ 
ίοῦ τἰὰᾷς ποῦοῃ οὗ ἀς Μαϊβίτεἶ δηὰ οἵμοῦ 
ττιῖοῦς οἵ τόσο τοοθηΐ ἀδίο, δαὶ ἴῃη6 ἢτα 
οὔτῃε ΑἸΓτΑῚ σγτηθο]1Ζοα σγοι υΠ!ΊΟἢ [ΟΥ 51Π., 

 χν. ΤΠα ἢτϑὶ Ἰηξίδηςα οὗ [6 Ὀ]οοά 
οὗ ἃ 5Ξδοῦιῆος Ὀεϊηρ, ποϊςδὰ ἴῃ ΔΏΥ ὙΑΥ͂ 
Οσουβ ἴῃ τῆς δοοοιηῖ οὗ [6 Ἰη5θϊτυο 
οἵ [6 Ῥαββονεσ᾽. 1115 6 γα οοσωσηδηἀθα 
ἀῆαῖ τῇς Ὀοοά οὗ [πΠ6 ῬΑβοθδὶ ἰδ 
δῃουϊὰ Ὀ6 Ξργηκὶοὰ οὐ 1ῃ6 ἀοοτγ-Ροϑίβ 
οὗ ἴῃς πουβδε5 οὗ ἴἢ6 Ιϑγδθ] 65, 85 ἃ 
τηδτὶς (δὶ {πὸ ἀδβίσζουοσ τρις ποῖ Θηϊοσ 
ἤδη ἢδ ψγ͵ὰβ 5ῃ} Πηρ ἴη6 βγβίροσῃ οὗ [ἢ 6 
Ἐφσγρἕδηβ. Νὸ ἔυγῖθοσ ἢϊηΐ 15 ρίνεη οὗ 
}15 5ϑδοπβοῖαὶ τηθδηϊηρ. 

ΤῊῆς πεχὶ ηοίος οἵ Ὀοοά 18 ἴῃ οοῃ- 
Ὡσχο ἢ τῇ Βυτηςοῆεπηρε δηά 
Ῥεδοε-οεπηρϑ οἵ ἴῃς (ονεηδηῖ οἵ 51} 41", 
Μοβοϑβ πανίηρ 1.11 δὴ δἰΐαγ δηὰ ἔνεῖνα 
ῬΊΠΑγβ, δοοοσάϊηρ ἴο τῃ6 ὑνεῖνε {Π065 οὗ 
15γδοὶ, δῖ ἴῃς οοί οὗ ἴ[ῃ6 πηουηίδιη “ βθηΐ 
γουης τηδη οὗ ἴῆς οὨ]άτοη οὗ [ϑ5γδεὶ, 
ΜὮΙΓἢ οἴδετεα Ὀυγηΐ οἴογηρβ πα 5801" 
δοεα ροδοθ- οβοΠηρς οὗ οχεῇ τἴο [ἢ6 
Τ1οτά," δηά ““τοοἷς μα! ἴῃς ὈϊΪοοά δῃηά 
Ρυξ τ ἰη Ῥάαβοῃβ ; ἃηά Πα] οὗ ἴμε Ὀ]οοά 
ἢ 5ρπη ΚΙ οα (γον) οἡ {Π6 δ] ασ." ΑἴΕΡ 
τεδάϊηρ ἴῃ6 Βοοῖκ οὗ [6 (ονεηδηῖΐ, ἴμ6 
ῬεορΙ]Θ γινίηρ {πεῖν δϑϑθηΐ ἴο 1ἴ, ἢ6 ἰοοὶς 
ἴπε ὈΪοοά ἴῃ τῆς Ὀάβοηβ δηᾶ “βΞρυηκίοα 
(ἄγον) ἃ οἡ 1Ππ6η, δῃα καἰ, Βεῃοὶὰ [ἢ 6 
Ὀϊοοὰ οὗ [6 οσονεηδης πΏΟἢ ἴδ6 Τοτάὰ 

1 7ΟὉ 1. 5, ΧΙ. 7, 8. ΚΟΥ [μον. ἱ, 4; 566 εἷ5ο 
ΧΥΙ. 
Ξι Ἐο]αἰγοϊϑϑεπιεηὶ βυς 165 5ϑοσίβοεβ,᾽ Ρ. 234. 
8 Ἐχ, χίΐ, 7, 21, 23. 
4 Ἐχ͵ χχὶν. 4--ὃ. 866 ῃοῖεϑβ ἴῃ Ἶος. 
δ ΤῊς Β]οοὰ νγὰβ ποῖ βρτϊπκὶςὰ Ὀαϊ οαϑὶ ἰοτῖῃ 

ουἱ οὗ (ες Ὀα5ΟΏ5. 85:6  νἱ, 
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ΒΔ ταδάθ νυ] γοῦ σοΠοοσαηρ; 811 [Π656 
ψνογας," (Οἱ, ΗδΡ. ἰχ. 19, 20, χὶ!. 20. Οἡη 
[ἢ15 οσοδϑίοη χὰ δηὰ ἴΠ6 ἔγϑ τηδηθοῃ οὗ 
ζἀγοτυέμρ ἴᾺ6 Ὀ]Ϊοοά ὕροῦ ἴῃς ΑἸτᾶγ ψὩ ἢ 
Ὀεοδίὴθ ἴἢ6 δϑια 5 ηθα τοάθ ἴῃ [6 
Βυτηςοογίηρβ, Ροδςθ- ΟΠ  ΠΉρ5, δη ΤΙΘ5 
Ρᾶ55-οὔἴεπηρθ, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ ἴΠ6 5:1}-Οἴετγε 
Ἰηρ55. 
ὙΠ 115 τα ϑῃουϊὰ 6 σοτηρατοά [ἢ 6 

τ56 οἵ (ἢ Ὀ]οοά οὗ [ῃΠ6 Ἀδὰ οὗ σοῃβθοσα- 
[το ὙΏΙΟἢ νγὰ5 οἴετθα 1η ἴῃ6 (οηβθοσα- 
ἴοῃ οὗ {86 ῥυθϑδὶβ δἴϊοσ ἴπ6ὸ 1,8. οἱ 1ῃ6 
οἴεδπηρβ μδα Ὀδδη ρίνεη. ὍΤὴδ στα ννᾶ8 
6556 ΠΔΠΎ ἃ Ῥεδςοθ- οδσηρ, [που ρἢ 1ἴ τὰ 8 
ΪῊ ΒΟΙῺ6 ΤΟΒρΘοῖβ ρΡΘου Αγ. Ὑῃα ρτεδῖογ 
Ῥᾶτὶ οὗ 115 ὈΪοοά τὰς ἴσον ὑροὴ ἰἢ 6 
ΑἸτᾶτ, θὰΐ ἃ ροσίίοῃ οὗ 11 ννγὰβ [ἀΚθὴ ὉΥ͂ 
Μοβδβ ἴο ΡῈ ρυΐ οἡ [Π6 ρΡεβοῃβ οὗ ἴῃ 6 
Ῥγδϑίβ δηά ἴο Ὀ6 5ρ ΠΏ ΚΙοα προὰ [ΠΕΙΓ 
βατιταθη 5. 

τ 5ῃουϊά Ὅ6 οὐϑβεγνεα τπδὶ ἴῃς ἰτεαῖ- 
τηοηΐ οὗ [6 Ὀ]οοά ἴῃ ἴἢ656 ὉνΟ σοΓαπ]ο- 
Π1658. Μὰ8 νΕΙῪ ἀἰβαγεηι ἔτοτλ ἴπαὶ ΏΙΟἢ 
45 Ῥγδοι 566 ἴῃ [ἴῃς 51η-οἤεγιηρβ. ἩδΙδ 
8 ΡῬοπίοῃ οὗ [6 Ὀ]Ϊοοά νγὰβ5 δρρ]θα ἴο 
1ὴ6 ΡδΊβοῦβ οὗ [ἢοβϑα ὯΟ Ε͵Ὲ ἘΘΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ 
σοῃςοχζησά τὴ ἴῆ6 5δογῆοθ, 116 1ῃ6 τὸς 
ΤΩΔΙΠ ΠΟΙ ννὰ5 ἰὔσονῃ ὑροὴ ἴῃ6 ΑἸΔΑΣ : ἢ 
ἴῃ 5᾽η-οΟἤ Πρ, ἃ Ρουθ νὰ5 οἴετεα ἴο 
[6 ΓΟῸΚΡ ὈΥ Ρεΐπρ Ρὰξ ΡΟ 186 ἤοΓΙΠΚ5 
οὗ ἴδ6 ΑἸζασ, δῃὰ οἡ οὐγίδϊῃ ΟΟΟΔΞΙ ΟΏ5, 
ὉΥ Ὀεϊη 5ΡΠηΚΙοα νη (ἢ6 ΤΑΡοῖ- 
πδοῖθ,  Ώ1|6 ἴῃς τοδὶ νᾶ ἸΏΘΓΕΙΥ Ῥουγεά 
ΔΊΑΥ αἱ ἴῃη6 Ῥά456 οἵ ἴῃ6 ΑἸταγ", 

ὝΥ)ε τὲ Ἰείςξ ἴῇΏ ἢο ἀοιδί 45 ἴο {Π6 
58Δουῆςϊα] τηδδηϊηρ οὗ ἴῃ6 Ὀ]οοά. ΑΚ 
(6 τηδίθπδὶ νθῆϊοὶα οἵ ἴῃς [τς οὗ τῃ6 
νἱ τ), 1 ννὰ8 [6 βυτῆροὶ οἱ [πε ἴδ οὗ 
τῃε οὔετοσ. [Ιῃ σοηίταβδὶ ἢ τῃ6 865 ἢ 
δηὰ Ὀοηδβ 1ἴ ΘΧριόββοα ἴῃ ἃ ἀϊδηςς 
ΤΩΔΠΠΘΥ ἴΠ6 ἱπηπγχαίοτδὶ Ὀσίποῖρ] 6 ἩΠΙΟΝ 
Βυσνινοβ ἀθαίῃ. ΤῊΪ5 15 αἰ ΠΟ ΤΥ 455] ρῸ- 
εἀ 45 ἴτε σεαβϑοὴ ΙῸΣ 15 Δρροϊηίθα 86 
ἴῃ ἴῃ6 τίΐο5 οὗ δἴοπμειηθηϊ [Ιἡ ἴ(ἢ6 ἴνο 
(8565 οὗὁἩ (οῃβθοσδίοη (Δ ηἃ ΡΥΟΡΔΟΙΪΥ 1ἢ 
1.6 ολ56 οὗἩ ἴῃς ῬᾷβοἢΔ] ἰΔπ|0) ἴῃ6 Ὀϊοοά 
οὗ [Π6 5δογιῆςα ἀρρθαῦβ ἴο ἢάνα 5ἰοοὰ 
ἴογ [6 ἙοοἸ]εςῖῖνα ᾿ς οὗ ἴἢο56 0 ΜΕΙΘ 
ἴο θ6 οοηβοογαϊεά. ΗἩδνίηρ Ὀδδη δοςσερί- 
εἀ ὈΥ 7εβονδὰ ἴῃ ἴῃς ρῥγεβεηϊδίοῃ οἵ [με 
νοι Ὀοίοσα τῆς ΑἸΓΑΓ, 18 ἜΧΡργοβ56Ω, 1. 
[(ἢς δα ΠΣ Ἰηϑίδηςθ, ἐπαῖ [6 1 οὗ (ἢς 
Οὔοδοη πδίϊοη, δηῃά, ἴῇ [τἢ6 ἰδίου ἴῃ- 

6 ὅγε κ νἱ, 
1 866 ἴεν. νἱῖδ. 23, 24, 30. 
δ 1εν. ἵν. 6, 7, 17, 18, 25, ἄς, χνὶ. 18. ἃς. 
9 966 1,εν. ΧΥΪΣ. 11, ΜΕ [86 ποία. 



δοῦ 

βίδηςθ, [παῖ [6 116 οὗἩ ἴῃὩ6 ῥγεϑίβ ἴῃ 
{Ποῦ οδῆοϊ4] οδ ] ηρ, παὰ ὕδε τῃδάβ 
ΠΟΙΥ; δῃὰ ποῦ ἰη ἴῃς ἀτορβ Δρρ]ϊεά ἴο 
[Π6ῚΓ ΡΕΙΒΟΠΒ ἰΐ συγ ΖΕ α τπδὲ [ῃ6 σοη- 
βοοιαϊοά 16 νὰ ψίνεη Ὀδοκ ἴο ἴποτὰ 
ἴῃ οσγάοσ ἴῃδὲ 1 βΒῃου!α 6 ἀενοίεα ἴο [ἢς 
δεῖνίος οἵ τῆς 1,οτά. 

1 ἰ5 ονιάθης [μδῖ ἰη [656 Ἰηδίδηςο5 ἴῃ 6 
ἰάδας οἵ (οηϑοοζαίίοη δηά θα ϊοδίοι ΔΓῈ 
οἰρηϊδοά, ταίμεγ τ[ῃδὴ 86 1468 οὗ Αἰοῃθ- 
τωθηῖ. Ηϑδὰ τῆς (ονεηδηΐϊ 5Δοπῆοα δ 
Μουης ϑίηδὶ Ὀθθῃ ἃ 50} }Π}ἀγὙ ἰμβίδῃςα, ἱΐ 
ταῖρῃς ἱμάθοά ΡῈ βυρροδεά (δαΐῖ, (με δ1η- 
οἤεπηρ τοί μανίηρ ἃ5 γεῖ Ὀδθὴ ἰῃϑιτυϊεα, 
αἰοποηηθηΐ γγἃ5 δου θεα ἴο ἴδε ὈΪοοα οὗ 
ἴῃς Βυχῃ-οΟἤεγης, 85 1 ἀρΡΘδΓ5 ἴο ἢᾶνα 
Ὀδοὴ ἴῃ ἴῃς 5βδογδοθϑ οὗ [οῦ. Βιΐξ ἴῃ [6 
Οοπεεοογδίίοῃ οὗ {π6 ῥγίθϑῖβ ΔΩΥ 50} ἢο- 
[οη ἰ5 ρχθοϊα θά. [ἢ [ἢ15 σθγθΙΏΟΩΥ ἃ δ᾽η- 
οδετίηρ νὰβ5 ἴῃ “γε: νἱοπι οἥεταα, ἀπὰ 
115 ὈΪοοά νϑ ραβϑεα Ὀγ ἰοῦ (δὶ οἵ (ῃς 
Ῥεδος-οὔεγηρ᾽. ἮΝ  δἷἵς ἱμογείοσε ὑγουρὴϊ 
το ἴῃς Ἑσοηοϊυϑίοη [μδὶ “1ῃ6 ὈΪ]οοά οἵ τῃς 
οονθηδηιἾ" ψγᾶ5, ὈΟΤΝ ἴῃ ἴοστῃ δηὰ Ἂἰρῃῆ- 
ἐδηςο, ἴμ6 Ὀοοὰ οὗ ἴῃς Βυγης-οξπης 
δηά τε Ῥοδορ- οἴξδπηρ, Ὠοΐ παΐ οὗ [Π6 
ϑιη-οδεπηρ ἢ 
ὃ χνὶ. Τὸ διπη-οὔθπηρ 15 ἴο 6 τα- 

ξατάοὰ 48 ἃ ογϑαϊίοῃ οἵ ἴῃς [,δ'ν. [1 88 
[πε νοῖςα οὗ ἴμῃ6 [,ϑ'ν ἴῃδῖ αδινακεηθα [6 
ἀϊξιίηςς ςομῃϑοϊουβηθ 85 οὗ 5η 1 ἴῃς 1ῃ- 
ἀϊντάυδ] πιϊηἀ δ. ΤὨῖθ8 οἰδάγοσ ἀδνεὶορ- 
τηθηΐ οὗ [6 παίυταε οὗ τηδη 5 βίτυρρ]θ 
ὉΡοη [86 αατίῃ τεαυϊγεα ἴο Ὀς ἐπιροαϊεὰ 
ἴῃ ἃ πο ἔοι. ΤῇῈ ᾿ηϑ πιο οὗ ἴῃ 6 
ΘΙΠ-Οδπηρ ἀρρϑᾶτβ ἴὰ [ἢ15 ΜΨΑΥ͂ 85 ἃ 
ΠΘΟΟΘΘΑΤΥ σΟὨβΘα]ΊΘΩΟΣα Οὗ [86 ρίνίηρ οὗ 
[6 [ΔνΚ΄. 

Ιὴ τῃς ρογδοιεά 5δου ς 4] σγϑίθῃ, [ἢ 8 
ἴπγοα οἶαβϑθ5 οὗ οἤδιηρβθ ἅτ6 ἴο Ὀ6 Τ6- 
ρατάθα 45 τεργεβδεητηρ ἀϊδίίηοϊ ἀϑρεοῖϑ 
οἵ ἀϊνίης {πὴ οσοηπεοῖοα ΜΠ τδη᾽ 5 τα- 
Ἰαϊίου ἴο Τεμοναῆ. Βιυῖΐ ἴζ 15 ἐτηροτγίδηϊ 
ἴο οὔϑοῖνα 1ῃδὲ ἰῇ Ὧο βδοσῖῆος νὰϑ5 ἴἢ8 
ἰάεα οὗ ἴῃς Βυπι-οθεπηρ [εἰς ουῦ, Οὗ 
ΘΥΘΙΥ νἱοῦτη σοῦ νὰ5 οεγεὰ δῇ ἂρ- 
Ῥοϊηϊοα ροτίοη νᾶ5 ϑεηϊ ὑὉρ ἴο εῃονδῇ 
ἴῃ ἴδε βδπιο οὗ [86 ΑἸΐϊᾶσ: [86 4568 οὗ 
“1ἢς οοπίηυ4ὶ Βυγης-οὔεσιηρ" οἵ [Π6 

1 ον. υἱῖϊ. 14, 221, 23. 
3 ἨἩξςτγ ἰχ. 18---22, χ. 20. ὅσ. 
8 ΤΏῊς ΟἿΪΥ οἴδον ἰποίδῃοας ἰπ πος (86 Τα 

βρϑᾶκϑβ οἵ ἰῃε δρρ]!οαιίοη οἵ [πε Ὀϊοοά οὗ Δηΐπια]5 
ἴο ἴδε Ρείβοῃ, ἃῖε ἰῃ [,δν. χίν. 7, 14; ΠΟΤΕ 566 
(ἢς ποίο65. 

4 Ἑοτη. ἰἰϊ. 20, νἱΐ. γ. ὅ66 “Νοῖς ου [ὃς Τοη 
(οχηηληατηδῃϊβ ᾽ ἀἤοὶ Εχ, χχ. 1---ἰ7. ἔν. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τηοσζηΐηρ πὰ δνδηϊῃρ βεΥν! 6 ΕΙΘ ΠΟΡΕΥ 
υδηομοάλ. Τῆα οεηςτὰ] 1464 οὗ 58ςτ|- 
ἢς4] ἸΟΥΒΠΡ τνᾶὰ8 ἴπι59 Καρὲ σοηβίδηΥ 
οη νον. Οη [6 οἴδες Ὠδηά, τῆ6 {ἢ 
(Παι ΘΥΕΤΥ͂ βϑαογίῆοθ, ἴοσγ [6 βγδοὶ τε ἴο 
ψ Πο {πῆ [ϑ8᾿ν παά Ὀδθὴ σονρα]ϑά, τηυϑέ 
Ῥὲ Ὀαθεά προῦ Αἰοποηιθῃϊ, 15 ἀθοϊατοά 1η 
1ῃ6 νογάς ἴμαὶ ἢϊ5 Βυτης-οἤθτηρ “538}4}} 
Ὀδ δοςερίδα ἔοσ Βϊπὶ ἴο τδκα διοῃοιηθηξ 
ἴοσ ἢϊπι "ἢ 

ΤΠῈ ἡδαιγαΐ ογάου οἵ υἱοί ἴῃ 16 
Βδοχιῆοϊαϊὶ βούνίοθ οὗ ἴἢ6 {,μνν νγὰς, ἢτϑῖ 
(π6 ϑἰη-οδθτηρ, [ἤδη τπ6 Βυτης-οἤδγίηρ, 
δηάᾶ ἰαϑὶ (ες Ῥοδος- οθοσιηρσ ῖ. ΤῊΙΒ δη- 
ΒΊΟΙΒ ἴο [6 5ΡΙΠΌΙΔ] Ῥγόοθϑ5 [σου 
ΠΙΟΩ [ῃ6 ἩΟΙΒΠΙΡΡΟΙ Παά ἴο ρᾷᾳᾶ55. Ηδ 
ἢδά (Γϑηϑρτοβϑδα ἰῃ6 1,δὺ7Κὺ, δΔηα 6 πδοάρα 
16 αἰοηοπιθης κρηϊδοά Ὀγ τπ6 51η-οἵ. 
ἔοηρ : 1 ἢϊ5 οἤεπηρ δὰ Ὀδεη πιδάθ ἴῃ 
τπι|ἢ δηα ϑἰ σου γ, Ὠ6 οουἱὰ ἤδη οὔος 
Ὠιτ 56] τὸ ἴῃ Ἰυοτὰ 45 δὴ δοοθριθα ρεῖ- 
80η, ἃ5 ἃ 5'ϑδεῖ βάνοῦυγ, 1 ἴθ Βιτηΐ- 
οἴεπηρ"; δηὰ 1ῃ νιγίπα οὗ (ἢ15 δοοορί- 
8 η06, ἢ6 οουὰ ΘὨ]ΟΥ͂ σοϊηστηππίοη ΜῈ 
τῆς Ι,οτὰ δηὰ νι ἢ15 Ὀτγοίῆσθη 1 [Π6 
Ῥεδοθιοβοηηρ. Βυΐϊ ψΏρη [Π6 Οσοσδβίοη 
ψὰ5 ΟΠ6 ἴῃ ὙΏΟἢ τἢ6 σοηῃβιάοτγαίίοη οὗἁ 
ῬΟΙΒΟΏΔΙ ΠΟΙ] η655 γγὰ5 5 Ρογαϊηδῖα ἴο (ἢαΐ 
οἵ (ἢ6 σοῃβθοσδίοη οὗ ἴῆ6 ἡδίοῃ, 85 νν8 
τῆς οα56 ἴῃ [ἢ6 οἤετγίηρβ οἵ [ῃ6 ῬΓΠΟΘ5 
δὶ [ηΠ6 ἀεάϊολοη οὗ τῆς ΑἸ Αγ, δπὰ ἴῃ 
(6 τιῖς ἔοσ τεοοηβθοσαίηρ ἴπ6 Ναζαγῖα 
ψῆο δά θδδὴ σεται ΟΠ 14} }Υ, ποῖ τη γα] ]ν, 
ἀεἤ]εά, ἴπΠ6 ογάεσ νγὰβ ομβαηροὰ δηά (ἰδ 
Βυτης-οΟἤστιηρ νγὰ5 βδοσιδοβρα Ὀείογο [ῃ6 
δη- οἴ πηρ ἢ, 

Τῆς τοαῖῃ δήαιϊτίοης τηδὰθ ἰο ἴδ6 
τι] οὗ βασῆοθ ὈὉγῚ ἴῃ6 1,ον τςαὶ 1, 
σοηϑιϑιθα ἢ ἴῃς 65 Δ] ϑῃτηθηῖ οὗ οπθ 
ὩΔΌοὨΔΙ ΑἸταγ 5, τἢ6 :πϑιτυτοη οὗ {86 
Ὡδίοηδὶ Ρυηθβιποοά "', αηα 411 ἴῃοβς ρατ- 
[ἰου]ᾶτ5 ταὶ ἬΕΙ ρΘΟυ αΣ ἴο ἴῃ6 8ι1η- 
οἴετηρβ δηά [6 Ττεσραββ- τη ρϑ. 

ὝΜΝΏ1|ο τπογείοτο ἴῃ6 δϑϑθητίαὶ ᾿άθα οἵ 41} 
8ϑδοῆςε σοΟΠΠΠπ66 ἴο Ὀς6 τῆς 5απ|6 ψῃϊο ἢ 
δαά Ὀεδὴ σοηνογοα ἴῃ τἢς6 Βυτγηι-ΟΗστι- 

δ 866 Ἐχοΐ. χχῖχ, 31---4ώ2. ὙΠα ἱπιροτίδῃσ 
οὗ τῃ6 αςϊ εγα ποιϊοδὰ ᾿ς βονψῃ ἱπ ἴΠ6 Ὄχργο8- 
ϑίοῃς υϑεὰ ἰῃ [,δν. 111. 5 (566 ποῖθ), ἱν. 35, Υἱ. 0, 
12. ἄς. 

6 Τκν. 1. 4. 
Τ 8ε6 [,δν. υἱῖϊ. 14--22, ἶχ. 8---14, 15---}2, 

χὶϊ, 8, χίν. 19, 20. 
8. 866 Ρϑ5. ]!. 10. 
9. Ναυπι. νἱ. 14,ν]11.1.5--17, ἄς. (Γῇ, ἘΖοῖκ. χῖν. τ. 
10 δῆς “Νοῖδ οὐ ἴῃς ϑαῃοΐυδιγ ἃς ἃ ψ ο] ς᾽ αἴτεῦ 

Ἐχ. χὶ. 
"1 566 ὈΓΕΪ πλΠΑΙῪ ποίς ἴο ἔχ. χχνυῖὶὶ. 



ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΙΤΙΓῦΖὅ. 

ἴηρΞΒ δῃ! ἃ Ῥοδοθ οἤθπηρβ οὗ τῆς ῥδίτ- 
ΔΙῸΪΔΙ ἀρϑβ, τῆς ϑιη-οὔοσιηρ εἰ ροαϊοα 
(1ῃ6 ἐχρσθϑϑίοῃ οἵ ἃ ἀϊξέηςϊ Ιά6α ἴῃ ογάεε 
ἴο τηδεῖ ἴΠ6 πιοῖὲ οοταρ]οδῖεα ἀϑροςοὶ οὗ 
πυμαδη πδῖμγο, ὨΙΟΝ δα Ὀδδῃ σονοδὶ θὰ 
ὉΥ ἴῃς σινίηρ οὗ [6 147 οὐ Μοιηΐ 
διηαὶ. Τῆς {]|οβῖ δηὰ πηοςὲ ᾿ἰηΐθηβ6 
βεϊηρ ἔοτ οὗ ἴπῸ τοϊδίίοη Ὡ]οἢ στασα 
πὰβ ἴο ὑσοάιϊος Ὀεΐχψεοη ἴἢ6 [ΚΡ δηὰ 
ἴ86 ᾿ΤΟΥΒΏΙΡΡΟΥ ν᾽ 85 511}} τεβοσγεα Ὸσ τῃ 6 
Βυγας-οἤδσιησ. Βιϊῖ 25 ἴπε Κηονίεάρο 
οὗ Ῥδιϑοῦδὶ 5η δὰ Ὀδθδοὴ τῆοσγε ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 
υηνοῖοὰ ἴῃ τῆς Τψν, ἰῃ6 ὈΘΙΘνοσ Ὀ6- 
ΟἌΣΩΘ ΘΟ ΞΟΙΟΙΙ5 (Ππδῖ 510 θψγ185 ϑερασδῖηρ 
Βῖπα ἔσουῃ [ςἤονδῃ, δηὰ (παῖ 1ἴ τηυδῖ Ὀ6 
τειηονεὰ Ὀείοσα ἢ οουἹὰ αἰϊδη ἴο ἃ 
δίαϊο οὗ δοοδορίδηοε Ὁ. ΘΙΏΠΕΊ 85 ἢἣδ [ε]ΐ 
ἘἸπΙ56 1 ἰἴο Ὀ6, {πὸ 1,Ὧ'νν δἰ οννεὰ ἢ ἴο 
Ὁπὴρ ὨΙ5 νἱοῖπλ ἴο [ἢ ἄοοτ οὗ ἴῃς Ταῦεῖ- 
Ὠδοῖὶο, ἴο ῥγεβθηΐ 1 Ὀείοτε ἴμ 6 ΓΟ, ἴο 
δαγ ἰζ, ἀπά ἴο ουϊ ᾿ξ 1ῃ ῥίεσθβ. 80 (Ὡ΄ 
1ῃ6 ΠΘΙΕΙΩΟΩΥ͂ τνᾶ8 15 ΟΥ̓ δοῖ : 50 [ΑΓ 
ἢ ννᾶ58 ἴῃ βάῖης ἢ [86 51η-ΟΒετηρ 85 
πιὰ τὰς Βυτγης-οΟἸεΓὴρ δὰ ἴῃς Ῥεδοο- 
οἴεσισς. Βυΐ ηονν σᾶτης ἴῃς ὨΘΟΘβΒΙ Ὑ οὗ 
ἃ τοϑαιδῖοσ, οὗ οὔθ ψῆο δὰ Ὀδδθῇ ἼἿοῃ- 
δοοιαϊθὰ ἴο ρεσίεεϊ ἴῇ6 σψοῦκ ἴοσ ἢίϊπι. 
ΤΠ ρῥγίοϑὲ ἴοοκ ἔπε ν]σπη ἴπι|5 (ΔΓ ῥτο- 
Ῥατθαὰ δηθ σευ ουὐἵ οὗ ἴῃς Παηάς οὗ ἴῃ6 
ΨΌΓΞΏΙΡΡοσ. ΤῊ ννᾶς ἀοῆθ, δοζοσαϊην 
ἴο τῆς 1νν, ππ (Π6 Βυπιοοτησ ἃ9 
Ὅ6]1 845 σι τῆς Θ:᾽η-οὔἴεπης; Ὀυΐ 11 15 
ενϊάφηις ἴμδιὶ ἴδ πιοδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 ῥγεϑί 8 
ὩΚΙηρ ρατὶ [ἢ τῆς ΠΘΙΘΙΠΟΩΥ Ὀαϊοηρεοά 
ὙΠῸ τὭογε ῬΘΟΌΪΑΓ δρόσος ἴο [ἢ6 
ἰλῖιου Ό ὙΏδΩ τῆς κασᾶος νὰς ἃ 51η- 
οἤεσγίηρ, ἴῃς ἤτεὶ ἀυ οὗ ἴμ6 ρηδβὶ νγᾶϑ 
ἴῃ σογίδιῃ Ῥγεβου θεά οΑ565 ἴο 5ΡΠΏΚΙΘ ἃ 
Ῥοπίοῃ οὗ τῆς Ὀοοά νχπὶη τῆς Ταροτ- 
πδο]ς, δηὰ ἴῃ 411 οᾶϑὲβ ἴο ρεΐ βοῖὴδ οἵ 
τῆς Ὀϊοοά ὕρου ἴῃς Ποτῃβ οὗ οὔθ οὗ ἴδῃ6 
ΑἸιασβ. [Κ μδ9 Ὀδθοη οοη͵εοίζατοα [Πδῖ, 
ἃ9 ἴῆς οζῃς ψαγα ἴῃς ἢιρῇεβί ρατί οὗ 
ἴδε ΑἸζασ, [15 δοῖ βἰψηϊβεα ἃ Ὥθδσ 8Ρ- 
Ῥιοάςἢ ἴο με 1οτά οὗ ἤδάνθῃ, ἢ τἰοΚθα 
ἴταὲ ἴῃς οϑεππηρ ψὰϑ ἀρργονθά, δηά 
ἴῆαϊ δοςόρίποθς νγᾶ5 ΤΈΔΑΟΥ [0 Υ (ἢς οὗἁ 
ἴετοσ. Ης ἴθθη μαδά ἴο ρἷδος ἴῃ ἴῃ6 
ἅτε οὗ τῇς ΑἸΐᾶσ τῆς αὶ ροχίοῃβ οὗ 
186 νοῖῦηλ πιο εσα δοκηον)εάρεα 85 
ἃ “οινὐνδοῖ βανουγ᾽" τὸ ἴῃς 1080", Τῆς 

Ὠϊοηΐ ΟΥΒΠΙΒΡΟΙ ἢαά ποῖν τοοονοσεὰ 
ἰ5 ροϑιοη ὈΥ ἴῃς δἰοῃδηλθηὶ οὗ τῃ8 

1 6. '"Νοίο οὔ Τῆς Τοῦ Οοπιδηπιδπίβ᾽ 
(Εχοά. χχ.) 8 ν. 

8 φρο εν. ἵν. 24--ῳ06, 34, 35, ν. 6, 8--1ο; 
εἴ νἱὶ. 129, 30, 4150 ῃοῖς ου νἱ. 15. ὅ.[,εΥ, ἵν, 31. 
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Θη-οἤξετηρ, 88 οὴς ψΏΟ τρῶς οἷαί τη 
ϑοςορίδῃςα; Ὀὺϊ ἴὰ6 4111] Ἔχργοβϑϑίοη οὗ 
56 αἀραϊοδίίοῃ 8438 4 σοῃαϊΠοη τγᾶ5 51}}} 
Ἰοοκοά ἰοῦ δὲ ἢϊβ δαηάς ἴἢ δῃοῖπῃοσ 58- 
οἤδοῖαὶ ἂἃςῖ, ἴῃ οὔσης ἢ15 ψΏοΪ]ς Βυτγηῖ- 
οϑοτίης. 
Ὑν τῆς ἐχοερῦοῃ οὗ ἴδ ρατίβ ψΠ]οἢ, 

1ῃ 4}} ἴ[ῃ6 διϊγαδὶ οἤδπηρβ, ᾿γετο δϑϑιριθά 
ἴο ἴ[ὴ6 ΑἸξασ, [6 ψΠο]6 οὗ ἴῃς Π65ἢ οὗ ἴῃ 6 
ΘΙ -Οἴθ πὴ ννὰ5 ρίνοη ἴοσ ἴῃς 086 οὗ [6 
ῥΓ ϑὶβ 85 ἴπ6 βοσνδηΐβ οὗ [π6 ϑαῃοζθδγυ. 
τ νγὰ8 τοιηονεα ἔγοσῃ 411 οσα ΠΔΙῪ 0136 ΟΥ 
οοηϊδοῖ, τ οουϊὰ Ῥὲ εαἴθῃ ΕΥ̓͂ ἴῃς ῥχθϑίϑ 
ΟὨΪΥ πη τ[ῃ6 ΠΟΙΥ ῥτεοϊηςῖ, 1Ὁ τᾶϑ ῬΓο- 
πουπηοθά “τηοβί δοΙγ," Ὀεοδῦβε ἴῃς οὔετ- 
ἴηρ; τῆς Ππἴὸ νος Βδὰ ἀνεὶς ἴῃ 1 ἀροη τῃ 6 
Βοτη8 οὗ τῆς ΑΙΏΣ πδὰ 5ρϑο δ! οοηβο- 
οταϊοά 1ἴ ἴο ἴῃ6 ρυγροβὸ οὗ δἴοῃηδῃδηϊδ. 

Βυΐ 8ῃ 5γα 6} 16 ψῇο δὰ 5ι(παϊοὰ τ[Π6 
Ὠινὶπα 1 τουδὶ πᾶν ρεϊοεϊνεά ἃ 
ΤΩΥΞΙΟΙΥ͂ δηἀ ἃ σοηίγδαϊοϊοη 1ἰπ ἴῃ6 ροῖ- 
ἐεοΐμο85 δῃὰ ἔτοεάοιῃ ΠΌτα ρῖ] οὗ (Π6 
Δηΐϊ8] ψῃϊοῦ ἢ6 Ὀτγουρῃϊ 85 ἢϊβ5 81η- 
οθογίησ. Οπ ἴ6 οὔθ μαηά ἢδ τηιϊϑῖ 
δανο (εἰς {παὶ δὴ οδπηρ σψιτπουῖ ὈΪΘΠλ 5 
γγὰ5 [6 ΟὨΪΥ οπα ΜὨϊοἢ οουὰ θὲ δὲ ἴῸΣ 
ἴῃς ΑἸίᾶσ οἵ ]ἐμονδὴ : οἢ ἴῃ 6 οἰποσ μαηά, 
Β6 τηῦϑὶ μάνα ἔδϊς ται ᾿ξ σου!ά ηοὶ (Δ ΗῚΥ 
τοργόβθηῖ Πιγηβο , ἴῃ ἢ5 δοίυ8] σοομαῖ- 
ἄοη, 85 Ὀππρίηρ Πὶ5 ΟΠ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 
Ὀοοδυβα ἢ νγὰβ Ὀυγάσησα ἢ ἴῃ6 σου- 
ΒΟ οΊ 50.655 Οὗ 510 δηά ᾿πηρετίδςοη ",, Ηδ 
τηυϑὶ 4ἰ5ὺὸ ἢανθ ἰδατηθα ἔτοπλ (ῃς ἰδη- 
ἔυαρε οὗ ἴμε 1'ν, ἴῃ Ῥγαϑοσιριης ΜὨδί 
Ρατὶ οὗ τῇς ΟΕΙΕΠΊΟΩΥ ΜΒ ἴο Ὀδ Ρὲέῖ- 
ἰοπτηθὰ ὈΥ ἴμ6 ῥπαβῖ, [πᾶὶ πα σου]ὰ ποῖ 
6 ἢὶ5 οὐγῃ δίοῃε. Ηδ ννᾶβ [ο]α ἔμπας ἴῃ 8 
ῬΠοϑῖ 5Βου]ὰ “τωδκα δἰομειηθηῖ το Πἰτη".᾽ 
Ιη ἴῃ656 ραχιίουϊασβ, τ Β]ΟὮ ἸΏ βριῖς οὗ 
Ῥτορποῖς ἰοδοβίηρ τοῦδέ μᾶνα Ὀδθη αἸΠΠ- 
οὐ δὰ οὔδουτο ἴο ἢιὶτλ, ΜῈ οδΔὴ ΠΟῪ 
οΟἰοαυῖν ἰτᾶςα ἴπε ἑοσθοδβδὶ βῃδάονβ οὗ ἰῃς 
ΒΡΟΙΪε55 ϑανουῦ ΏΟ 5 ἴο σοτηθ, ἴο 
δἰδηά ἴοσ ἴῃ6 5ἰηξιϊ σάςθ ἃς 15 ἢρδά, ἴο 
τᾶκα ἴτῃ6 οἥεπηρ οὗ Ηϊαβεμ 85 οῖἢ 
Ρταϑὶ δηὰ υἱοϊίτη, ἰο ρετίεςϊ ἴῃς νοσῖς οὗ 
τοἀοιηρίίοη ὈΥ Ηἰπιϑε, δηὰ 80 ἴο δηΐου 
Ἰηῖο [86 ρῥγέβεηςς οἵ Οοὰ ἴοσ ιτ.5 88 ἃ 
ϑνοεῖ ξανοιτ. 
ὃ χνὶ [τ γὰβ Ὠοΐ ΤΕΓΟΪγ ΟΥ ἴπ6 Ἰη- 

δ τὰ!]οη οὗ δηοίποσ Κιπά οὗ βασηῆςος τῃδί 
ἴῃς 1,ἊνῪν 5αῖ ἐοστῃ 115 ἢν αἀσνοϊοριηθηΐ 
οὗ τὴς Πἰδίοσυ οὗ τῃδη᾽ 5 βρ: γιδὶ βισυρρὶς; 

ὁ 66 οἡ ἴον. νΥἱ. 15. Οἵ, χνΐϊ. αἱ. 
δ Ῥς, Ἰὶ. 17. 
5 ἴον. ἵν. 20, 26, ν. 6, νἱ. 7, χὶ!, 8, δις. ἄς, 
7 Ἡεῦ. χ. 10,20, 21. 



ξοῦ 

11 οαττιεἀ ουἱ ἴΠ6 5 τη6 6550} 5111] ΤΊΟσα 
ΠΥ ὉγΥ δὴ δαάαϊοη ἴο ἴ[ῃ6 στοαῖ σοσο- 
ΤΩΟΠΪΔ] ΟὈϑοσνδῆςες οὗ ἴῃ6 γοασ, ὙΤΠ6 
ἴὕχτοο [οϑδῦναϊς οἵ Τὐηϊοανοηθὰ Ὁσγοδά, 
Ῥεοηϊδοοκίὶ, δπὰ Ταῦοσηδοὶθβ, τ [ἢ 6 
Ἐδαϑί οὗ ᾿πιροῖβ δηὰ [6 Νεν ΤὩΟΟΠ5, 
ΤΩΔΥ δᾶνα Ὀδοὴ Ὀδϑεα ὩΡοη ρδίΠ το 4] 
ἰϑᾶροθ, Ὑδδίονεσ δά οηδὶ Ιρθδηϊης 
[ΠΟΥ ΤΑΔΥ πᾶνε τεοεϊνοὰ ἔτοπὶ Μοβεβ', 
Βυΐ ἴῃς ὨδγΥ οὗ Αἰοπεπχθηΐ ἴοοκ 118 ΣΙ56 
ἴῃ τῇς. ψογκίὴρ οὔὖἱ οἱ τῆς 1,Ὧνὺν 1156]{. 
115 σογοι 4] ψὰ5 ἃ 5ῃονιηρ ἔοσῃ ἴῃ 
αἰδιηοϊ δηλ γιίοαὶ ἀείδ! οὐ (6 {τὰ 
ὙΠΟ τγὰ5 σΟΙΏΡΟΏἀΙΟΥΒΙΥ Ἔχργεββοά ἴῃ 
τὴ6 51ηρ]6 τίς οὗ ἴῃε δη-οδεπηρἢ 
ὃ χνἹ, Α ἀϊδγοηϊ νον ποσὶ ἰῃαΐ 

ἤογα ρίνθη οὔ [6 ἐππἀδηηθηίδὶ ἰά68 οὗὨ 54- 
οπῆςο, δηά οὗ ἴδ6 τοϊδίοη ἴῃ ψϊοἢ τη 6 
ϑιη-οθεπηρ 5σἰοοά ἴο ἴῃ 6 ΘηΠΓ͵Θ ΒΔ ΟΠ ῆο]4] 
δυϑίθῃι, ἢᾶ5 Ὀδθῃ ΨΟΙΥ͂ ΡΌΠΟΓΙΓΑΙΪΥ Πεϊά. 1 
Ὧδ5 Ὀδεη Ξαἱὰ (μδὶ “ἴῃ ἄγοι νοσζά οἵ (ἢ ς 
ογισίπαί τι 85 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ Ὀγάγοσ, δηά 
16 ἤγβί δοΐοη οὔ ψεέζμ ταῦ ἃ 58οσί- 
ἤος"," [ἢ δοοογάδησα Μὴ [Πϊ5 νον τῆς 
ΚΕγ ἴο ἴῃς Ιά64 οὗ 5βδδοῆοα ἢδ5 Ὀδδη 500- 
Ροβϑὰ ἴο ὃδ ρίνθῃη ἴῃ τῇδ ρᾶβϑβαρα [παῖ 
865 ἰοστίἢ τῃς6 5δογιῆοϊδὶ ξἰρηϊδοδηςα οὗ 
ἴ1ὴ6 Ὀ]οοὰ ἴῃ τρακὶηρ διομθηιθηῖ---“ 1 
Ὦᾶνα ρίνεῃ 10 ἴο γοῦ ὩΡοὴ [Π6 Δἰῖασ ἴο 
ΤΏΔΚΕ δὴ δίοῃειηδηϊς [ῸΣ ὙοΟὺΣ 50οι}5".᾽ 
Ἐχρίδίοη Ὧδ45 ἴῃι15 Ὀδθὴ σορασγάςα 45 [6 
6556 [14] τηϑδηΐϊηρ οὗ βδοῆοθ Βαῖΐ, δ5 
6 ἢᾶνα 866, ἴῃ6 Ὀ]οοά 5668 ποῖ ἴο 
Βανα Ὀεθ σεοορηζΖεὰ ἴῃ ἴῃ 6 Ῥδίτ σοῆδὶ 
βοῆς; 1 ΠΕ] 4 Ὀαϊ ἃ νΕΙῪ βυδοτγάϊηδία 
ῬΪΐδοθ υηάοσ (ῃ6 1,Ὧνν ἴῃ ἴη6 Βυτγης-οὔετι- 
Ἰὴρ δῃά τῆς Ῥεοδοε- οἤσιηρ, πο ρῥΐἷδεοβ αἱ 
41} ἴῃ [6 Μεδιίοβεπηρ. [τ Πᾶ5 Ὀδθη 
8414, ποῖ σιουΐ τοάβοη, ἴμδὶ βδοπῆςοϑβ 
“ας ἤανα Ὀδεὴ οβεγεά ὈΥῪ τἤδη ὄνθῇ 
Ὀείοτα τὰς [4}1 ἃς. σεγίδίη]γ 85 1ΐ νγὰ5 ἢὨϊς 
ἄυ!γ ἴο ἀονοῖς Ὠἰμβοὶ το αοά, ἴο {πδη]ς 
ἩΐΪπλ ἰοῦ ΗἸβ Ὀδηρῆί, δηά ἴο νον ἴο 
ψα ]κ ἢ Ηἰβ ψαγ5᾽." 6 τῇδὺ ἴδκα 58}}}} 
ΒΙΡΒΕΓ στουηα, [1 να δοςοθρί τῆς 6δχ- 
Ῥτγϑϑβϑίοῃη, κ ἴθ 1 5141 ἴτοηὶ ἴῆ8 
ἰουπάδίοη οὗ [ῃ6 του] δ" 85 δοίυδι]ν ἀ6- 
ποῦηρ ἴῃς Πιρῃοβί τὰ οἵ ΠΟ οοΓο- 
ΤΩΟὨΪ4] βδοβος 15 ὑπ6 5υτροὶ, ἴῇ8 ὅοῃ 

Δ 866 ποίε5 οὐ ἵν. χχιὶὶ, 
3 866 ποῖεβ οἢ ἴκν. χνῖ. 
δ Ἄου 1, ἀβαυϊχ, “ ᾽ς ϑυπηορίος ἄοσ ατίθοδοι 

υηᾶὰ Εὔτηες υπὰ ἰῃγ νεσμ 55 Σὰ ἀδτ δἰηοη δι 
Οο]ροίδα,᾽ Ὁ. 1- 

4 1εν. ΧΥἹ]. 11. 
δ᾽ Ἡξεηρβίεηρετρ, “ΤῊἜ ϑδοτγίῆοος οὔ ΗοΪγ 

ϑοηρίυτε,᾽ ἴῃ ΟἸατκ᾿ 5 ΤὨςοϊορίοαὶ 1Όγαιγ. 
8. Ἐδν. χίϊὶ. 8. (ἱ, τ Ρεῖ. 1. 18---20. 

ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Τ1ΤΕΝΙΤΙΓΟῦὅ. 

οἵ σοἀὰ Ηϊπι56] σϑϑ]Ζοά [ἢ 6 τιδαηϊηρς οὗ 
τῃ6 Βυτηϊ-οὔτηρ Ῥείοσγε ἴῃς δοῖυδὶ ἀ6- 
γεϊορτηθηΐ οἵ 5βὴ 1 [Π6 ποι]ά. 

ΗἩδΏρϑίΘΉ ΕΙΣ ἄρρεᾶσβ ἴο Ὀ6 σρῆξ ἴῃ 
οὈ]εςοϊηρ ἴο τἰἢς ᾿η 6 ψὨΙΟἢ ἢδ5 Ὀ66Ὼ ἴδίκθη 
ὈΥ ἀε Μαϊϑιτεῖ, νοῦ 1,3458ιχ, δῃὰ οἴου, 
[ἴῃ δηἀεδνουσίηρσ ἴο ἴτᾶςα ἴῃ 1Π6 τεοογάβ 
οὗ πεδίδεῃ βδοῆβῆοα ἴμ6 εἰρῃηιῆοδηος οὗ 
ἴΠ6 Ὀ]οοα οὗὨ νἱοϊτηβ 45 δη διίοῃειηδηῖ 
ἴογ 5ἷη, [ηβίδῃοσϑβ ΏΔΥ ἱπαἀδεά Ὀὲ 6451} 
ἴουπά οὗ Ὀοοά Πανίηρ, Ὀδδῃ τερατάβὰ 85 
ἃ ΡΓΟΡΙΠΔΏΟΙ ἴο ἃ Ποβ[}]6 ἀδπλοη, ΟΥ ἃ5 
ἃ ὨΘΑ]ηρ σπάτῖτα; Ὀυϊ ννὲ 56) ἴο 566 Κ]Ίη 
νΔΙῺ ἰοΥ 8η ἰηϑίδηςθ ἴῃ ψῃϊοἢ τ 6 Ὀ]οοά, 
8ἃ5 ἴῃ 6 παΐισαὶ συτροὶ οὗ ἴῃς 5ο], γγὰϑ 
οἴεζεά 85 Δῃ δίοῃηϊηρ βδσπ δον, 
ὃ χίχ, Αποῖδεσ νιον, πἱὶάοὶγ ἀϊθογεηξ 

ἔτγοπιλ ἴῃς οὐδ ἴμαὶ ἢδ5 υδῖ Ὀ6Θη τηθη- 
ἰἰοηεα, ἢ45 Ὀδδη τενινθα ΟΥ̓ βοτηθ στῆο- 
ἄεγῃ ὈΪΌ]ΙςΑ] οὐ ἰςβ᾽, [τ δᾶ5 Ὀδ6Θὴ ἱπη- 
ἀριηθοα (παι 106 ἢτβὶ βδοπῆσεβ οτα ΘΏ- 
ὈὌΓΟΙΥ Θυςμδτξες δηὰ σοηϑββίεα Ψ ΠΟΪΥ οὗ 
νοροίδὈ ]8 συ ρβίδησοβ. ΤῊϊβ 5 ἴῃ 6 ηο- 
ἴοη οὗ Ῥ]αῖο᾽ν, Ῥογρῆγτυ , δηὰ οἵδοῦ 
Βεδίμθη ῬΣΟθορῆεῖθ. ΜδηΥυ, ϑίδτυιίης 
ἴτοτ ὩΘΑΙΥ ἴῃ6 βαὴθ ρτουηα οὗ μουρῆϊ, 
Ὠανα Τοηςοϊνοά δὶ [6 ἔγϑϊ βδουῆοθ5 
ἼΕ͵Ε Ροδοθ- οἴ ηρβ οοπηδοῖοα ΜΙ βοοὶδὶ 
[εϑῖβ, ϑοἢ 85 ᾶτὸ ἀδδοσι θα ἴῃ Ηουλοσ", 
1 15. ποϑάϊεβα ἴο ροϊηξ ουἱ τῃδὲ ἴἢ656 
{Π ΘΟ 5 ᾶτὰ αἀἰγεοιν ορροβθά ἴο ἴδε ἢΪ5- 
[οτοδὶ ἀδνεϊορτηθηῖ οὐ (ἢδ ϑβι)]εοϊ ἴῃ 
ἴπ6 Ῥεηίδίευςἢ ; ΒΑΤΑΪΥ ΠΘΟΘβϑΑΙΥ ἴο ΟὈ- 
βεῦνα {παῖ τῇ6 Βυτῃςοἤοπηρ δηά [ἢ 6 
ΘΙ -ΟἸθυηρ σου Ὡδνοσ πᾶνε οτριπαϊοα 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ΤΊΕΙΘ ΘΙΟΠΑΙΙΒΕΟ 56ΥΥΊΟ6, ὉΠ1655 
ἽΘ ΔΙ ἴο Γοραγὰ ἰἤθτ 85 ὅτοβϑ8 σΟΙΠΠΡ» 
Ποη5 οὗ ἴῃ6 οΥΡΊΩΔ] ἸηϑαςαΠου ἡἢ, 

Ἴ 4Ὲ οἹαἰτοϊββοτηθηΐ,᾽ ὅσ. Ὁ. 232. 
8 ϑε6 Οὐ ἴχεν. χυΐὶ!. 11. [πὶ ἴδ6 ἰηςίδηοο οὗ 

[Πε δῃοίεηιϊ Ῥεγβίδῃβ, οὴ ΜΓ ἢ ἂς Μαϊβίσε (Ρ. 260) 
δηα οἰδεῖ ἤᾶνα 5ἰγοΟΏΡΙΥ τεσίεά, πῃ τὶς τς 
Ὀὶοοὰ 5θετβ ἴο 6 οἰοαῦὶγ τεοορηίζεὰ 85 ἴδῃ6 
5γτὉο] οὗ {Πς 500], γγὰ ἀτὰ ἰοἹ]ὰ ἴδδὲὶ ἴῃς νἱοῖϊϊπι 
Ὅγ85 ουϊ ἰηἴο Ρῥΐδοοβ, (ἢ βθϑῃ Ὀεΐηρ ἀϊκιτ δυϊοὰ 
διηαοηρθὶ ἴῃς ὙΟΥΒΏΙΡΡΕΙΞ, δηὰ ἴμαὶ ἴδς ὈΪοοὰ 
(ψυχὴ) νγᾶβ σίνοῃ ὕρ ἴο αοά ἃ5 ἴμ ΟἿΪγ ρΡαστί 6 
σοῦ ]α δοοορὶ (ϑίγαθο, ΧΥ. ἢ. 732). Βαυῖ, [πΠουρῇ 
ΠΕ ΠΟΥ ΑΙ[ΑΥ ΠΟΥ ἦγε Ἀρρϑδῖβ ἴο ἢανε Ὀδδη υδοὰ, 
ἴῃς ἰάφα58 ΒοΓα Αϑὐματο ἡ ΔΓΘ 50ΓΕΪΥ ἔδοβς οἵ [᾿ς 
Βυπιϊ-οἴδεγηρ δηὰ ἴῃς Ῥεδος-οθεσίηρ γαΐπεσ ἤδη 
οὗ ἴῃς 5:᾽η-οἥεπηρ. 

9 ἘξΞροςίδ!γ Ὁγ Κηορεῖ. 
10 «Ὡς εἶγνι, 22. 31 ᾿ς ΑἈΞι.᾽ 11. 5, 27. 
13 66 ὶ ΧΙῚ, 
15 ῬΙ]υΐΆτΟΝ βθεῖηβ ἴο δᾶνα ρῬοσγοοϊνεά (ἢῃἰς ἀϊΠ1- 

εὐ. Ηες απ Ατθα ἴηδῖ ἴδε ἤχει οἴπεγιηρβ ὑγεσα 
οὗ νερείδῃϊοσ, θυὰζ ἱπιαρίποά [Πδὶ δηΐπιαὶ βδοσίῆςος 
σοῦς ἰηκςκυϊοά αἱ ἴπὰ ςοπιηδηά οὗ δὴ οσδοὶβ. 
“ϑγτροβ.᾽ ΝΠ. 8, 3. 



ΤΗΕ ΤΗΙΒΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒ5Ε58, 

ΟΑΙΕῈ. 

ΙΓΕΥΝΙΤΊΓυ 5, 

(ΓΗΑΡΤΕΕΚ 1. 
1 71: δεγ» οδεγίπρε. 3. ΟΥ̓ 1λε δεγά, το οὔίλε 

ἔξ, 14 οὔ άε γοιυΐς. 

ΝῺ τε ΓῸκΡ οΔ]]εἀ υηῖο Μο- 
865, Δη4 5ρᾶκε ιπῖο ἢϊη} οι οὗ 

με ταθεγηδοὶς οὐ τῆς ςοπρτερδτίοη, 
, ΒΑΥΊΠρ, 

2 ὥρεαλϊί υπίο (ἢ οἰ] ἄγε οὗ [9- 
ΓΆΕΪ, Δπὰ 84Υ υπῖο {πεπὶ, 1 ΔΠΥ πηλη 
οὔ γοι Ὀγηρ ἂη οβεγίηρ υπῖο τῆς 
ΓΟΚΡ, γὲ 5811 Ὀγίπρ γουγ οβετγίηρ οὗ 
16 οδῖτ]ε. εὐ οὗ τῆς Πογά, δηά οὗ 
τε βοοῖς. 

2 [8 οβεγίπρ δὲ ἃ Ὀυγπέ βδογίῆσα 

ΤΗΕΞ ΟΥΓΕΚΙΝΟΒ ΕΟΚ ΤῊΗΕ ΑΥὙΤΑΚ. 
ΟΗΑΡ. [-ΟῸἘ 11. 

ΟΗΑΡ, 1. 1. 426εὲ 50} ἴῃ ἴδε Ηεῦγον 
ἰεχὶ οὗ 1 εν ου5, ΪΕΗΟΝ ΑΗ ἴ5 86 πᾶπιὸ ὉΥ͂ 
ὙἘὮΓΒ Οοὰ 15 αἰννᾶγ58 ςδ]]θά, Ἄχοορῖ θη [6 
νογὰ Εἰοδίπε ἰῖ5 υϑο 1 ἃ ρῬοβϑοϑδῖνα ὕγῸ- 
ΠΟΙ, 50 85 ἴο ἀεδρηδίο Ηἰπὶ 85 (ῃε Οοἀά οὗ 
ἴδε σδοθθη ρθορίθ ([μδεν. 11. 12; χὶ. 45; ΧΙ]. 
11; ΧΙΧ. 12, 14, 32, δὅζς.). ΝεΙῖΠοΥ “Δοπαὶ 
ποτ 5 δαάάαϊ! οσουγ ΤὨγουρμουΐ [86 Ὀοοῖκ. (δ66 
ου ἔχοα. υἱ. 2.) 

2δε ἐαδεγπαςίε 9 ἐδὲ εοαστοσαϊοη7] ἘΔΊδοτ, 
πηι͵οσ ἔσηϊ οὗ ᾿ϑο.!1 πᾳ. 866 ου Χ. χὶ. 81]. 
ὝΜΒεη [ΕΗ|ΟΝΑῊ ννᾶ5 δδοιυΐ ἴο ρῖίνε Η]5 
Ῥὶε 8 ἰὰνν οὗ {6 Τ δὴ Οοπιηδηάπιεηΐβ (Εχοά. 
ΧΙχ, 3) Ηεο οδεὰ ἴο Μοϑβεβ ποπι (δε ἴορ οἵ 
Μουῃηὲῖ δίηδὶ ἴῃ ἰυηάοῖς δηὰ ᾿ἰρηϊηϊηρθ δά 
ἃ ἴοκ εἰουά. νΏοη Ηες νγᾶ5 πον δροιι ἴο 
εἶνε τθοπὶ (6 ἰατγϑ ὈΥ̓͂ ὮΙΟΣ {ΠΕΙ͂Γ ΤΟΥΤῊΔ] 
δοῖὶβϑ οὔ ὑοσβὴρ ψεσα ἴο δ6 τοχυϊαίοά, Ηδ 
οΔ]οὰ ἴο Μοϑβεβ ουἭἕ οἵ ἴῃς ΤΑθεστδο]Ὲ ἩνὩϊς ἢ 
δὰ 7υ9ὲ Ὀδεη σοηῃδίσυςϊεά δὲ ἴπῸ ἔοοϊ οὗἩ [6 
τηουηΐδιη. ὍὨ6 Ῥγόπιϑε ὮΟἢ Ηδ Πδὰ πιδάθ 
ἴο Μοϑθεβ νγὰβ πον ἢΠ]]οὰ :--- Αηὰ ἴδοτε 
1 ν}} πιοοεῖ ἢ (ἢθο, δηὰ 1 νν1}1 σοπητηπδ 
ἢ [86ὲ ἔγοπι δῦονα ἴῃς ΠΊΟΥΟΥ͂ βοδῖ, ἔγοπὶ 
Βεΐνγεεπ [86 σΒογυ δ πι5, ὙνΒ ἢ ἀγα ἀροη (ἢς 
ατῖς οὗ ἴδε (εϑπιοηυ, οὗ 411] {πῖηρ5 Ὡς 
Ι ν1[Πγ ξῖνε (δὲ ἴῃ σοπηπδηάπηθηξ υηἴο [δὲ 
ομ]άγεη οὗἉ [5γδε]" (Εχοά. χχυ. 22). 

Ὡ. δρεαΐξ ὠσιῖο 1δὲ εὐ άνεη ΟΥΓ᾽ ̓ γαΠ ΤῊΘ 
ἀϊγεσίουϑ ἔοσ ἴδε ἀἰϊβοετεηΐς ἰκἰη 5. οὗ βδογιῆςθ 
σοηϊδιποά ἴῃ οἷ. 1. 2--ἰ. 17, τὸ δ ἀσγεϑθθὰ ἴο 
πε Ρεορὶο, δηὰ Ἴοηίδίη βυς ἢ δ᾿ ΓΠ ΠΟ 5 ἃ5 
ὙΤΕΓΟ ΓΟ]υϊγοὰ [ῸΓ Ρείβοηβ 00 νο] ΠΊΔΓΙΥ 
οἥετεα 5δογῆσε (5ε6 [ηἰγοά. ὃ 1..).. ὙΠΒΟΓΕ 
ΔΓΕ ΟἿΟΣ αϊγοοίοης σοησογηϊηρ σδοἢ ϑδοχί οὗ 
οΟἴἴεγιῃρ, ΤΟΣΤΩΔΙΪΥ δά ἀγοβθοά ἴο (ἢ6 ῥχίοϑῖϑ ἴῃ 
εἰ. νἱ. 8---τῖι. 21. [{|5 ἱπηρογίδηϊ ἴο οὔϑοτυθ 
πὲ ἴπεϑὲ ἢχϑί ἰῃϑίσυςοη5 ἅσὲ δ ἀγοβϑοά ἐχ- 

ψοι,. 1. 

ῬΓΈΘΒΘΙΥ ἴο ἴΠ6 τηἀϊνίάυλὶ ττ8ο ἔεϊξ [Π6 πεοοὰ 
οὗ 5δοτίῆςε οἡ ἢἰβ οὕγῃ δοοοιιηῖ. ὙΠΕΥ͂ οσα 
ποῖ ἀεἸϊνετεὰ [Πγου ἢ (πε ῥ εϑίῖβ, ποὺ δά (ἢ 
οὔδοϊδίίης ῥγίεσὶ ΔΩΥ͂ σοῖο ἃ8 ἴο τυβαΐῖ ἢδ 
νγ8 ἴο ἄο. Ηὸδ νγᾶβ ΟἿΪΥ ἴο οχαπηῖπο [Π6 
ΥἹΟΊΠὶ ἴο 566 [ἢ δὲ 1 ννᾶβ ρεγίδςϊ (ΧΧΊ!. 17-- 2.4), 
δηά ἴο ρογξογπὶ οἴδμεσ (τὶ Ῥγεβου θοὰ 
ἀυΐῖε5. ὙΠΟ δςῖ οὗ οἴεγίηρ νγᾶβ ἴο 6 νο]ιῆ- 
ΔΤ οὐ (Π6 ρατί οὗ (6 ὑνουβιρροῦ, Ὀυ1 186 
τηοάδ οὗ ἀοίπρ [ἃ νγᾶβ ἴῃ δου σΥ ροϊηΐ ἀεβηρσὰ 
Ὁ [6 1Ἂνν. ΤΟ ῥγεβοπίηρ οὗ ἴδε νἹς πηι δ 
(Π6 οηΐγδηςο οὗ ἴΠ6 ΤΑθεγηδοΪα νγᾶ5 ἴῃ ὥς ἃ 
ΒΥΠΌΟΪ] οὗ [6 ἔγοα Ψ}} δ ηνς 1561 ἴο 
[6 [,κ΄'ν οἵ ἴδ 1 ,ογτὰ. ὙὮο οὈ]ϊκαίίοη ἴο οὔθε 
ἸΑΥ͂ Ὀογοηὰ ἴδ ϑρθβεγε οὗἩ [δ ποσὸ σεσγεπηοη δὶ 
ἷανγσ. ϑυςὴ δοῖβ οὗ βδοσίῆεοο ἀζὸ ἴο Ὀ6 ἀ15[1Π.- 
δυϊϑμεά ἔγοπι ἴδε ρ0]]ς οβευίηςβ, πὰ ἴποθα 
ογάδιπθα ἔογ ἱηάϊνιά 419 ΟἹ 5ρθςῖδὶ οσοδϑίοῃβ 
(566 οἡ ἴν. 2), νυν ςἢ Ὀεϊοηροά ἴο μα το! σίου 
οἀὐυςδίίοη οὗ ἴδε παίϊοη, 

οὔεγίη] ἨϑοὍ. δογδᾶπ. (86ε [ηϊτοά. 8 11.) 
γε «ῥα! ὀγίης γον οὔεγίης 97 1δὲ εαλἶε, συοη 

οΓ 1δὲ δεγά, απά ο δε ἤοο] Οὐχ νεγβίοῃ ἤεδσο 
ὉΠ ονν5 ἴῆ6 ΤΧΧ., (ἢ. Ψυΐρ., δηὰ 1ω1Πογ.Ψ 
Βυΐ {86 Ηεῦγονν ἴοχὲ 5ῃουϊ ἃ γαῖΐμοσ Ὀ6 στθη- 
ἀοτεά, 17 ΔῺΥ δὴ Οὗ Υγοὺ ὉΣΊΠΕ ΔῈ Οζ- 
ζοσῖηκ ἴο Φομονδὴ ἔχοι η9 ὈσΘ88.8, 
ΤΟΙ ἢὉη9 ποζὰ ΟΥ ΤΖΥΟΙΔ ἢ) Ζ1001Κ γ86 
ΒῺ811 ὈΣΊ ΠΑ ΥΟῸΣ ΟΥΖΟΣΙπκ. Τῃο ρυγροβο 
οὗ 186 νογάβ ἰ5 ἴο ἀδεῆηθ ψ Ὡς Κιηάβ οὗ 
Ὀοαϑίβ ἅσγε ἴο θ6 οἤξσθοά. (δες [ηἰγοά. κὶ 11.) 
ΤΠῈ ΘΧΡγοβϑίοη δηϑνεῖβ ἴο [πδΐ γτεϑρεοίηρ 
Ὀϊγάβ ἰῃ Ὁ. 14, ἀπά [δὲ χεβρεσίίηρ υὙϑροίδῦ]ο 
οἤεσιηρβ ςἢ. ἰΪ. τ. 

ΤῊΕΞ ΒΟΚΝΥ-ΟΕΡΕΚΙΝΟΒ. ἱ 3---17. 

ΤΡε Βιιγπ!-οὔενγίης γον δὲ Ηεγά. 
1. 3-τ-τ-ο. 

8. δωγπὲὶ “αογύβοε] ἩδΌ. ᾿οἰαό, 8εε [πέγοά. 
11}, 

Κκ 



510Ο 

« Ἐχοά, 
23. το, 

οὔ τῆε μετά, ες Πἰπὶ οὔεγ ἃ πιαὶα νυ ἢ- 
ουξ δ] επκὶϑἢ : ἢ6 5141} οῇεσ ἴξ οἵ ἢΪ8 
οὐγῃ νΟΪ ΠΑ Μ011 δὲ τῇς ἀοογ οὗ τῆς 
τΔδεγπδοὶς οὗ [π6 σοπρταρδτίοη Ὀεΐογα 
τε ΓΟΚΡ. 

4 “Απά ἢε 58}8]1] ρυξ ἢ]8 παπᾶ ὑροη 
τῆς μεδά οὔ πε δυγης οἤετγίηρ ; ἀπά [ἴ 
80ἃ}} 6 δοςερῖεά ἔου ἢϊπὶ ἴο πιᾶκε 
αϊοπεπλεηΐ ἔογ ἢϊη1. 

ς Απά ἢς 5841} Κι] τῆε6 Ὀυ]Π]ος 
δείογα τῆς ΓΟΚῸ: ἂπά τῆς ργίεϑίβ, 
Αλδιοπ᾿β 80η8, 8314}} Ὀγίπρ (ἢς δ]οοά, 
πὰ βργίῃκὶε τῆς Ὀ]οοά τουηά δδοιυὶ 

α ν»ιαΐε «αυἱέδομὲ ὀ΄εηιὶ 6} 866 [πἰγοά, ὶ ἷν. 
Μ4]65 ννόγὸ γοαυϊγοὰ ἴῃ τηοϑῖ οβογηρ5, 45 {ἴῃ 6 
ΘΊΓΟΠΡΟΙ 56χ ὙΠ ΙΟἢ ἴΔΚὸ5 ὑγοοθάθηςθ οὗ {86 
οἴδοσ. Βιυῖ ἔδπιδθϑ ὑγεσα δ᾽ οννθὰ ἴῃ Ῥϑᾶςθ- 
οβεσγίηρβ ([«εν. 111. 1, 6), ἀπά ὑγΈγῈ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ 
Ργεβογ δά ἴῃ {86 81η-οὔἴεσγιηρϑ οὗ [ἴῃ σΟΠΊΠΊΟΙΙ 
Ῥθορίθ. ([μεν. ἵν. 28, 22, Υ. 6.) 

9" δὶς ο«ὐπ αοἰμηίαν «ὐἷῇ ὙΒ6 Επρ] 5 
γογϑίοη 5 βυρρογίοά ΟΥ̓ Οτοῖδυβ δηὰ ϑενεγαὶ 
οὗ 16 οἱάον οτῖςθ. Βυῖ πιοβὲ ἱπίογργείογθ, 
δηςσίοηξ δηὰ τποάογῃ, σῖνο ἰἃ [6 τηθδηϊηρ, “ὸσ 
δίς ἀεεερίαπεε; ἰδῖ 15, (δὲ δὸ ΤΔῪ Ὀ6 δοςερῖ- 
εὐ ἰδλῖῖος ρατί οὗ ἴῃ6 νεῦβὸ τρῆϊς Ὀ6 
1ἢυ5 ἰγαηϑἰαϊοεὰ : δὴ Ὁ}: 9 Θῃῦσδπ06 Οὗ ὃ} 9 
Τοπῦ Οὗ ἸΩΘΟΥΙ ΗΚ Β}811 6 ΟΥΖΟΣ 1᾽ ᾿Ῥ᾿η δ᾽ 
ἮΘ ὯΔΥ ὍΘ δοοθρῦθά ὈΘΖΟΣΙΘ ΦΟΒΟΥΔῈ. 
(ϑεε οἢ νυ. 4.) Το Ηθῦγονν ρῆγαϑα ἤογα υιϑοὰ 
ἷς ΤΡΏΕΙ ἰγαηϑίδῖοα ᾿ῃ ϑόνοσαὶ ράσο 'ῃ ΟἹΓ 
ΒΙδ]ΪῈ (Εχοά. χχνη. 418: [μδν. χχὶϊ. 2ο, 21, 
ΧΧΙΠΟΙΣ, ἅζτο.), Ὀυϊ ἴῃ οἴΠοΓΒ, 1ἴ 5 γτρηδογοά 5 
ἰξ ἰδ βεγε. ([μεν. χίχ. ς, Χχὶ!, το, 29.) 

αὐ δὲ ἄοον οΥ 1δε ἑαδεγπαεῖς οὗ ἐδε εοπφγον 
ξΞαϊίοη] ΜΜΝΒογενοσ ἴθθ86 ὑγογὰβ οσσὺγ (ΠΟΥ͂ 
βΒῃουϊὰ Ὀ6 γοηδοτεάῦ, δὴ 59 ϑπῦσδῃοο οὗ 
1.10 Ἐθεῖ οΟΥὨ 6001 π8. .866 ργροραϊηρ ποθ. 
ΎΤΒΕ ρΐδος ἀδποϊεα 18 [πδὲ ραγί οὗ ἴδε Ἴσουτὶ 
ὙΒΙΟΝ ΙΔΥ ἰῃ ἴγοηϊ οἵ 4π6 Ταδογηδοῖθ, ἴῃ 
Ὡς ἢ σἰοοά (86 ὈγάΖοη ΑἸΪΑΓ δηὰ {Π6 Ἰανου, 
ἃηἀ ννίογο δοηθ ϑδογ ἔσεβ σουὰ Ὀ6 οἴετεά, 
566 Νοίε οἡ ἔχ. χχυΐ ὃ ΥἹ]. 

4. 41πά δὲ «ῥα! ριμ δὶς ῥαπά μῤοη {δὲ δεαά 
9 δὲ δεγπὶ οὔεγίηα) ὙΠῸ ΠΟΓΕΙΙΟΠΥ͂ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ΠΟΥ ἴο ἴᾶνθ Ὀδοη οτηκίεα ἰῃ [6 ρῥγναῖθ 
βδουῆςες οὗ αυδάτιροάς (5566 Οοἡ σ. 1ο δηὰ 
Ιπίγοά. ὶ ν.). ΒΥ. 1 ἴῃς 5δογίῆοες ἰἀεπ βοά 
Δ πι56} νυ ἢ 5 νἱςτπη. [ηἰτοά. ἃ χνὶ. 

απά 1ἐ «ῥα! δὲ πεκεῤίε] ὙΤηῈ ψογὰ ΠοΙδ 
υϑεὰ Ὀοοηρϑ ἴο ἴΠ6 54π|6 τοοῖ 45 ἰῃδΐ ἰῇ υ. 2, 
ἴο ΜὨΙςἢ [τ ον! ΘΠ ΓΠῪ δηϑννοῖβ. 

9 »παζε αἱορμεριοηΐ ΚὉΓ ἐμ ΤὮ15 ρὮγΑΘΟ 
Ὀοϊοηρ8 πιοσγὸ ὀβροοία! γ ἴο ἴδε δ51η-οὔεσηρβ 
δηὰ 16 Ττοβραϑο- οδσίηρθ. ([υεν. ἱν. 2ο, 26, 
41, 399 Υ-. 16, 18, νἱ. γ, ζα.) [Ι{ἴ 15 ποῖ υδοὰ 
ἰπ τείσσοπος ἴο (6 Ῥεδοθιβογηρβ, ἀπά δυῖ 
ΤΑΤΟΙ͂Υ ἰη γεΐστεηςο ἴο {π6 Βυγηϊ-οἴεγηρ5. 1ἰ 
ϑῃουϊ Ὀὲ ποιϊςοά (δδὲ 1 15 Βεγὸ ἱπισοάυςεὰ 

ΓΙΕΝΙΤΙΓΟῦϑ5. 1. [ν. 4-. 

ὩΡΟη τῆς δἃ᾽ζαγ τῃαῖ 1: ὁγ τῇ6. ἀοοσ οὗ 
τῆς τθογπδοὶα οὗ τῃ6 ςοπρτγεραίίοη. 

6 Απά δε 58}4]} ἤδγ τῇς Ῥυπε οἷ 
ἰδτῖηρ, ἀπά ςυζ ἰζ ἰπῖο ἢ 8 ρίδςεβ. 

7 Απά τῆς 80η8 οὗ Αδγοη τῆς ργίεςϊ 
5862} ρυι ἄγε ὕροη τῆς δἰῖασ, ἀπά ἰδῪ 
τα νγοοά ἴῃ ογάεγ ἱροη τῆς ἢγε: 
8 Απά τῃε ργίεβῖβ, Αδγοπ᾿β 80ῃ8, 

868} ἰΔγ τῇς ραγίβ, ἴῃς ᾿εδά, δηά τῇς 
[λῖ, ἴῃ ογάδγ τροη ἴδε ννοοά τῆδι ἐς οῃ 
ἴδε ἤγε νης ἢ ἐς ἀροπ τῆς δἰϊαγ: 

Βιυε Πὶβ ἰηννατάβ πὰ ἢ]8 ἰερβ 
8Π4}} ἢ6 νναϑῇ ἰῃ νναῖεσ: δηά τῆς 

ἴπ οἷοβδο σοηποοϊίΐοη ἢ [ἢ6 ἱπιροσιοη οὗ 
παπάς ὈΥ [6 ὑγογβῃρρεῦ, ποῖ, 85 1ἴ 15 ἤδη 
1 τοίου ἴο [86 δἰη-οὔἴετίηρ, τ] [Π6 Θρϑοαὶ 
δηηςοηϑ οὗἉ [8 ῥχγαϑῖ, ἰν. λό, 32ς. ὅ86ε ἰηἰσοά. 
δὲ χίν, Χυ], 

δ. “54 δὲ «ῥα ἀκ] ἐδὸ διωίοκ] 866 
Ιηϊτοά. ὃ ν. 

ἐδε δωδίος ἶ ΒΕΠΟΙΥ, δε σον οὗ 1δε διωϊ ἃ 
σοισήοη Ηρθῦγονν ΡΕΙΙΡ  γαϑὶ5 ἴοσ ἃ γοιηξ ΟΧ. 
(δες [ηἰτοά. ὃ ἵν.) [πὶ {|κ6 τλδῆηεῦ γουπρ 
Ρἰξοοηϑβ ᾶἂτὲ Ἵδι δὰ ἴῃ ἴς Ηθῦγον “οη. 97 10 ε 
2ίσεοπ. (1,εν. ἰ. 14. Υ. 7.11. ΧΙΪ. 6, ἜΣ) 

δεῦγε δὲ 1ΟΚΡ] ἱ.6. Ὀεΐογε ἴῃς Ἴάβρογ- 
Π8ΟΪ6. 

σργιπλίς τδὸ ὀίιοοά)] ἈΔΊΠοΥ, ῬΠΣΤΟῪ 189 
ὉὈ]οοά. 866 [ηἰτού. 8 Υἱ. 

ὁγ δε ἄοον 97 1δὲ Ιαδεγπαείρ)] δὺ μι 9 61- 
ὮΣΔΙΟΘ Οὗ ἢ86 1908. 

Θ. “Ἵπά δὲ «ῥαἰ!, Ἴ4.)}] Ὑῆε βδουβσεῦ, οὐ 
ἢ!15 ϑϑιϑίδηϊ, ῃδά ἴο ϑσκιη δπά ςὰξϊ υρ (ἢ6 νἱς- 
πι|ι ὙΒῈ δάθ νγὰβ ἴΠ6 ρεγηυΐϊδιῖς οὗ τὴς 
οΠοϊδίπν ρυοϑῖ. ([μεν. νἱ]. 8.) 

δὶς ῥίεο5] ὝὙΠΑϊ 5, 15 Ῥγόρεγ ρίεοεβ, ἴδε 
Ρατγῖβ Ἰηῖο νυ ηϊςῃ ἰδ νγᾶ5 υ.51.8] ἔοσ ἃ Ξβδογι δοιὰ 
ΔηΪΠΊΔ] ἴο δ6 ἀϊν!ἀ δά. 

7. δὲ “οπ4 οΓΓἹ ““γο"] ἰ... ἴδ σοτϊηπίοη 
ΡΙοϑίβ. 
2 τ ρα μροη δὲ αἰαγ Κποροὶ οὔϑοσνος 

1[Πδὲ [ἢ15 πιυϑῖ ϑρες σι! τεΐοσ ἴο ἴΠ6 ἤγϑῖ 
Βυγηϊ-οἴοτιης οὐ ἴπ6Ὸ πΟΌΪΥ σοηϑοίγιςϊεὰ 
ΑἸίᾶσ. Το συ] ννὰ5 αβογνναγάς ἴο 6, “"ΤΠ6 
ἢγθ 5}4}1 ευοῦ 6 Ὀυγηΐπρ ὑροη ἴΠ6 αἱΐασ; 1ἴ 
5021] πϑνοῦ κὸ ουἱΐ," [,δν. νἱ. 1 2. 

8. [Ιἰ ψουϊά 56θπὶ {παι [86 ρατίβ οὗ τ! ς 
υἱςεἶπι ἡγεσγὸ ἤδη 5α] θὰ ΟΥ̓ ἴδε ρῥγίοϑὶ 'ἰῃ σοη- 
ζουτυ ἢ [Π6 τι]6, “1 411 ([δῖη6 οὔξετ- 
ἴηρβ ἴδου 58:2} οΥ̓ΈΓ 5411 (1μδν. 11. 13; ΕζΖεκ. 
ΧΙΠΙ. 24; Ματῖκ ᾿χ. 49), ἀπά ρἰδοθά ἴῃ οὐάογ 
ψ ἢ (ῃ6 ψνοοὰ ὑροη ἴΠ6 δἰΐασ. 866 [πίτγοά, 
ὃ νἱῖ. 

ἐδὲ ,α1] ὅ5εε Ιηἰγοά. ὃ Υἱ1]. 

9. δὶ: ἱπευαγάς απά δὶ: ἰοσ: «“ῥα]]) δὲ αὐα.} 
ἐμ «υαἱεν} Το ρᾶγῖβ ἢ ο ἢ ννογα ννϑῃοά 8ρ- 
Ῥοᾶγ ποῖ ἴο ανα Ὀδοη 6 ᾿μοΪς οὗὁἩ ἴδ νἱϑ-. 



γ. 10-͵. 

ΡΓεβῖ 5011] Ὀυγη 411 οὐ τῆε Δ][Γ, 29 
ἐὲ ἃ θυγηῖξ βδοτγίῆςε, Δη οβεγίηρ πιδάς 
ὉΥ ἤγε, οὗ ἃ βγεῖ βάᾶνοισ ὑπίο τῃ8 
Ι͂οκρ. 

τὸ  Απὰ [Γ 5 οἴξεγίπρ δε οἔ τῆς 
βοοῖκβ, παρνιείγ, οἵ τῆς βῆεερ, ογ οὗ τῆς 
βολῖβ, (ὉΓ ἃ Ὀυγηῖ 8δοτίῆςε; ἢς 8}4]] 
ὑππηρ ἴτ ἃ πιδὶα ννιβους Ὀ]επιίϑἢ. 

οὐτὰ, ἢ [Π6 Ἰνδοῖς οὗ ἴπ6 Ἰερϑ: Ὀὰζ ΟὨΪΥ (᾿ς 
διοηδοἢ δηα δοννεῖβ, ἀπά ἴῃς ἔξεϊ, ἀϊνϊἀεὰ 
ἴτοπι ἴδε σᾶγοδϑε δ (π6ὸ Κηεε-ἰοὶη. ΤΒἊ 
ϑερ[υδρίης 845 τὰ ἐγκοίλια καὶ οἱ ποδές, ἀπὰ 
ἴῆε Υυϊγαῖο, ἐπίσείπα εἰ ρεάα. ΜΝΊΒ [8656 
ἅὅτεε Οηκοῖοβϑ, ῬΆ1]ο, Τ᾿ ϑερῆι5, δηὰ πιοϑί 
πιοάοτῃ δι ΠοΥ 165. 

Ἴδε ῥγίεσἐ «δαὶ ὀμγπ] ὙὍὕΘ86 νογρ Βογα [γδῃ9- 
ἰλιοά δωγπ (ὀίζ!γ), 156 ἀρρ!!εὰ Ἔχο]υβινοὶν 
ἴο π6 Ὀυγηΐηρ οὗἉἩ ἴπ6 ἰποθηβο, οὗ {6 Ἰρἢϊ5 
οὗ ἴῃς ὙΤαῦθογηδοῖο, ἀπά οὗ {πΠ6 οἤετίηρϑ οἡ 
1δὲ ΑἸΐαγσ. Ὑἢα ΡΥΙΠΊΔΥΥ τηθδηίηρ οὗὨἨ [15 
τοοῖ β8θεη5 ἴο ὃδδ 20 ἐχῥαΐφ οάομγ (Οεδβθη., 
Ευτπῖ). [11 15 ἴῃ ϑοπὶα ρίδςσθβ γοπὰ ἴῃ ἴΠ6 
Ἰρδγρίη οὗ οὖζγ ΒΙΌ]6, “ἴο σᾶι86ὲ ἴο δοσεπὰ " 
(Εχοά. χχχ. 8: ἴεν. χχῖν. 2, ἄς). ὍΤῆε 
Ὑοτά [ῸΓ ὈΌΓΏΙΠΡ ἴῃ ἃ ΟΠΟΙΏΠΊΟΩ ἈΨΔΥ 15 ἃ 
αυἱίε ἀἰετεπὶ οπς («ἄγαρ), ἀπά {Π]15 15 ἃρ- 
Ρ θά ἴο 186 Ὀυγπίηρ οὗ ἔποϑὸ ραγῖϑ οἵ νυἱςῖ!π|5 
ΝΒ Ιοἢ ετε Ὀυσιεὰ νυ βουῖ πα σἀπὶρ (μεν. 
ἷν. Σ2, 21; Νυπι. χίχ. ς, ἄς.). Ὑῇμα ἱπιροτί- 
ἃηςε οὗ ἴπ6 «ἀἰΞ ΕἸ πο Οη 5 στοαὶ ἰὴ 115 Ὀδδσίης 
ου ἴδε πιελπίηρ οὗ ἴδε Βυγηϊ-οἤξττην (566 
Ιηἰτοὰ. ὃ χὶ!!.). ὙΠὸ συδδίδηςε οὗ ἴπ6 νἱςῖ πὶ 
ῬΔ5 τοργάθεὶ ποῖ 85 βϑοπι πίη ἴο ὃ6 σοη- 
βυπιοά, Ὀυϊ 45 Δη οἴετίηρ οὗ ϑννθοῖ- 5 16}} Πρ 
ΒΑΥΟΌΓ 56ηἴ τὰρ ἴῃ ἴΠ6 ἤδιηβ ἴο [ἐἤονδῆῃ. ὙΤὴθ 
ἴπο ψογὰβ ἅγὸ αἰϑιϊπρυϊϑηῃοὰ ἴῃ {πὸ ΠΧΧ,, 
186 Ψυϊ;., Οὐπονα Εσ., ᾿ς δΝνεῖῖε, Ηοσγχῆ., 
ἀπὰ οἵδε νεγβϑίοθβ. Μγ ϑ8ᾶγρε τεηάειβ ἴπ6 
ΞΠΠΗΕΙ νογὰ ““ἴο θυϊτὶ 85 ᾿ποθη56." 

4 διγπί “αογίβες, απ οὔεγὶπφ ν»ιαάε ὧγ ἥγε 
Τίκτο 15 ἢῸ ἐδώ θαι ΤᾺ οτγὶ ρίπαὶ, ΔῊΝ 
πφῃὶ θὲ τεπιάετεὰ απ οὔεγίμρ “ἐπὶ ὠρευαγά!, ἃ 
4α,γίβεε πιααάΐε ὁγ ἥγε. 

ὦ “«υεεέ ταυοὰγ}] Τῆα Θχργοββϑίοη, 4 “αὐεεὶ 
ΠΌΟΙΓ ὠπίο εῤουαῤ, ἰ5 Δρρ)εά ἴο οἤετίηρβ 
οὗ ἃ}} Κἰηἀ5. Ἡνδίς ἢ ττογὸ θυγηΐ ὕροη ἴπο δἰτδσ, 
δυῖ 1 δηάϑ5 115 ἔ16ϑὲ ἀρρ!!οδίίοη ἰη τῃ6 ἡ ΒΟΪ6 
Βυπι-οὔετίης. ([μεν. 11. 12, ἢἰ-ς, τό, ἱν. 
31: Νυπ. χν. 7, 1ο, δ...) [ἴ πΔΥ ὃ τὸ- 
ξατάθὰ 25 Ὀδίοπσίηξ, ποῦὰ ἐβρθοία! Υ ἴο [Π6 
Βυπιϊ-οὔετίηρβ, 45 ἴῃ6 ρῆγαϑθο, 29 »"αξε αἱοπέ- 
»ρηΐ, ὈοΪΟΠ 55 ΠιοΙδ Θϑρθςῖα }}γ, Ὀὰϊ ποῖ ὁχ- 
οἰυθίνεῖγ, ἴἰο [ἢς δἰη-οἴετίηρβ. 866 οἡ υ. 4. 

Τὸε Βωγη!-οῦεγίηρ ἤγονε ἐδε Εὐδοῖ. 
ϊ. 10--13. 

10. οὗ ἐδε Μοεζ:1 ὙὍΠε ἀϊγες(οη5 ἔογ [86 
οὐ ἴῃς σοδῖ ἅγὲ πιοῦὲ ὈΓΘΗΥ φίνθη [ἢ Δῃ 

ἴδοθε ἔογ ἴῆ6 Ὀυ]οςκ. ὙΠΕΙῈ 15 ΠΟ πιεπίίοη 
τοδὴε οἵ ἴῃς ργεϑεηϊδίοη οὐἩ ἔδμε νἱςίπι ἴῃ {ΠῈ 
οουτί οὗ ἴῃς δαποΐυδιυ (Ὁυ. 3), οὗὨ ἴῃ ἱπιροϑβὶ- 

ΓΕΝΙΤΊΙΟυ 9... 

ΙΙ1 Απά 6 5841} ΚΙ] 'ς οπ- τῆε 
546 οἵ {πε δἰταγ πογιἢνναγά δείοτε τὴς 
[ΟΚῸ : ̓δπά {πε ργθβϑῖβ, Αδγοπ᾿ 8 βοῃϑ, 
8[.8}1 ϑργίπκὶς ἢϊ8 ὈΪοοά τουπά αδους. 
ἸΡοη ἴα Δἰταγ. 

12 Απᾶ ἢδ 5}4]} οὐυξ ἰξ ἰπῖο ἢ 8, 
Ρίθοθβ. νν ἢ ἢ158 μεδὰ δηὰ ἢϊ5 δῖ : δπὰ 
τῆς ρῥγίδϑε 8}.4]} ἰδὰγ τῆδηι ἰῃ ογάεγ ου 

Κίοη οὗ μαπάς, οὐ οὗ ἴδ βδγίηρ. ὙὍῆ6 ρδοθ 
οὗἁ 5ἰδυρῃίεν 15 Πούνευοσ ποσε ΟἸΘΑΣΙΥ ἀδῆποι 
τ. 11). Βυΐῖ {δοῖο ἰ5 ἢο ρβοοὰ τχϑάᾶϑθοη ἴο 
οὐδὲ [δῖ (ἢ νἱςτϊπι5 ὑνοσα 4}} ἰγεαϊϑὰ ἴῃ πὸ 

ΒΑΙῚΘ ΤΏΔΠΠΟΥ ἰῃ ἴποδε σοβϑρεςῖβ. -- Τὸ ΧΧ.-. 
δαάὰ [Π6 ννογάϑ, καὶ ἐπιθήσει χεῖρα τὴν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ. Τῆς πρός μὲ σεῦβια οὗ τῆς 
Βῆδορ πιυδῖ πᾶν Ὀδοη πὶ ψ ἢ ψνηΐςο ἢ ἘΠ 

ΡΙΘ νγοσε πηοβὲ ἔπ }1ᾶγ ἴῃ [Π6 ἀΔΙΪΥ τηοσῃ- 
ἴῃ ἀπά ὀνεπίηρ ϑογνίςα. ἮΝ ΧΧΙΧ, 18---42. 

οΓ ἐδε σοα ἡ ἴἴ ψνουϊὰ 5θοπὶ (δαὶ 5ἢ 
ΘΓ τὰ πρὶν ἴοσυ. βδοστιῆςο ἤθη [ΠΟῪ του ἢ 
Ὀ6 οὈϊαἰποά, ὀχοθρῖ ἰῃ ϑοπιθ βρϑοὶαὶ ϑἰη-οὔδου- 
ἴῃρ5 ἴῃ ΠΙΓἢ ροδίβ ννεῦὸ γοαυϊγοά, βυοῖ ἃ5 
(δῖ οὗὨἉ {Π6 τυ ]οῦ δηὰ τπῸ ὮΙ Β-ρυοϑῖ, δηά [86 
51η-οὔεσίηρ ἢ ἴπ6 ϑολρο-βοδῖ οὗ ἴδε ΠΔῪ 
οΟὗἩἨ δἴοποιηεηΐϊ ([,μν. ἷν. 23, ΙΧ. 3, χνὶ. ς). 
Μαϊπηοηϊάε5 5ϑᾶγ5 [αϊ {86 ρῃ]ς Βυτγηϊ-οἴετο 
ἰῃψ8 σου]ά δ6 ΟὨΪΥ οὗὨ Ὀυ]ΠὮοςΚ5 οὐ 5ἤθορ, ποῖ 
οὗ ροαῖβ (’ Οοτγῦδπ,᾽ 1. 1:9); δηὰ Τπεοάογεὶ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ργθϑοσνοϑ ἃ βϑηϊηθ [ον ϑῃ ἰτδάϊτίοη 
ὙΠΟη ἢδ 8405 {πδῖ 1 ννὰ5 ἴἢ6 ἀυτγ οὗἩ ἢὶπὶ 
ψ80 Παά ἃ ἰαπὶρ ἴογ ἴῃς Ῥαβϑουοὺ ἴο ϑἰδυμηΐεογ 
ἱξ, Ὀὰϊ τὲ ἰἢ ἢ Παά ποῖ ἃ ἰδσὴ δὲ περὶ 
ΒΑΥ ἃ κά. (' Ουκθβῖ. ἱπ Ἐχοά.᾽ 24.) 

11. πογέῥαυαγά δεΐογε δε ΖΟΚ0] ΤὮδι ἰ5, 
ου ἴδε πουΐῇ 5:46 οὗ (ἢ6 αἱΐασ. ὍΠ|15 ννᾶ5 (ῃ6 
δΔρροϊηϊρά ρίαςθ ἔογ Κι Πρ (ἢς Βυγης-οΟἤδγηρ5, 
(ἢ δ1η-οἤἴὔεγίηρβ, ἀπὰ ἴπε Τγοβρδϑ9- ΟθτΊηρ5. 
(μεν. ἵν. 24, 29, 23) ΥἹῖ, 2.) Νοιίβδιηρ ἰ8 δὰ 
ἴῃ ἴῃς Ῥεηίδίθυς τογαγάϊηρ ἴδε ρίδοθ ν ΠογῸ 
(δ6 Ῥραδςθ- οἴἴδσιηρϑ ννετα ἴο ὃ6 5ἰδίπ, δυϊ 1Π6 
Μιβῆηδ [6115 υ8 [παῖ (ΠΟΥ τρίς δ 5]4ἰη ἴῃ 
ΔΗΥ͂ τοὶ οὗ ἴδε σουγί. (866 οῃ [1]. 2.)--- ΤΒοσθ 
.ιΔ5 ἃ κἴγδηρε ἀϊνογροηςο οὗὨ ορἱπίοῃ τὸ- 
ξατάϊπρ ἴΠ6 τϑϑϑοὴ οὗ [Π]|5 τιὶθ. ϑοιῖα 51}0- 
Ροβο δὲ ἃ νᾶ Ὀδοδιϑεὲ ἴἢ6 Ὡογΐ 5 ἴπ6 
τοξίοη οὗ 531:1η1|655 ρίοοπι (Ἴ ΒΟ] ςΚ) ; οἴδετῖβ, 
(μαῖ [ἃ ννᾶβ ἰπ δοςογάδηςθ ψ ἃ ρυπλῖῖνο 
ποΐίοη, ἴπαὶ Οσοα 5 ἀννθ! !ηροΡίδος ννᾶ5 ἰη ἴΠῸ 
πουίῃ, ἴγασεοϑ οὗ ψῃΟ ἢ ἄγ βυρροβοὰ ἴο οχἰβὶ 
ἴῃ ἴδε ροπι(ίοη οὗ τπ6 ἴΔ0]6 οὗ 5πονν.δγοδά 
(ἴδε Ὀγοδὰ οὗ ἴῃς ργεϑεηςε) (Εχοά. χχνὶ. 34); 
ἃηά ἰῇ ϑενογαὶ ρᾶβϑαρεβ οἵ ϑογίρίυγε (5. 
ΧΙΝ. 2; 15. χίν. σ1; ἘζΖεῖς, 1. 4); 50 ἴῃ (ἢς 
Ηϊπάοο Ῥυγᾶπᾶς δπὰ ἴπῸ δροουρμδὶ Ὀοοϊ 
οὗ Εποςὶ (566 Ενναϊά, “εγιδίριοῦ, Ρ. 48). 
Βυὶ 1 ΠΙΔΥ πᾶνε ὕξοη δὴ διτδηρβοπιοηξ οὗ 
ΤΉΟΤΘ ρῥγδςῖῖςδὶ σοηνεηΐοηςθ. Οἡ ἴῃς ννεβὶ ϑἰὰ6 
οὗ ἴ6 ΑἸΐᾶσ βἰοοά [6 νοῦ; οἡ (6 θδϑὶ ἰδ 
85 ἴῃ6 ρῥἷδος οὗ δϑῆδθϑ (586 οἡ υ. 16), ἀπά ἴδ6 
βου ἢ 56, ποτε ἀρρεαῖθ ἴο δᾶνθ Ὀδεη ἴῃς 
δίορε ΌὉΥ νος ἢ [6 ὑγιεῖ γεηΐ ὑρ ἴο τῆς 

ΚΚΖ2 
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ΤΕἘΝΙΤΙΟσῦϑδ. 1. 1]. 

(ἢ6 ννοοά (δῖ Σ οἡ τῆς ἔτα ψῆϊοῇ ἐς 
προη τς Αἰϊαγ: 

[ν. τ.3---τ, 512 

οτορ τ ᾿Π18 ἐεδίῃοῦβ, ἀπά ςλϑῖ ἰξ! Ὅπως 
βεβίάς τῆς αἰϊαγ οἡ τῆς εαϑὲ ρᾶγῖ, ὉΥῪ ἐβεέφωλ 

12 Βυῖ ἢε 53}41] ννδβϑῇ (ἢθ ἰηνγαγάϑ 
Δηὰ {πὰ ἰερβ γι νναῖεγ: δηὰ τῆς 
Ργεβὲ 3041] Ὀγηρ 21 41}, ἀπά διγη “7 
ὍΡροη ἴπε αἰζαγ: [τ “5 ἃ δυγηΐ βδογίῆςε, 
δλη οἴ πηρ πηδάς ΌὉΥ ἢτε, οὗ ἃ βννεεῖ 
ϑάνουγ ὑπο ἴπε [.0ᾺΡ. 

14  Απά ἱξ τῆς θυγηξ 5βδογῆος ἔογ 
Ἦϊ8 Οβεγίηρ, ἴο τῆς ΟΚῸ ὁε οὗ ἔον)]β, 
ἤθη ἢς 5}8}} Ὀγίηρ ἢ 8 οἤεγίηρ οὗ 
τυγι]εάονεϑ, οΥἦ οὗ χομπρ' Ρρβεοῃβ. 

Ις Απὰ ἴδε ρῥγίεδῖ 58114}} Ὀγίηρ [ἢ 

τῆς ρίαςε οὗ [ἢ 45})65: 
17 Απὰά ἢε 5}4]] οἶεανε ἴ ἢ τῆς 

νίηρβ {πεγεοῦ, μέ 5}4}} ποῖ αϊνιά6 1 
δϑιηάογ: δπᾶ τῆς ρῥγίεβς 85Π4]1 Ὀυγη ἴζ 
ἀροη τε δἰζαγ, ὕροη τῆς νγοοά τῇῆδῖ 1: 
ὑροη ἴδε ἔἤτε: ἰξ ᾿ς ἃ δυγηΐ βδογίῆςα, 
Δλῃ Οεγίπρ πηλάς ὈΥ ἔτεα, οἵ ἃ βνεεϊ 
βΆνοιΓ τητο τῆ ΠΟΚΡ. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΝΚ 1. 
τ 722 »ηεαΐ οὔεγίηιρ᾽ οὗ οι» τοὴὰ οἱ απαὶ ἐπ- 

ἐέρσέ, 4. εἰἰλερ δαξεμε ἐπ ἐδε ουξῆι, 56. Ο7 ΟΝ ὦ 
τπίο τῆς Αἰζαγ, απὰ ἱντίπρ οὐ᾽ ῃἰσ δαί 7 ον ἐπι α γγγέηφβανε, τὰ ον ο τάδ Ἀγτΐ- 

Φύμ Ἱ Ἠλὰ, ἀπὰ Ῥυγηῃ ἀὲ οἡ (ἢ αἰζατ; αηῃὰ μήν ἐπὶ ἐδε καρ 13 ΤᾺς τα οΓ “πδ΄ σιοαῖ 
τοί α ἐδ τῆς δΙοοά τΠεγεοῦ 9881} δῈ σγαπρ ας οδϑίμε. 
ΜΩ. 

αἵ τῆς 5146 οὗ ἴα Δἃ]ἴ2γ : 
1Ι6 Απὰ ἢε 5211] ῥμιςῖὶς Ἄνγᾶὰ ἢ ἷ8 

ΑἸζαγ ([οϑερῆ. “"Βε}}. Τ]υἀ.᾽ ν. ς. 8 6), πιυκὶ 
αν Ὀδοη ἰοῖϊ οἶθασγ ἔοσ τποχουρῃέλτο. ὙΤἢδ 
ΠοΙΝ 5ἰάθ πιυϑῖ, τδογοίογο, δανὸ Ὀδθεη ἴδ6 
τηοβὲ σοηνυεηϊθηῖ ἔογ ϑἰδυρ μίογης ἴδ6 νυἹο Πλ5. 
(Κοϑοηπι]]εσ, Κποῦεὶ, Κυτίζ, Κεῖ.) ὅ8ες 
Νοῖς δου ἔχ. χχνὶ. ὃ Υ]. 

Ἴϑε Βωγπι-οἤεγίας οὗ δὲ Ῥουε ον ἐἄε Ῥίφεοπ.. 
1. 14---:}. 

14, οὗ ἐμγ ἠεάουε!, οΥ᾽ ΟΥ γοισις ῥίσεον] ὙἘ6 
οἴετηρ οὗ ἃ Ὀϊγὰ νν85 ἐηξ σα ἐν "Α με: δ 0. 
νγ5 ἴοο ῬΟΟΥΓ ἴο ΟΕ ἃ αυδάτιροεά. (( . 
ν. 7-- 1, ΧΙ. 8.) Βυΐ ἰπ ςετίδίπ σχΐεβ οὗ 
Ρυτγιβορίίοη ὈϊΓά5 νγεσε ἀρροϊηϊοά ἔογ 81}, νυδαΐ- 
ΟΥΟΓ πισῆϊ 6 (Ποῦ οἰγουχησίδησοσ. 866 χυ. 
14. 29: Νυπι. Υἱ. το. [ἴ 15 ἴο 6 ποίϊσοὰ 
{παῖ ἴποτο ἰ5 4 ᾿ἰπιδίϊίοη οὗ [π6 ρὲ οὗ [6 
Ρίξοοηβ, Ὀὰϊ ποῦς ἰπ τοραγὰ ἴο (6 ἄονοϑ. 
ΤῊ5 ΠΊΔΥ͂, ρεσῆαρβ, Ὁ6 δοςουηίοά ἔογ ποπὶ 
(Π6 πδίυγαὶ Παδι1ῖ5 οὗ ἴῃς Ὀϊγάβ. [τ ψνουϊὰ 
86ετι [παῖ (᾽6 5ρθοΐεβ νυ Οἢ ἅγα πιοϑὲ ἸΚΟΙῪ 
ἴο αν Ὀδεη ἴΠ6 5δοσιῆς!δὶ ἄονθ δηὰ ρίξθοη 
ΤῸ ἴΠ6 σοτηπηοη τυὐγί]ο, Ταγλω σωγίδμς, ἀπὰ ἴῃ6 
Ὀ]06-ΤΟςῸΚ ρίξεοη, ϑοπιθῖ π65 οδ]οὰ [86 ΕΡΥΡρ- 
ὕδη τοςκερίρεοοη, Οοἰμηδα ϑεϑὶ»ερογὶ, ΜΈΪΓΒ 
5. αἰνγᾶγϑ Ἑδ]] δά ἐν ῥίφεοη ὈΥ̓͂ 1 6 Αταῦβ. ἜΒε 
Ἰλϊίον Ὀθᾶσβ ἃ ςοῃϑί θγδῦ]θ γοϑοι ]δῆςσς ἴο Οἱμ’ 
δἱοοκΚ-άονο, δηὰ 156 σοῃβι ἀοΥὈΪῪ ἰάγροσ ἴδδη 
16 τὐγ{]6. Νονγ 16 τυὐγί]ε5 σοπὶα ἰῃ ναϑῖ 
ἤοςκβ ((δηΐ. 11. σὲ, στ; ᾿εσ. νυ 2), σὰ 
δτελῖ τε ξυ Αγ, ἱπ (Π6 ΕΑΥΥ ρατί ΟΥ Αρχϊ, 
δηὰ ἴογ ἃ ρογίοπ οὗ [6 γοᾶσγ πε πη τοννη 
ὈΙγὰβ σδῃ ΘΆΒΙΪΥ ἰλκθη ΌΥ πεῖβ οὐ οἵδεον 
ςοπίγνδποθθ; υϊ 45 ἴπ6 ϑοᾶϑοη δάνδῃοθϑ ΠΟῪ 
ὙΓΠΟΙΙΥ ἀϊβαρροασ. Τῆς ρῥἴσθοηβ, οἡ {6 σοη- 
ΓΓΆΤΎ, ἀο ποὶ εν ἴδε σουπῖγ. ἜΒΕΥ δαᾶνς 
ἴῆγθε οὐ ἔουγ Ὀτγοοάβ ἱπ ἴη6 γεᾶγ, δπά, ἴῃ 
ςογησου ΨὙ] [86 ἄονοβ δηὰ οἵδετ ρἰξθοῃϑβ, 
ΠΟΥ δαΐςἢ ἔννο ερρϑ δῖ ἃ {ἴπι6, δηὰ πο πλοσο. 
ΤὮο δάυὲ Ὀἰγάβ ἄγὸ υεῪ νὰ δπὰ σαρὶὰ οὗ 
Βιρμξ, δηὰ ἴΐ 158 αἰπιοϑῖ ἱτπηροβϑίθὶε ἴο οὈίδίη 

----- τ-.....-. . -.... ....  ὀ-.--..-.. -.»Ἕ-...-.... ..--- 

Αἰ τι ἤδη ΔΠΥ 0] οξεγ ἃ πχελὲ 
οβεπηρ αηῖο τς ΙΓ ΟΚΡ, ἢβ οἷ 

(στ νυ ουΐ ἤγουάστηβ. Βαΐ ΤΠΕΟΙ͂Σ ποϑῖϑ, ἢ 
γο ΠΡ ΟΠμΘβ ἴῃ {Π6Πὶ, ΤΊΔΥ Ὅς ΘΑΞΙΪΥ ἔουπὰ «δὲ 
ΔΩ ϑθάβοῃ οὗ ἴῃς γεᾶσ. (Τυηβῖγαπι, " ["δηὰ 
οἵ ἰϑγϑε],᾽ ὑρ. 446, ςοφ; “ Ναῖ. ΗἰΞι. οὗ ἴῃς 
ΒΙΌΪΟ,᾽ Ρ. 213.) Ηδξηςο [ἴ σου] ἀρρϑᾶσ, ἴδμδὲ 
σδδη τυγι]οάονοβ σοι]ά ποῖ Ὀ6 οὈϊδιποά ποϑῖ- 
Ππξ Ρἰξθοῦϑς ὑγεσε δοςερίθα 85 ἃ 5:15! ππῖ6. 

15. “Ἱπά 1δὲ ῥγίωέ «ῥαὶ! δγίπς! Τῆς 
τοῦς οὗ 5δοσίβοιηρ ἴδ Ὀἱγὰ ννᾶ5 5ἰπιρίςβ. ΤἢῸ 
ΤΩΔΥΡΊηΔΪ τοπθγηρ ἄρτεοβ ἢ ἴῃς ΜΊβδηδ 
(' Ζεθαςοῖ,᾽ νι]. 9). ἴῃ ἴδε 51η-οσίπς οὗ 
διγάς [με Ὀἱοοκ νγᾶβς βρυϊηκὶοὰ οὐ ἴδε 5ἰ6 οὗ 
[ῃς ΑἸξασ. δεὲ ἴκνυ. υ. 9. 

18. δὲς ογοῤ «οἱδἔ δ “εαϊδεογ: ΟἿΣ νεῖ - 
δίοῃ μόῖὸ ἕο ον (6 ΧΧ-, τῆ νυ ϊξ., δηὰ 
[αὐποτ, δηὰ ἄρτθθβ τ σοπια οὗ ἴδ6 τηοάστῃ 
δυν8ἢ νοϊβίοηβ. Βαὲ 6 ννεῖρῃϊ οὗ δυϊδο(Υ 

15 'ἰη ἔδνουσ οἔ 186 τηδυρίηδὶ γοηάἀογίηρ (ΟηκΚο- 
1οβ, ἴδε δυγίδας, (δϑεηΐμβ, 6 ννεῖϊε, Εσγχϑῖ, 
ΚποΡεὶ, ἄς.). Ια 15 πιοϑῖ ργοῦδθ]α [δῖ (6 
ζεδίμοῦβ ὑσεσεα Ὀυγηὶ ψΠ ἴΠ6 Ὀοάγ, ἀπά {παῖ 
[ῃεὲ νίηρβ, πηεηςοηοά ἴπ σν. 17, Μετ ποῖ 
τυ Π]δῖθά. 

δὲ ῥίαεε οὗ ἐδε α΄δε.} Ι ἰ5 βδιὰ [παξ (Π6 
5Π69 ὑνεγε ἀδέγ τετηονεά ἔγοπι πε ΑἸῖαγ (εχ - 
σορὶ οὐ ςογΐδίη ΠΟΙΥ ἀΔγ5) δηὰ τὔγοννῃ ᾿πῖο 
ἃ ὮδΔΡ' Οἡ [5 ελϑίοσῃ 546. (Μίβῃπα, “Τὰ, 
Ἡ. 2, ὙΠ} [86 ποῖε58.) 1 νουϊὰ ἀρρθᾶγ παῖ 
Βεη ἴπ6 Ποᾶρ. Ῥεσᾶπιε ἱποοπυθη ΠΥ ἰΑΓΡῈ, 
[ΠοΥ ννετε σεπιονϑά ἴῃ γοϑϑοὶβ ἀρργοργιδιίϑα ἴο 
(ὃς ρυγροβο (56 Εχοά. χχνὶϊ. 2) ἴο ἃ 5ϑροῖ νυ] ἢ- 
ουΐ {πε σαπῖρ, ἀεβιρτιαϊοά 85 ἴῃς ρίδοε “"σθετε 
[Π6 5865 ἃγὸ ρουγοά ουίζ." ([μεν.ν. 12.) Υἱ. 11.) 

17. αἋ δωγπὶ «“ἀογίβοο, ὅς. 8ε6 οὐ ὉὙ-. 9. 

ΤῊΕΞ ΜΕΑΥ-ΟΕΡΕΚΙΝΟΒ. 

ΟΗΑΡ. 1. 1. δ »πεαὶ οὔεγὶ"5] ὙΠῸ ἴπνὸ 
Ἡδεῦτγενν σνογάς ἴδ5 τοηάογοὰ ἀγὸ {π6 5δπὶδ 
ὙΥΒ]Οἢ ἴῃ τ΄.4 ἅτ Ὀείζεσ ἰγδηϑιαϊοά δὰ ΟἹ δια 
οὔ πιοδῖ- ΟὗὔϑτΊπα (ἐογδῶπ »εποδα δ). ΤῊς 



ν. 2, 3.} 

ἔεγίηρ 58|}} ὃς ο77 ἤπε ἤουγ; ἀπά δε 
8}}}} ρουγ οἱ ἀροη ἰξ, δπὰ ριῖς ἔγδηκ- 
ἴῆοδηβε Ποίθοῃ: 

2 Δπὰά ἢε 584]] Ὀγίπρ' ἴξ ἴο Αδγοῃ᾽ 8 
80η58 ἴῃς ρῥγίεϑῖβ: δηά ἢδ 83}}4]}] ἴᾶκε 
τπαγοοιῖ 8 Παπάξι! οὗ τς ἤοιυτς 
τπεγεοῖ, δηὰ οὗ τῆς οἱ] τθεγοοῦ νυτἢ 
411 τῆς ἐγδηϊκίηοεηβε τπεγοοῦ; δπὰ τῆς 

ΤΕγΙτΤΙσῦ 9. 11, 

ῬΓαϑὲ 5}4}} θυγπα τῆς πηδηηογίαὶ οὗ [ξ 
ὉΡΟη τῆς Αἰϊᾶγ, 29 δ δῃ οὔξετίηρ πχδὰβ 
ὉΥ ἤτε, οὗ ἃ βυγεαῖ δᾶνουγ τπῖο τἢ6 
Ιοκὺ: 

Απά “16 τοπιηδηῖ οὗ ἴδ πχοδί οἷ. : Ἐρεῖμε: 
: . 41, ἔεγιπρ “ῥα  ἐε Αδγοπ᾿ 8 ἀπὰ ἢ 8 βοηβ᾽: 

ἐΐ ἷξ ἃ ὍΠΠΕ τηοβϑῖ δοὶγ οὗ τῆε οβετ- .. 
ἱρβ οὔ τῆ 6 ΠΟΚῸ πιλάς Ὁ ἤτε. 

ἰλιῖετ σογὰ (γεῤποδα δ) 5 ξηῖβεβ ΠΠΈΈΓΑ]γ ὦ χὺ; 
αικὶ 1ἴ ἀρρϑᾶσβ ἴο ἢᾶνα Ὀθθη Δρρ θὰ Ξρθοι 
ἰσ νυβδὶ νγὰ5 ξίνεῃ ὈΥ ἃ ἱὨΕΕΓΙΟΓ (0 ἃ 5 Ρογῖοῦ 
(Όεη. χχχίϊ. 18---λο, ΧἸΣ. τα; [υἀρ. 1. σς 7 
1 5, χ. 27). [ἴ νγᾶβϑ ϑοιῃεῖπιεβ υϑϑὰ ΤῸΓ ΔΩΥ͂ 
βογί οὗ οὔεπηρ ἴο 186 ] ογὰ, ἱῃ (ΠῸ 5δ πὸ 
5ΕΏΞ6 85 ζογδῶπ (Οεῃ. ἵν. 1, 4:1 8. ἰϊ. 17; 
152. 1. 13, ἄς.). Βυΐ ἴῃ ἴδιο ἰος μηΐοδὶ ἰδησιιαρο 
οὗ [δ 1,ν΄Ὺὺ΄ὶ ΜΙιηοδδΒ τορι δεῖν ἀοποίοα πὸ 
νοερείδῦ]6 οἴετσιηρϑ 85 ἀϊβιϊησι ϑῃοὰ ἔτοπι (ἢ 6 
ΔΠΙΠΊΔ] ΟΠ ΠΡ5 (566 [ηἰγοά. αὶ 111.). Πυἴποῦ 
τεπάεγοά 1 ἐοοά-οἴετίηρ (5ρεί--οὐγ), πὰ οὔὺγ 
ἰγαληϑίδίουβ {ο]οννοὰ ἢΐπι, δρρὶ γίπς (86 νοτγᾶ 
τηρδΐ, δοςοσγάϊηρ ἴἰο οἷά υἰϑᾶφθ, 45 ἃ βεποσγαὶ 
ἴεττῃ ἔογ ἰοοά. Ψορείδοϊθ -οἴὔσπηρ οὐ Μοα]- οἵ 
ἔετίπρ ννου]ὰ Ὀ6 ἃ τῆογο σοηγεηίθηΐϊ τοηάογίηρ. 

ἴϊ ΠΙΔΥῪ 86θπὶ δίγδηρο [δὲ ἴδ Μιποηδῇ ἰ5 
Βετε ἱπἰσοάυοςοά Ὀοίνγοεη ἴμ6 Βυγηϊ-Οἤογην 
ἁτὰ ἴδε ῬΡεδοθ-οὔογιησ. ὙὕὙ8ὲ ογάοσ ἴῃ ψῃς ἢ 
δε Κιπάς οὗ οἴετίης ἀγὸ πδηηθά ἄρτοο ὙΠ ἢ 
1πεῖγ ἀενεϊορπιοπὶ ἴῃ ογοσ οὗ {π|6. ὙΤδὸ 
Βυπι-οὔετιηρ δηὰ ἴπ6 ΜίηςΠ δῇ δηϑνγεσ ἰο Ὧδ6 
Βισὶ ἔσο οὔεσίηρβ οἡ τεσογὰ (Οεη. ἷν. 3, 4: 
ἈΠΊΟ5 Υ. 22). [ἴ ΠΊΔΥ δε δάοά ἐμδὶ ΠΟΥ ἀρ- 
Ρεᾶσ ἰο δὲ σορπδῖα ἴῃ ἴδια 5 γὰρ] οἱ οὗὨἨ {Βεῖσ 
πιδδπίηρ. (ὅ8εε [ηἰτοά. ὶ χίϊ.) 

11 δὲς Ὀδεη βυρροϑβεὰ (μδὲ πὸ ΜΊΠΟΒΔΗ νγᾶβ 
Ὡένοσ οἴτγεά Ὀυζ ὑγἤθη ἰξ δοςσοιηραηιθά ῃ 8πὶ- 
ΤΩΔ] 5σδοτιῆςε (Βἅδγ, ΚυτίΖ, Βοῃμδσῦ). Βυΐ {π6 
τηοάς ἴπ τς ἢ ἰξ 15 Θροκοη οἵ ἰπ [ἢ]5 γϑσϑς, ἰὼ 
σ. 5. Υἱ. 14, Νυπι. Υ. Σς, δηά εἰϑοννδεγο, ννου]Ἱά 
βεεσῃ ἴο ἰοανε Ὀυΐ "ἘΠῚ ἀουῦξ ἰμδὲ 1 νν85, 
ΟὟ Οκοδϑίοῃς, οἴετοά ἃ5 ἃ ἀϊπίϊηςξ 5δοῦτῆςο. 
Τῃο πη κ-οὔἴογιηρ (ὙΠ ἢ 15 πιοπ οποα πο- 
ὙσΠΟΤΟ ἴῃ εν] ςυ5, ἐχοορί ἴῃ οἤδρ. ΧΧΙ.), οἡ 
ἴδε οἰδεῖ Βαπά, ἀρροᾶγβ πεύθσ ἴο πᾶνε Ὀδθη 
οὔετοά ὈΥ ἰἰ5ε. ὙΠῸ ἰαὰννβ οἵ ἴῃς Ὠτῖηκ- 
οὔεπης δπὰ ἴς Μιηοθδῃ, ἤθη οὔετοὰ 85 
δοσοιηρδηϊτηοηί5 οὐ ἴδῈὸ Βυγχηί-οἸεγηρ ἀπά 
ἴδε Ῥεδοε- οἴετιηρ, ἅγὸ ρίνοῃη Νυπὶ. χνυ. 1---12. 

54]: (υ. 13) δηῃὰ οἱ] (5ες Νοίς δὲ ἔμιε εηὰ οὗ 
186 οΠΔ4Ρ.) νγετε ἱῃρτοάϊθηΐβ ἰπ ἜνεσῪ ΜΙΠΟΒΔΗ, 
Ὀυϊ Ἰδάνεη διὰ βοπεΥ ψγεγα ὙΒΟΙΥ ἐχοϊυάοὰ 
ἔτοτι ἴδεπὶ (υ. 11). 

ΤὮγεοα Κιπάς οὗ Μίποιδῃ ἃσγὸ μεσὲ πηθηξοη- 
οἷ; (1) ἔπε ἤουγ νυ 11} ἔγαηκιησθηϑθο, υυ. 1--; 
δ ΟὭΚ65 δηά νγδίοι οὗ ἤπε ἤουτ, νυ. .---8; 
3) Ραγοβεὰ δταῖῃϑβ οἵ ἴδε ἢγϑὶ ραϊμεγοὰ οοση, 
ὙΠ ἢ ἐγδηκίῃοοηβο, συ. 14---ἰ6, Οὗ οδςοἢ οὗ 
18εηι ἃ 5112]} ρογίίοῃ νγὰβ Ὀυτπὶ οὐ 186 ΑἸΐ2Γ 
ῸΓ ἃ Τηρτηογίαὶ," ἃιὰ [Π6 σοπΊΔΙ ΠΟ νγᾶ5 
ξίνθη ἴο 186 ρῥτγίεϑσίβ.Ό. ὙΠῸ οἤξεπηρε οὗ ἤουγ 
δεϊοηρεοά ἴο ἴ8ε ῥγίεϑίβ δὲ ἴδγζο, Ὀυϊ ἴδοϑβε οὗ 

Πακος ἀπά νυδίειβ ἴο ἴδε οὔδοϊδιϊπρ ὑγίοϑίβ, 
Υἱϊ. 9, 1ο.---ἰηκίτυςοηβ ἴο {Π6 ρῥγοβϑίβ τοραγά- 
ἴῃς ἴδε ΜΙποΒδὴς τὸ ξίνοη Υἱ. σ4---22. .ὄ 

ΤΡε Οὔενέης ον Είπὸ ἥρω, 1---1. 

3. Μκε "οιγ ΤὙιδῖ ..5, βμεῖγ Ὀοϊιοὰ ΠουΓ 
οὗ νῃοδί. 866 ἔχ. χχίχ. ; {ΧΧ. σεμίδαλις; 
ψυΐξ. εἰνεα. [1 νγὰβ ργθΌΟΪΥ αἰνγᾶγϑ ργοϑεηῖ- 
οὐ ἴῃ ἃ δον]. Ὅδὲ Μίπομαῖο οὗ [6 ὑγποο5 
αἱ {Π6 ἀδαϊοςδθοη οἵ ἴδε Τ θεγηδοὶα ὑσόγα ρτὸ- 
βεηϊοα ἴπ Ὀον]5 οὗ εἰἵνοσ, Νπι. Υἱΐ. Σ 3. 

οἱἢ ϑεο Νοῖο δῖ ἴδ επὰ οὗ ἴδε οϊιδρίοσ. 
ἡ) απλίποερα6] 866 οὐ ἔχ. χχχ. 14. 

Δ. ΤὙΠὶ5 νοῦβο τηρῆϊ γαῖ ποῦ Ὀ6 τοηάογεὰ, 
“ Απὰ δὲ 5881} Ὀγίηρ [ἃ ἴο Αδγοῃΐδβ 5δοῆβ, ἴδ6 
Ῥγίοβίβ: δηὴά 86 (οὔηςϊδίηρ) Ῥσιϑδῦ 8}}11 
Δ Χο ΣΟΙ 1᾽ ἃ δηάζῃ] οὗὨ 1Ὁ᾽5 ΠΟῺΣ 
διά 1185 οἱ; ψιιῦ 811 118 ΓΥΔΈΚΧΊΠΟΘΙΒΘ, 
διά 818 8181] 9 ὈΌΠΤΙΗ 88 8 .6110- 
ΣΙΔῚ ὌΡΟΣ Δ 9. ΑἸδδᾶτ," ἄζο. 

»ιρπογίαηΠ Ὅδὸ ΠΡ 5} τνογά [ἸοΓ]γ Δη- 
5,5 ἴο [86 Ηοῦγον (ατάαγαθ), Ὡς ἢ ννᾶ5 
[86 τορυϊασ Ὡδπὶὸ ποῖ ΟΠΪΥ ογ ἴδθ ρογίίοη οὗ 
16 Μίπομδῃ μοῦ ννὰ5 Ὀυγηξ οὐ 1ῃ6 ΑἸΐΑΓ 
(νυ. 9, τό, ν. 12, ΥἹ. τς; Ναμπι, ν. 26), δι ἔογ 

6 τδηκίποθηθο ὙΠ νγᾶθ ἰδίά ὑροὴ ἴδ6 
δμενθγεδά (1,εν. χχῖν. γ). ΤῊ 1ΧΧ. οΔ]]} 1 
τὸ μνημόσυνον, 16 ννοτὰ ΨῈΙΟΝ 15 Δρρίεὰ ἴο 
16 ργάγεγδ δηὰ 4]πὶ5 οἵ Οογῃοῖ 5, Αςβ Χ. 4. 
ΤὨ15 δρρἰοαοη οὗ ἴμ6 Οτθοῖς ννογὰ 566Π)5 
ἌΜ6}1 ἴο ἡβησωκῆς 16 τῃηιοδηΐϊηρ οὗ {πὸ απζάγαδ. 
ΟΣ. ου Εχ. χχχ. 8. 

8. « ἐδίηρφ νιον δο} 1 1ἴογα γ, ὦ δοίν οΥ 
δοίϊ.. Α5 ἴποτο ννὰ5 ἃ ἀἰϊδιποϊίοη Ὀείνγεθη 
[06 ὑἰδοθς ἀδάϊςαϊεὰ ἴο ἴδε ἀϊνίῃε ϑεσυῖςθ ἱπίο 
ΒΟΙΥ πὰ τηοϑβὲ ΠΟΙ (Εχ. χχνὶ. 33), 50 ννᾶϑ 
[ΠΟΓΟ ἃ βἰ πα ]δγ ἀϊπεϊποοη ἴῃ ννῆδί ννὰ5 οἥετγοὰ 
ἴο [εβοναῆ. ΑἹ] οὔελτίηρβ νγεσὸ δοίγ, ἱποϊυά- 
ἱῃρ ἴ6 ρογίίοῃβ οὗ ἴδε Ῥεδοιο- οἴετιηρο ΙΓ ἢ 
ΨΟΓΟ δδίεῃ ὉΥ {δε ἰδἴγ; Ὀυΐ {μδῖ ννᾶ5 "ποῖ 
δοῖγ οὗ νυὩϊαἢ ΟΥΕΥΥ ρασῖί νγᾶ5 ἀενοίεα εἰΠοΥ 
ἴο [86 ΑἸ]ίαγ, αὐ ἴο ἔδο 56 οὗ ἴδε ργεϑίβ. ϑυςἢ 
σεσε ἴδ Μιποῦδῇβ (νυ. 1ο, Υἱ. 1ό, Χ. 12), 
ἴθ δμενσεδὰ (1μεν. χχίν. 9), ἴ86 ἱποδῆϑδ 
(ἔχ. χχχ. 36), δηάὰ 18ε ἤεϑὰ οἵ ἴμε 81η- δά 
ὙΠ τεβραϑο- οΠηρ5 ([μεν. Υἱ. 17, 18, ΥἹῖ. σ, ό, 
Χ. 17, Χχὶν. σχ31; Νυπι. ΧΥΙΪ. 9. τ ΕνΕΙΥ 
δ0ὴ οὗ Αδζοῃ, ενὐνοη δὲ 80 ἃ θΟΩΙΪΥ 
ἀείεςξ δηὰ Ἵουϊὰ ἠοΐ φῬεγίοιτῃ ΔΩΥ γι ΞΥ 
οἴιοοθ, νγᾶβ μοι [ἰεἀ “10 οαδἱ (86 Ὀτεδὰ οὗ 
ἣϊ5 Οοά, οὶ οὗ ἴδε πγοϑὶ ΠΟΙΥ δηὰ οὗ ἴδπε 
Ποῖγ," 1εν. χχὶ. 22... ὙΠ τηοϑὶ ΠΟΙΥ ϑδοσίῆς δὶ 
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1 τ, ον α 
“κί ῥέμές, 
οτ, Ζἐΐεέ. 

4 ἢ Απά [Γ᾿ τῆοιι Ὀτίηρ; πη οδδιίοη 
οὗ ἃ πηεδῖ οβεγίηρ Ὀάκεη ἴῃ ἴῃς ονεη, 
ἐὲ “ῥαὶ! δὲ πη]δανεηεά Ἵοαἶκοβ οὗ ἥπε 
ἤουγ πιϊπρίεά νυ ἢ οἱ], οὐ ππ]εανεηθά 
νγδίειβ δῃοϊηϊοά νυν τῇ οἱ]. 

ς 4 Απὰ 1Γ τὴγ οδἰδίίοη δὲ ἃ πιβαΐ 
οἤεγίπρ, ὀσέφη "ἴῃ ἃ ρδῃ, ἴδ 5841} δὲ 9 
ἤμε βου υπ]εανεποά, πλϊηρίεα ννῖῖ 
ΟἹ]. 

6 Ἴπου 58}ιἷ]ὲ ραγῖ ἴζ ἰῃ ρίεςεβ, ἀπά 
ὉΓ οἱ] τδγθοη : τ ἐς ἃ πιεᾶῖ οβεσίηρ. 
" 4 Αμπά 1 τὴν οδ]διίοη ὁε ἃ πιεαῖ 

οβεγίηρ ὀσάφη ἴῃ τῆς ἔγγίπρρδη, ᾿ἴ 54]} 
ὃὈς πνῆῖς 9. ἢπς βουγ νυ τῇ οἱ]. 

8 Απά του 884] Ὀγίπρ τῆς πχεδῖ 

ἔοοὰ ννᾶ5 οδίοῃ ἰπ “"1π6 ΠΟΙΥ ῥἷδςἊ,"" (δῖ ἰ9 
16 ργθοίηςὶ οἵ {πὸ Ταδεγηδοὶα, ργοῦΔΌ]. ἴῃ 
{Π6 ρυοϑίϑ᾽ Ἰοάρίπρβ. 866 Νοῖς δον Εχ. χχυὶ. 
ξΙν.: ὃυϊ 1ῃ6 ργοβίϑ᾽ ροχίίοη οὗ ἴμ6 Ῥεοᾶςθ- 
οἤουπρ5 τηῖρῆς ΡῈ εαἴθῃ ὈΥῪ ἰπθ ῥγιεϑίβ δπὰ 
1ΠΟΙΓ 2 1111168 ἰῃ ΔΩΥ “ οἰοδη μἷδοο᾽" (χ. 12--- 14). 
11 5ῃουϊὰ Βοννόνογ 6 οὐϑεγνεὰ [δὶ (ἢ ἴθπτῃ 
»ιοτὶ ῥοὶγ ἰ5 ποῖ ἰνγᾶγβ υϑεά βί σι Υ ἴῃ δοςοσά- 
4ποο ἢ (15 ἀϊδιϊηςσοη. ὅ66 οἡ ἔχ. χὶ. 1:ο: 
οἴ, αἷοο ἔχ. χχῖχ. 27) δηὰ ἴξυ, χχυΐϊ. 28. 

Τόε οὔεγίπφ: ο"᾽ Οκαξε: αμά ἢ αϑεο. 
4---1ο. 

ΤΠο ἔουγ Κιηάβ οὗ Ὀγοδὰ δηά ἴθ (ἢγχθ 
ςοοκίηρ υἴδη5115 ΒΟ ἢ ἀτὸ τπηθηςοηρά ἴῃ [ἢ ϊ5 
ϑοςτίοη ΨΟΙΕ ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ϑυςῖ 85 ννοῦο 'ἰπ σοπη- 
ΤΏΟη 0.56 ἰη {πὸ ἀἰδιὶγ 116 οὗ (ἢθ 15γδ6} 1165. δηά 
ἴΠογο ἀρρθᾶγβ πο γσϑάϑοη ἴο ἀοιιδί [παΐ (ΠΟῪ νγοτα 
ΒΓ ἢ 48 ΔΓῸ 51}}} υϑεὰ ἴῃ [πε Ελϑῖ.--- -ἼΠοτο 15 ΠΟ 
Ἰηἀϊοδοη οὗ δῃΥ αἰ εγοηςο ἰη {Π6 5 ψη βοδηςς 
οἵ ἴδε ἀϊεγοηὶ οἴεσίηρβ. ΤῊ νΔΓΙ ΟΥ̓ νν85 πιοϑσῖ 
᾿ΠΚοῖγ ρῥειτηϊ οὰ ἴο 5ι1ξ ἴπ6 εἰγευπιβίαποθς οὗ 
{πὸ νου ρροῦθ. ὍΤ8ο ἤπε ἤουγ δηά οἱ], ἢ 
15 ἔγδηκίποθηϑθο (υ. 1), 566Π|5 ἴο μᾶγθ Ὀδθθη ἴῃ 
γλοϑί σοϑὶυ οὗ Μιποῆδῆβ, δηὰ [δὸ πιοβί 
᾿Ἰιθογαὶ ἴῃ χυδηίγ: οἴ. Νυπὶ. νΥἱὶ. 12. ὙΒ6 
σακοα πὰ νυδίοιβ. πιορηϊ᾿οηθὰ ἴῃ Ὁ. 4 ποιϊ]ὰ 
τοηυίγο (ῃδὲ ἴῃς οἴεγοσ βῃουϊά δἱ ἰϑαϑὲ βοβϑθββ 
δῃ ονθῦ, ὍΤο ““ρδη᾽" δηά ἴδε “" ἔγγίης ρδη 
(υνυ. ς, 7) ΤΆΔΥ πᾶν Ὀδθη ἴΠ6 σοπιπΊοη σοΟΚΙης 
ἱπιρ]οπγεηΐβ οὗ [Π6 ροογοβὶ οὗ ἴΒε ρθορὶδ. 

4, ουε")] ΤὨϊ5 ννᾶ8 πιοδὲ [ΚΟ ἃ ροτγί- 
ΔΌΪΘ νϑϑϑοὶ οὗ δθλγίμοηννασθ. [ἴ ννᾶβ 1180 ]6 
ἴο Ὀς6 Ὀτοκοὴ (866 χὶ. 35). [|[185 βϑῆδρθ ΠΊΔΥ 
αν Ὀθθη |κὸ 16 ονθὴ σοργοβεηίεά τῇ Ν}1]- 
Κιηϑοη (ΝοΪ. 1. Ρ. 16, βἤξ. 207), ἃ ἱγιποδίοά 
οοπὸ δῦουΐ 3 ἔϊ. 6 ἴῃ. διρῇ, δηά σ ἢ. ὁ ἴῃ. 
ἀϊαπιοίοσ. ϑιπηἶν 85 ἃ: ποὸοὺν υϑεὰ ἴογ 
ἴΠ6 ϑᾶπθ ρύγροθο ὉΥ ἴδε Αταῦβ. Αἴδοδγ 186 
6556] [28 ὕθοη ἱπογοῦρ Υ δολῖοα ὈΥ ἃ ἢγε 
Πρηϊοὰ ἴθ 1ῃ6 ἰπβίάβ, {86 σᾶκεβ ᾶγὲ ρίδοοά 
ΜΙ ἢ, δηὰ (ἢ6 ἴορ 15 σονογοὰ ἃρ ἘΠῚ} [ΠΟῪ 
ΔΙῸ 50 ΠΠἸΘΠΕΠΥ Ὀακοὰ, Μεδηΐζπιο ἴδ ουϊδ!ά ας 
οὗ (86 νεϑϑοὶ 19 ἱπγηθὰ ἴο δοσοουηί. Ὠουρ 

ΣΕΝΙΤΙΟΟῦϑ, 11. [ν. 4---ἰ :. 

οβεγίπρ τῃδὲ 15 πιδάβ οἵ ἴπεβε τπΐπρϑ 
πηῖο τῆς ΠΟΚῸ : «πὰ ἤδη ἴτ 8 ργο- 
βεηϊεά τπηἴο τὰς ῥγίεβῖ, Π6 8}4}} Ὀγίηρ 
τ ἀητὸ {πὰ δ] τΆγ. 

9 Απά {δε ρῥγίεβδὲ 53581}} κε ἔτοπι 
ἴῃς πιελῖ οἰξεγίηρ ὅ8 πιαπγογίδὶ τπεγεοί, ὁ νας. α. 
Δηἀ 5804] Ὀυγῃ 1} ἀροη ἴῃς Δ]ΌᾺΓ: 11 
“ΔΠ Οἰεγίηρ, πιδάς Ὁγ ἢτγα, οὗ ἃ ϑδνεεῖ Ἑχοά. 

29.1 ΒΑ ΟΙΓ πηῖο ἴῃ6 ΙΧ ΟΚΌ. 
ΙΟ Απά ταὶ ψῆϊςἢ 15 ἰεῆ οὗ τῆς 

πχοδῖ Οἤοτηρ ἐῥα ! δε Αδτοπ᾿β δπά ἢ 8 
8ΒΟΠ5᾽: Ζξ ἐς ἃ {πὶπρ' πιοδί ΠΟΙ οὗ {πε 
οβεγιπρβ οὔ τε ΠΟΚῸ πιδάς Ὁγ ἤτγε. 

11 Νὸ πγεδῖ οἤεσίηρ, νυν] ἢ γα 5}2]] 
Ὀπηρ υπῖο τῆς ΙΟΚΌ, 5}4}} θὲ πηδάςε 

το θὰ οὐδ γοσῪ {πη 18 βργεδὰ ονοσ ἱξΐ, δηὰ ἃ 
βοσΐ οὗ νυδίοσ 15 ρὑγοάιιςοα σοη 5 ΔΕ Δ ὈΪΥ ΓΠΙΠΏΟΓ 
(Πδη 4 ϑοοίςϊ οδῖ-ςακθ. Ηδιτηογ, “ Οὔϑβοσγνα- 
Ἐἰοἢ5,᾿᾽ ΝοΪ. 1. Ρ. 476. δυςἢ}β ννδίευβ ἃ ἃ 
ΠΟΙΠΤΊΟ. ΔΟΓοΟΙΡδηϊπιορηΐ οὐ Ὧ4η Αγσδὺ σηρϑὶ. 
Τπβίγαση, “1 ,.δηἀ οὗ [5γδ6],᾽ ρ. λό. Βοῖίῇῃ 
ΟἌΚε5 δηᾷ ννδίευβ Δ1Ὸ τηοηϊοηδά Εχ. χχίχ. ἃ. 
ΤΠΟ οἄκοβ, ἤτοπὶ ἴδ6 δρραζεηΐ ἀογίναιίοη οὗ 
{πεῖς Ηδρῦσονν πᾶπιθ, ἃτὸ ϑυρροβθθά ἴο ἤᾶνὸ 
Ὀεοη ρηοκοά ἰκὸ οὐγ δίδου!5. ΤῈ ννογά 
ΔΡΌΥ τσοηδογοὰ αὐφγ βἰβηιῆοθ βοιῃεῖπηρ 
δργοδὰ ουἱΐ, 

δ. « ραη)] Ἐδίπογ, ἃ5 'ἰπ [πὸ σλαγρίη, ἃ 
δεῖ βΡ1:δῖθ. [ἰ νυᾶ58 ΡγοῦδΟΪΥ οἵ δαγί πεηννασγο, 
Ἰκὸ (ἢ6 ονθῆ. [Ἃ}ἃἢ ἰδίε {ἰπ|ὲ5 ἰξ ννᾶ5 50Π|6- 
Εἰπι65 οὗ ἴσοὴ (Ε ζεκ. ἵν. 2). ΤῸ Βεάουϊηβ 
156 5.0 ἢ 4 ρἷδίε οὗ οδγί οηννασο,  Π] ἢ ἘΠΕῚ 
ΟΔΙΪ “α,επ, ἃ Ὡᾶῖλθ ἴμδὶ 9θθπ|5 ἴο ὃὉ6 Ιἀδηςοδὶ 
ΜΠ τήγανον, 6 ψοτὰ δογοὸ υϑεὰ ὈῪ {π6 
ΙΧΧ. Ἀορβίπθοῃ, "ΒΙΌ. Ἀδ5. 1. Ρ. 48ς: 
Ἡδγπιοσ, ὁ ΟὈϑεγνυδίοηβ, 1. Ὁ. 477. 

Θ. ραγὶ ἐξ ἐπ ρίσ] ὙὍὙῃε Ηροῦγενν ννογά 
ἔογ ῥαγὶ 5:5|1ῆ65 ἴο ὈΣΘδ.κ, ποῖ ἴο εξ. ΤΠ 
Βοάουϊηβ ἄγὲ ἰῃ ἴπ6 ὮΔΌΪ. οὗἩ Ὀτθακιηρ ὉΡ {ΠΕΙΓ 
ολκο5 ννἤθη ψναῖτὴ δηὰ σηϊχίηρ [86 ἔσαρπηθηΐβ 
ὙΠ ὈυΓοΓ γβθη Ππδΐ ἸΧΌΓΥ σδη δ6 οὈἰδποά. 
Ἐοδίπϑοη, 11. Ρ. 118. 

7. “ηνίησραη)] Ἀδίδοσ, Ρδὴ. Ὑπὸ τογά, 
δεςογάϊηρ ἴο {πὸ δεβῖ δυϊμοτ ες (Μαϊπιο- 
πἰάο5, Οεδβεηίυβ, Κηοδοὶ, Εὐγϑί, ὅζο.), 5ξηξ- 
ἢε5 ἃ ψοβϑοὶ ἄδθερεῦ ἴπδὴ ἃ ἤγρρᾶπη, πὰ 
115 ἀογνδί!οη ϑθοπ5 ἴο 5ῃον {πὶ ἰξ νγᾶβ σουη- 
ΤΏΟΠΙΥ υϑοὰ ἔογ ὈΟΪ Πρ. [Θνν 18} {ΓΔ ἢ 45- 
βίη ἃ Πὰ ἴο ἴὶ (Μιβῆπα, " Μορηδοῆ.᾽ ν. 8). 
11 πιᾶὺ πᾶνθ Ὀδδη ἃ 2Ωη ΟΥΓ 2οΐ υϑοὰ οἰ ΠΟΓ ἔογ 
Ὀακίηρ οΥΓ ἔογ Ὀοϊησ. [τ βῃουϊά πονγενοσ ὃ 
οὐϑογνοά (μαὶ [6 ννογτὰ ὀαζεη ἴῃ 1ῃϊ5 νοῦβϑο δπὰ 
΄- ς Τεβῖϑ Οἢ ὯΟ Δι Βουγ, Ὀυὶ 15 ΞΌΡΡ δα ὈῪ 
Οὐγν ἰγδηϑίδίοσβ. [{ 15 ροβϑί ὉΪ6 (πδὶ 16 ολκθ5 
Πεσὸ ϑροίκεθη οἵ ννεσεὲ οι δὰ ἴῃ οἱ. [ξ οδη 
ΒΑΓ Ϊγ 6 ἀουθνίοα πὶ {86 ,ΧΧ. δηά (πὸ 
γυϊγαῖίο ἂῖὸ σστοὴρ ἴῃ ἰγαηϑίδιίης [Π6 νυγογὰ 
ἐσχάρα δπὰ εγαϊ!εμία. 



3. 
«τι ταδί. 

4 ἔχιν ο. 
4.. 

τ. 12-15. 

ὙΠῺ Ἰεάνθη: [ὉΓ γε 9041] θυγη πὸ 
Ἰεάνεῃ, ΠΟΥΓ ΔΠΥ ἤοπεαγ, ἰπ ΔΠΥ οἴετι- 
ἴησ οὗ ἴῆς ΓΠΟΚῸ πιδάς Ὀγ ἢτεα. 

12 ἢ ΑΞ ἔογ τῆς οδ]διίοη οὗ τῆς ἢτοῖ- 
ἔταϊοα, γε 5}2]} οἶα τπ6πὶ υὑηΐο τῇς 
ΓΟΚΡ: δυῖ {ΠῸῪ 5}}4}} ποῖ ἴδε δυγηῖ 
Ο ἴδε Δἰταγ ἔοσ ἃ ϑννεεῖ βΆνοιγ. 

12 Απά δνεγυ οδ]δείοη οὐ ΤΥ πιεαῖ 
οβεγιπρ ἦ5ῃλ]ς τῇου βεδϑοῃ νυν 584]; 
ΠΕΙΠΟΥ 5ῃδὶς ἴπου ομῆἶεγ τῆς 8411 οὗ 

11.132. 4“: ῶὸγ ἐδὲ οὐίαίοη 9 186 βγε 
Ἀλίπεσ, Αα δὴ οΟὈ]δῖῖοι οὗ δχειζση!ῦε. 
ἼΤΠΟ ψογὰς σγεΐεσ ἴο (Π6 ᾿ἰεάνθη δηὰ ΠΟΠΟΥ 
τηδσηςοηθὰ ἴῃ Ὁ. 11 Ὡὶσοἢ τσῆς Ὀ6 οβοτγοά 
ἀπιοηξεῖ ἰμὸ ἢγοϊπι5 ἀπά {π|πὲ5 (Π ευξ. χχνὶ. 
4, 12; ςἢ. 2 (Ἦτο. ΧΧΧχΧί. ς): ᾿δᾶνθῃ ννᾶ8 4150 ἃ 
τοσυΐϊλγ σοησεςιοηξ ἴῃ ἴῃς ὑγοδὰ οἔ 186 Τ Ὥδηϊ- 
οετίηρ (ΤἹ]. 11) δηὰ ἴῃ (ἢθ Ῥεηϊθοοβίδὶ ἰοᾶνεβ 
(χχηϊ. 17). ὙΠΟ οχοϊυϑίοη οὗ ΒοπΘΥ ΠῸΠπὶ ἴΠ6 
οἤδξγιπρε οὗ ἴδεὲ ΑΔΓ δρρεαῖβ ἴο δᾶνε πα 
180 5416 Τρ 845 ἴδ οχοϊυϑίοη οὗ ἰάνθη. 
ἍἌνε Κηον ἴῃδὶ ΒΟΠΕΟΥ ννᾶβ υδοὰ ἴῃ δηςϊοηΐ 
Ὀπ)65 ἴο ρῥγοάυοε ἐεστηρηϊδίίοη ἴῃ ἴδε ῥτο- 
Ραγδίίοῃ οὗ νἱπεζαγ (Ρ]1η. " Ηἰϑί. Ναῖ.᾽ Χι. ᾿ς, 
ΧΧΙ. 48); δηὰ ἴδογε 15 γτεάϑοῃ ἴο δείϊονο (δὲ 
ἴδε 52Π|6Ὲ ι.56 οὗ ἰξἃ νγὰβ πιδάθ ὈΥ (6 Ηδο- 
Ὀγενν5 (Βυχίοτί, “16χ. Ταϊπι.᾽ Ρ. ςοο). ὙΠῸ 
Ἰρανδῃ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ υϑοὰ νγᾶβ, 85 [ἴ 51}}} 15 ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟΙΙΠΙΓΙΕ5, 8 51Π14}} Ρίθοθ οὗ ἐδυτηεηϊοὰ 
ἀουρῃ. Ἐοιτηδηίδίίοη οὐ 41] κῃ 5 ϑθοστὴϑ ἴο 
Ταγηϊϑἢ Ὧη δρῖ 5συτηδοὶ οὗἁἉ [δ6 τγογκίηρ οὗ σοσ- 
Τυρίίοη 1π ἴῃ6 Ὠυϊηδηὴ ᾿οαγῖ. δὲ δεμδϊζίζοη, 
“Ηογ. Ηεον.᾽ Ρ. ς9ο). Τδῖ5 νγᾶ5 ρεγοεῖνοα ὈὉῪ 
ῖη6 Ἀοπιδηβ: Αι]. Οε]]. “Νοςῖ. Αἴι.᾽ χ. ὡς; 
Ριυξ “Ουξοῖ. Ἀοπλ.᾽ ς. τοςφ. (Οοπιραᾶὸ {πὸ 
ἰδλῆσυλρο οὔ. Ῥδυ], 1: Οονσ. νυ. 6---ὃ. 

18. «υλῖ!δ αἱΪ ἐδὶπε ΚΑ ΚΗ δον “δα! ΟἿ Γ 
“41}] Νοῖ ΟὨΪΥ ἐνογγ ΜΙπορδῃ, Ὀυϊ ΘΎΘΓΥ δη1- 
ΠΙΔ] ΟΠ ΌΠΩΣ νγᾶ5 ἴο 6 δοσοπηρδηϊοᾷ ὈΥ 5411. 
Οοησιἀογίηρ [Ππ6 οηρβαῖς ἔοττῃ οὗἁ 115 σοπὶ- 
τηλης, δηὰ [πὸ ἱτπηρογίδηοθ 5:09 ΠΕ} 85- 
επροὰ ἴο 1ἴ (ΕζΖεῖς. χ]!, 24: Ματῖκ ἰχ. 49, ςο), 
ἴι 15 τοπλκδῦϊο (Ππαΐξ (Π18 ἀρρϑᾶγβ ἴο ἐν 16 
ΟΠΪΥ τείΐεσεηος ἴο 5411 ἰῃ ἴπο σεγοηλοπίαὶ 1 ἂν. 
Ου ἔχ. χχχ. 1ς (ὕΠΟσῈ 5016 5 ρροϑβε {παῖ 54] 
15 ΣῃοπΠΈ] ΟΠδα) 866 ποῖΐθ.0 Τὸ αἰρηιἔοδηςο οὗ 
τ, ἃ5 ἃ 5Δογῇς! 4] σγτηθοΐ, 15 5εῖ ἔοστῃ ἴῃ [6 εχ- 
Ρτγεβϑίοη “" ἴδ 5δ]ῖ οὗ ἰδ σονθηδηΐ οἵ (Ὡγ Οοα" 
οἴ, Νυχι. ΧΙ. το;  Οἶγσο. χιϊ, 5). [ἴ νγᾶϑ 

ΟὨδ 5Υ1Π|00] νυ ἢ ννᾶ8 Πονοσ δυϑοηϊ ἔγτοτη 
ἴδε ΑἸᾶσ οὗ Βιιγηϊ-οεγίηρ, 5μῃβονίηρ ἴπ6 1πὶ- 
ΡΕΓΙΞΠΔΌΪοΏοϑ5 οὗ πε ον οὗ [ϑῇονδῃ ἴοσ Η!5 
Ροορὶθ. [Ἷ}ἢ [18 ὉΠΑ]ΕΓΔΌΪΘ ἡδίυγο, ᾿ξ 15 ἴΠ6 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ οὗ ἰοᾶνοῆ. ΤῸ ΑΥδὸβ ἃζὸ βδιὰ ἴο 
τεϊλὶπ ἴῃ σοπιπιοῦ ι.36 ἴΠ6 ἜΧργοβϑίοη, “ἃ οο- 
γεηδηὶ οὗἉ 5411, δηὰ ἴθ τεβρθεῖ (ΠΟΥ ΡΑΥ ἴο 
Ὀτοδὰ δπά 5411 ἴῃ (Ποῖ σιῖοβ οὐ Βοβρι δι εν ἰ5 
ν.0}} Κηοτχγη, Οἵ. ΕΖΓΔ ἷν. 14. [π Ποδίδοη δδοχὶ- 
ἤοδϑ 115 196 566 π}8 ἴο πάνθ Ὀδθη 411} Ὀυϊ πηΐνογϑαὶ, 
ΡΙΠῺΥ 54γ5, δῆτοσ ργαϊβίηρ 115 υἱγσίυθϑ ἰη ἔοοά δηὰ 

ΙΕΝΙΤΙΟσῦσ5. 1Π.ὄ. 

τῆς σονεπδηΐξ οὗ τὴν (ὐοά ἴο δὲς ἰδοκίηρ 
ἔτοτα Τὴ πιεαῖ οβεγίηρ : νυ ἢ 411 τπϊης. 
οἴδεγιπρβ ἴῆοι 5ῃϊ]ς οἴει 88]. 

14 Απά 1Γ τδοιι οἴεγ ἃ πιεδὲ οἴξει- 
ἵπρ; οὗἩ τὴγ ἢηβιγα 5. ἀπῖο τῃ6 ΠΟ ΚΡ, 
ἴδοιι 5η4ἷς οὔεσγ ἔογ (6 πιεαῖ οἤεσγίηρ 
οὗ τῇγ ἢιβείτιι 5 ρύεθη δῦ οὗ σοόγῃ 
ἀτγίεά Ὀγ πε ἤτγε, εύέεη σογῃ δεδλίθδη ουζ 
οὗ []}] εδιβ. 

1ς Απά τδοιι 5μαἷς ρυξ οἱ τροη [ζ, 

τηϑάοῖηθ, »παχίριο ἐαριο π᾿ σαογὶς ἐμιο σι ωγ 
αμεοίογία, φμαπάο πμῤία οοηβοίμμίμγ εἷπο »ποία 
“αα. “Ἡ. Ν.᾽ ΧΧΧΙ. 41:.- ΤῸ »ποΐα «αἰτῶ 
νγ3 ΤΩΘ8] τϊχοὰ νυν 5α]ῖ, ἢ ϊς ἢ νγὰβ οἰ ποῦ 
ΒρΓηΚΙοὰ οἡ [86 ποδά οὗ ἃ νἱοῖϊπὶ δδουξ ἴο 6 
5ἰδίη (Εἰςογο, “ἀθ [ῖν." 11. τό; νΊγζ. “" Ες].᾽ 
Ψ1Π. 821; Ηον. 11. 84ζἴ. 1. 2οο; Ἐρβίιιβ 8, 
ποία; Ναὶ. Μδχ. 11. ς, ὃ ς; Ῥεουάο- ὨΙάγπιις 
ἴῃ οι. “11.᾽ 1. 449); οἵ οἴεγεά ἴῃ ρἷδοο οὗ ἃ 
ΤΆΟΤΟ ΠΟΒΕΥ οβεπηρ (Ηογ. 111. Οἀἁ. ΧΧΙΙΙ. 20). 
Οἵ. 1δν. νΟ 1Ἱ. 

Τρ Μιπεραῦ 9Κ Εἰγαιι:. 
14---16. 

ΤὮΟ ρΐδοο οὗ [μεθα ᾿ῃϑι οἰ] ΟΠ 5 ΠΛΔΥ συρξροϑὶ 
1Πδὲ {πὸ ἡνετὸ δά δὰ ἴο (6 σμδρίογ 85 ἃ 51:10- 
ΡΙοσηοηῖ. --- ΤΠ οΘ 18 ΟΟΓΔΙΗΙΪΥ πὸ ϑυΐῆηςοίοης 
κιουπά ἴἰο βυρροβο, ἢ 6 σα] ηἰσῖ5 δπὰ 
τηοάογῃ [νυ ϑἢ δα βου! 165, (μδὲ (ἢ15 ΜιΠΟΠΔΗ 
ἀἰβετοὰ ἔγτοσῃ ἴθ οἴμοῖβ ἰῇ θείη ἃ ῃδιίϊοηδὶ 
οὔεσίηρ. ἰάθηςτιςαὶ σὰ πὸ οβογίηρ οὔ [6 
νανθ-ϑβοδέ ργοϑοσιυθαὰ χχὶ!. το: 11 ϑοθη8 ἴο 
5 [86 54πιὸ Κιπὰ οὗ οἤἴοσίηρ 85 15 στῃηοηϊοπθὰ 
Ναμπῃ. ΧΥΪ, 12, 12. 

14. χγέοη ξαγ: οΓ κογ"] αΐδποσ, “"ΖΧ9ΒῈ 
ΟΔΓ5 οὗ σοτῃ:" (Πδΐ 15, σοσγῃ ͵ι5ῖ ΓρΘ, ΠΙΈΘΗΪΥ 
ελιμοσεί. Δισμοὰ σογῃ, δος ἢ ἃ5 ἰ5 δεῖ 
ϑδροΐκθη οὗ, ἰ5 ἃ οοπιηίοη γίϊοἰο οὗ ἐοοὰ ἴῃ 
ϑγτίδ δηὰ Ἐργρῖ, δηὰ νγᾶ5 ΨΥ ϑΟΠΟΓΑΙΙΥ οδίθῃ 
ἴῃ ποίθεηϊς {ἰπλε58. ΟἿ. Χχὶϊ, 14; Ϊ[οϑβῆ. νῸ ΣΣ; 
1 5. ΧΥΪ. 17, ΧΧΥ. 18; 2 8. ΧΥΙΪ. 28, ὅζς. 

δεαΐίεη οἱ] Νοῖ τπιρϑοὰ ουΐ ΌΥ ἰδὸ μδηάς, 
8ἃ5 ἀοβοῦ ἴῃ [ὺΚκῸ νἱ. στ, Ὀυΐ ὈΓιϑοὰ οΥ 
οΓβῃοά 50 ἃ5 ἴο ἔοιτηῃ ςτοδῖβ. 

ΤΠ πιοδηίηξ οὗ [6 ΜΙΠοΠΔἢ5 ἈΡΡοᾶσβ ἴο 6 
Ταυς ἢ ΠΊΟΙΕ δβἰπηρὶθ [ἤδη ἴπαὶ οὗ [ῃ6 δηϊπηδὶ 
5δοῦ ῆσεβ. ὍΤῊ]5 15 ἰηἀ!οαίϊθα ὈΥ (Π6 5: πὰρ] 1ς ΕΥ̓ 
οὗ {πὸ ΟΠΪΥ͂ πᾶπὶο Ἴ ΠΟΝ [ΠΟΥ ἀγὸ ἀρδὶρ- 
πδιίοα (566 οἢ υ. ἬΝ ἢ6 ΜιΙπο ΔΗ, 848 ἃ 38. Γ- 
ῇἤςο, νγᾶβ8 ϑοπιείῃϊηρ ϑυγγοηάοτοά ἴο Οοά, 
ὙΠ ΟΝ τγὰβ οὗ ἴδῃ6 ρστοδλίοδὶ νυ ἴο ;Ὥδη ἃ8 
ἃ ΤΩ68ῃ8 οὗ ᾿ἰνίηρ. [{ τσὶ (δ.5 βθόση ἴο Ὀ6 
ΤΆΘΓΕΙΥ ουςδαγίσις. Βα 11 5Βῃου!ὰ ποῖ Ὀ6 ονοσ- 
Ἰοοϊκοά παῖ [6 σγαῖῃ πδᾶὰ Ὀδοη πιοάϊ!βοά, δπὰ 
τοδάδ υϑοῖι!, ΌΥ πλδηδβ οὐ ἰδῦουγ. Ηδηςο ᾿ἰ 
[25 Ὀδθη βυρροβοά [μδῖ ἴπ6 ΜΙΠοΒΔἢ ἐχργοϑϑο 
ἃ Θσοηξοϑδιοι πὲ 41} ΟἿΓ ψσοοὰ νοῦκϑ ἃῸ 
ψτουρδὶ ἰη Οοά ἀπά σε ἀϊὸ ἴο Ηἰπι.---Οἡ 
[6 Οτολὶ Μιποδαῇ οὗ ἴπ6 ϑῃοννγοδά, 5.6 Εχ, 
ΧΧΥ, 20.---Οη [δὲ Ὠ τη οὔἴξσείηρθ, 5.66 οἡ Ἐχ. 
χχῖχ, 4ο; [εΎ. Χχὶμ. χ8. 



ΔΠα ἰᾶγ ἰγδῃκίηοθηβα τπογεοη: ἰζ ἐς ἃ 
τηεᾶῖ οἤξεγηρ. 

16 Απά τῆς ργίδϑξ 5121} θιυγη τὴς 
Γπειηογίδ] οὗ ἰτ, δαγέ οὗ τῆς θεδίθη σόγῃ 

ΝΟΤΕ, οἢ 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ͂, 858 ΟΣ ΟἹἿΙ,. 

ΎΤΒοτο σοσὸ ἴπγθα ῥσϊποῖρα] 1565 οὗἉ ΟἹ] ἴ4- 
τη ᾶτ ἰο ἴμ6 Ηεῦγεννδ, (1) [ἰ ννᾶ5 οτηρὶ ογοὰ 
ἴο ἀποὶπξ ἴδε βυγίδος οὗ ἴθ θοὰγ ἴῃ ογάεσ ἴο 
ΤΟΎ (6 5κίη, ἴο διοᾶὶ ἱπ͵υθθ, δηάὰ ἴο 
ϑίγεηρίῃοη (ἢ6 πη 501ε5 (Ρ5. εἰν. ᾿ς, εἰχ. σϑ, 
ΟΧΙΙ. τ; 88. ἱ. 6: Μίὶς. νἱ. τς; [κὸ Χ. 24; 
Μαῖκ νὶ. 113; [4π|. Υ. 14, το τ) 1 ννᾶϑ 
ἸΑΤΡΟΙΥ υϑοὰ 45 Δη ἱηρτοάϊοηϊ οὗ ἑοοὰ (Νυπι. 
χὶ. 8: 1 Κ. ΧΥ]. 12: 1 Οἶγο. Χίϊ. 40; ΕΖεϊ. 
ΧΥ͂;. 13) 19; Ηοϑβ. 1ἰ. ς, δζς.); δηά (3) 1 νγᾶβ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠΪ δυτποὰ ἴῃ ἰαπρ5 (ἔχ. χχυ. 6; 
Μαῖϊ. χχν. 3, ὅζο.).---ἰη δϑᾶσῇ οὗ {πεϑθ υ.565 
τ ΤΔῪ Ὀ6 ἰδκθη 88 ἃ ἢξΐ ϑυῃῖροὶ οὗ αἰϊνίπα 
ὅταςθ. [ἴ τὐϊρϊ ἤρυγε [ἃ 85 σοηξογγίηρ οἡ θδο ἢ 
ὈδΙονοσγ ἴπ6 σίγεηρτῃ δηά ἔδου Ἐ|65 γεχυϊγοα τὸ 

Οἡ ἢὶ5 ψγοσῖκ (1 ογ. χὶϊ, 4); 85 5ὺρ- 
Ῥογίηρ δηὰ γεπουνπρ δἷπλ ΟΑΥ ὉΥ δ ΜΠ 
ἔτεβὴ βιρρ] ἰε5 οὗ 116 (1 Οογ. 111. στό, ΤΊΣ. 11]. 
4)1 Δπὰ 85 ρίνιπρ Πρ δϊ, σοπιέοτί, δηὰ σιϊάδηςς 
Ἰηἴο 41} ἐπ ([οὉ χχχὶ!, 8; [οδη χίν. χό, 
ΧΥ. 26). 
ἰτῶς νγὰ5 Ὑμδὲ οἱ] εν δηβννογοά ἴο δας ἢ 

οὗ (Π6 ΟΓΙΠΑΓΥ ι.5ὲ5 οΟὗὨἨ ΟΙΪ ἱπ {πὸ ἀϊβογεηΐ 
τιοάο8 ἴη ὙὨϊςἢ 11 ννᾶ5 δπιρ ογοά ἴῃ {πὸ 584η6- 
ἴυλτγ. [{νγὰβ υϑεὰ ἔοσ δηοϊπίηρ ἴπδ ῥγίεβίβ 
δηὰ [6 ΠΟΙ 1Βίηρδ, 1 ϑογνθά 85 ἴοοά ἴῃ ἴδ6 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚ ΠῚ. 
1 72: 2εαξέ οὔενέμρ οὐ 1ἀε ἀεγά, 6 ὁ ἐλε Μοεξ, 

ἡ εἰδέν α ἑαν»ιό, τι 07 α φοαξ. 

ΝῺ ἰΓ ἢ8 οδ᾽διίΊοη δὲ ἃ βδογιῆςε 
οὗ ρεᾶςε οἰεγίηρ, ᾿ξ ἂς οὔξεγ 2ὲ 

οὗ τῆς Πετά ; ψΒεῖθοΥ 2} δὲ ἃ πηδὶἊ 

ΙΈΕΝΙΤΙΟσῦϑδ. 11. 11]. [ν. τ6---2. 

τποτεοῖ, δπὰ ῥαγέ οὗ τῆς οἷ] τβεγεοῖ, 
ἢ 411 τὴς (τδηϊκίποθηβε τπογθοῦ: Ζὲ 
ἧς δὴ οἤετγίηρ τηδάς ὉΥ ἤτγε υπῖο τῆς 
ΓΟΚΡ. 

ΓΗΑΡ. 11. Σ. 

ΜιΙποβδῆθ, δηὰ 1 νὰ ψνῆδῖ ἱκερῖ αἷϊνε [86 
[Πρ ἢ5 ἴῃ “16 ρυγε σδηα οϑιῖοῖ," “[8ὲ Δπὶρ 
οἵ σοἀά᾽ ( 58. 1}. 2) π΄ ἴδ ΒΟΙΥ ρἷδοθο. [ἡ 
ἴπο ἤγβὲ οὗ ἴδεϑε Δρρ)!οδὔοηβ ἱπ ἴδε ϑαποίυδγυ, 
ΟἿ] ϑεγνεὰ π0 ργδςίιοδὶ ρυγροβε; ἴξ ννᾶ8 5 ΠΊρὶΥ 
(ΥΡΙςοδὶ, δηὰ 1ἴ 15 ἴῃ [818 σοῃποσοη ἔπμδὶ ᾿ξ 
Ὀδᾶγβ 115 Πιρῃοσί ϑρηιῆσδηοθ. ΑΞ 1 ἴο [κ 
(}15 βρη ἤσδηςθ ἴῃ νἱονν, ἴΠ6 πιοάθ ἴῃ ΒΙΠὮ χἴ 
νν8 δά ἀρά ἴο ἴπ6 Μ᾿ΠΟΠΔΗ βθοπλβ ἴο Ὀ6 σροόκϑη 
οὗ 85 Δῃ Δποϊπεϊηρ (566 τ. 1, 1ς.) 16). ἴῃ ἐδ 
ἰδηρσιιαρὸ οὗ ὈοΪὰ ἴμ6 ΟἹὰ δηὰ ἴδ6 Νὸν Τ οβία- 
Γοηΐβ, ἴῃ ρυγαίϊγο τοίογθοησεβ ἴο ΟἹ] ποεῖ 
{τευ θη ἕυσῃ ὑροπ [ἢ 5 τηθδηΐηρ. 866 58. 
ΧΙ: 2 (ὐοΥ. ἰ. 21: 1 Ϊοῆ. 11. 2ο, 2); Ηεῦ. 
ἷ, 9, ἄς. [15 πηοβὲ ρεγίεςϊ δρρ)!οδίοη 15 ἔουπά 
ἴῃ {Π6 ψνοτὰβ ΜΕΒΒΙΑΗ δηὰ ΟΗΚΕΙΒΥ 85 {6 
ὩΔη65 οὗ Ηἰπὶ γἤοϑο ἈΠΟ ΠΡ ννᾶ5 ἴΠ6 ρἱς 
οὗ {πὲ ϑριγξ ψιμουῖΐ πιεᾶσαγε, 108. 111. 34. 
Οη ἴδο δηοϊπίηρ οὗ [86 ΒΟΙΝ {πη 55, 566 οὔ 
ὙἹΙ. 11.--- ΟΣ 186 ΒΟΙΥ δηοϊπίίηρ ΟἹ], 566 ἔχ. 
ΧΧΧ. 22---.. 
ΤΟ οὔἴεγίηρ οὗ οἱἱ οὐ ἴ86 ΑἸξαγ ἱηνοϊνοά 

Δ δοκηουϊοάρτηθηϊ οἡ ἴδε ρατὶ οὗ (δ6 ννοσῦ- 
βῆίρροσ (δῖ ἢϊ5 βρίπίυδὶ γρθ γεγο ἔτοπι 
Ἰοβονδῇ δηάὰ δοϊοηρεά ἴο Ηϊπὶ. [ἃ ννᾶβ ἰπ 
1Π18 παΐ [ἃ Ὀϑοδίηθ ρθε! γ σοηποςοίοα ἢ 
(πὸ ΜΙπομδῆ. δ66 ἴΠ6 ργβοθαϊηρ ποῖο. 

ΟΥ ἔξηιαϊε, ἢδ 5|4]}] οὔδσ ἴ ψιτποι 
δε πλ 5 δείογε ἴῃ ΓΟΚΡ. 

2 Απά Πα 58]1] ἰδὺ ἢιἰ8 μαπά τροπ 
τΠ6 ἢελά οὗ ἢϊ8 οἤεγίηρ, δηά Κι] ἴζ δἱ 
τῆς ἀοογ οὗ τῆς τ θεγηδοῖὶς οὗ ἴῃ σοη- 
στεραῖίοη : ἀηά ΑΔγοπ᾿ 8 50η8 ἴπε ρῥγίθϑῖβ 

ΤῊΞ ῬΡΕΑΟΘΕ-ΟΕΕΕΚΙΝΟΒ. 

ΤΡε Ῥεαεε.οζεγίης 3 ον ἐῤε Ἡεγώ, 
1---ς, 

ΟΗΑΡ. Π, 1. ὙἼΒῈ Ῥοδοθ οβοπης (κε 
ἴῆς Βυχι-οὔδγίηρ, ἱ. 32, πὰ 6 ΜΙποδδῇ, ἰϊ. 
1) 15 ΠΟΙῸῈ βροΐδθη οὗ 85 [ἢ ᾿ξ ννγᾶβ [ΑΓΔ] ΑΣΙΥ 
Κηονγῃ Ὀείοτε (86 ρἰνίηρ οὗ ἴδ6 [νν. 866 
[ηἴτοά. ὃ χί!. ΤὮδ 81:η-οἤδγιην δηὰ ἴδ6 Ττοϑ- 
ῬΑ95- οἴ υιηρ δἵὸ ἱηϊγοάιςοά ἴῃ ἃ ἀἰϊβεγθηΐ 
ΤΆΔΗΠΕΓ (Ἷν. ας Υ. σ, ὅζτς.). [{ ννου]ά 4150 5εὸπὶ 
{μαι [Π6 ΔΙξογηδέννε οἵ ἃ τιδὶα οσ ἃ ἔδπιδὶα νγᾶ5 
10. δοσογάδησθ ΜῈ οἷά τἰϑᾶρθ. ὙΠοῖο 15 ΠΟ 
βρεςϊβοὰ Ππιϊϊδίϊοη ἰῃ τεβρεςξ ἴο ἄρο, βυςῇ 85 
ΠΟΙ 5 ἴῃ [᾽ς οᾶ565 οὗ [6 Βιιγη-οἴογιηρ δπὰ 
ἴΠ6 δ:η-οἴεσίηρ. ὙΠὲ ροΐηξ οὗ (5. ἢγϑί ἰη- 
}υπςὔοῃ ἰ5 (δῖ [86 δηϊπιαὶ βῃουϊά δὲ “1. 
ουἱ ὈΪοπ 5." 

}έαες οὔενγίη5)] ὙΤῊΪ5 τεπάεγίηρ οὗ {δε Ηε- 
Ὀγονν 15 1ῃ δοσογάδησς ψ ἢ} ἴῃς δηςίθηξς νεῖ- 
51]0η5 δη( 5θθ1η5 ργείογδϊο ἴο “μδηκ- οθγηρ,," 
ὙΠΟ ἢ ΟσσυΓ5 ἴῃ 5Έύογαὶ ρδοθθ ἴῃ ἴδε τηλγρίη 
οὗ οἷν Βι ῖε, δηὰ 85 Ὀεεὴ υϑοὰ ὈῪ [ΐΠογ 
Δ ΙΏΔΩΥ τηοάογῃ ἰσγαδηϑιδίοσθ. Ὑμδηκ-οῆει- 
ἵἴπ5 ἄρρϑαγβ ἴο ὃδ6 ἴδε σρῇξ πᾶπὶθ ἔοσ ἃ βυῦοτι- 
ἀϊπαῖο οἶΔ85 οὗ Ροδοο- οἴογηϊηρβ. ὅδὅ66 Οὐ ΥἹἱῖ. σ2. 

Ὡ. αὐ ἐῤὲ ἄοον 977 1δε ἐαδεγπαοῖρ οὗ ἐδὲ εον- 
Ἑγέχαϊίοη}) δὴ ὉῈ89 ΘΙ ΣΔΠΟΘ οὗ 080 Τουῦ 
ΟΖ αθοῦῖπα. δεοοηΐ, ,. να ἅζὸ ποίΐ [οϊὰ 
ΟὨ ὙΠΙΟἢ 5146 οὗ {ῃ6 ΑἸζδγ, ἃ5 νγὸ ἃτδ ἴῃ τὸ- 
ἴεγθποθ ἴο Βυτγηί-οἴθτηρβ δηὰ 5:1- οὐὔόοσιηρϑ 
((.ὄ ΣΙ, ἴν. 24, 29, ΥἹ]. 2). Α,5 ἃ πιδίζεσ. οἵ 
σοηνθηΐθηςο, ᾿ξ 15. [ἰἰκοῖγ τπδί 411 νυ  π|5 ννοῦα 
Ὁ5ΌΔΙΪΥ 5ἰδιιρῃίοτοὰ ἴῃ οὴθ ρῥἷδοα : δι, 85 ἴῃ 6 
Ῥοδοθ- ἴθ ηρ5 ΝΕΓΕ ΘΟΠΊ ΘΕ ΠΊ65 ΥΟΓῪ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙ5, 



ν. 3--13.] 

88] ΘργίπκΙε τῆς ὈΙοοά τπροη ἴῃς αἰϊασ 
τουηά δροιι, 

2 Αῃηά δε 5}4]} οβεγ οὗ ἴδε βδογιῆςε 
οἵ τῃε ρεᾶςς οἴεγίηρ δὴ οβεγίηρ πιδάςε 

“Ἐχοά. δγ ἤγε ὑπο (ἢς ΓΟΚῸ ; “τῆς ἰἰας τῆι 
ἴθ, ἀκ. σονογαῖῃ τῆς ἰηνναγάβ, ἀπά 811 τις δὶ 

τῆλ ἐς ὑροη πε ᾿ηνναγάϑ, 
4 Αμά {πε ἴννο Κιάπεγϑβ, δὰ τῆς δι 

τἢδῖ ἐς οἡ {Ππεπὶ, ἡν]ςἢ ἐς γ ἴῃς βΔη|κ8, 
ῖο, πᾶ δε 'οδι!] δδονς τῆς Ἰίνοσ, νυ τῆ 6 
τάγ ἸρΊ Π6γ5, [ζ 5841} πε ἴᾶκα ἀνγᾶγ. 
ἄσ ὰ ς Απᾷ ΑἌΔΓΟΠ᾿ 8 50} 8Π8}} Ὀυγη ἰξ ὁπ 
ἐἀϊάνγς. ἴῃε 4]Γ προὴ ἴπ6 Ὀυγηΐς β8δογῆςε, 

νυ Ὡς ἢ ἐς ὕροη ἴῃε ννοοά τῆλ ἐς οῃ τῆς 
ἢγε: 2} ᾿ς δὴ οβεγίηρ τηδάβ δ ἤγα, οὗ 
ἃ 5 εεῖ βϑάνουγ πο ἴῃς ΟΚΡ. 

6 4 Απά ἰῇ ἢϊ5 οβεγίῃρ ἔου ἃ 34 οτί- 
ἢςε οὗ ρεᾶςε οβεγίηρ υηῖο ἴμῈ ΓῸΚΡ 
δε οὗ ἴδε βοοϊς ; πιαὶβς οὔ ἔξεηιδὶε, ἢς 
8]] οὔεγ ἴὲ ννπουζ Ὁ] Π5ἢ. 

η 1 ἢς οὔξεγ 4 ᾿ἰδπρ ἔογ ἢϊ5 οἴδεγ- 
ἱπρ, ἴπεη 884} ἢς οὔεγ 1ἴἴ δείογε τῆς 
ΚΡ. 

8 Απὰά ἢε 5}2]1} ἴδῃ ἢ8 μβαπά ὑροη 
ἔπε Πεδά οὗ ἢ 8 οἴξεγίηρ, δπά ΚΙ] ἴς 

ἃ ἸΙσδῆςθ νγὰβ ὈγΟ ΔΟΪΥ ρεπηϊ θα ἴῃ τεθροςῖ 
οὗ ἴδβεπὶ βεὰ οσοσδβίοη σεαυϊγοὰ ἰΐ, 866 
ΟἹ 1. 11. 

σα]! ργίμα!]}] Ἀλίδμοσ, 88.811 σον. 866 
Τηϊτοά. ὃ νἱ. 

8, 4. Οη ἴδε ρατγίς οὗ (πε Ῥοδοριοβογίηρϑ, 
[δε 81η-οὔἴεγιηρβ δηὰ (Π6 Ὑ εβραϑϑ- θη ρ5 
ΜΈΟΒ Έσο ρυΐ οἡ ἴδε ΑἸ᾿Ατ, 566 [πίτοά, ὃ νι]. 

δ. τὡῤοη ἐδεὲ δωγπὲ “αεγίβεε}] “Ὠϊ5 5. (Π6 
Τξηϊ τεπάογηρ, δηὰ ἰξ ἀρρθδγβ ἴο πιϑᾶῃ, Ὡροη 
[86 45865 οὗ (ς σοπίημδ! Βυγης-οδγης (ἔχ. 
Χχῖχ, 38), ἴῃ δοοογάδηςε ἢ [,ον. νΥἱ. 12, 
ἐἐ Δηδ (Π6 ῥγίεβξ 5841} Ὀυττι γσοοὰ οἡ ἰξ ((. ἐ. 
(86 ΑἸ(ΑΓ) ΘΥΘΓΥ πηοσπίηρ, δπὰ ἸΔΥ̓ τῃ6 Ὀυγηῖ- 
οἴη ἴῃ ογάεγ ὑροὴ ἰδ; δηὰ 6 5841] Ὀυγη 
ἴδοσεοη {Π6 12ὲ οὗ [6 ρεδςθ- οβεγηρβ." Βυξ 
16 σΑπι6 ρἤγαϑο 15 τεηἀογοὰ “δοοογάϊηρ ἴο [86 
οἴὔεγιηρϑβ πιδάθ ΌΥ ἤγθ,"" ὅζς. ἴῃ ἷν. 3ς, Υ. Τ2, 
ξινίηξ ἃ ἀἰϊβεγεηΐ βϑεῆϑε ἴο ἔπε ργεροϑίξϊοῃ, 
ΚποθΟΙ ἀπά ϑοπλε οἴποῦ τηοάδγῃ ᾿πίογργοίοιβ 
δάορζ (Πς ἰδέΐοῦ ἱπίογργείδίίοη. 

ΤΡε Ῥεαεε-ογεγίπσ ορε δε Τίοοί. 
6---ἰς. 

7. α«ἰα»Ὁ} ἃ ΒΆΘοΡν. Τα νογά 5 βρη ῆε5 
ἃ ἔ]Π-στόνν 5ἤθορ, ἴῃ 118 ρπιθ. ΠΕ 5Δ1η6 
Ηεῦτενν ννογά [5 ἔτευθηεΥ τεηάεγοὰ σῤε ἴῃ 
ΟἿΓ νεογϑίοη. Οξῃ. χχχ, 12, [,δν΄Ψ 1, το, νἱ]. 23. 
566 ΟἹ σ΄. 1; [ηἰγοά., ὃ ἱν, 

8. 8:6 ποίδδβ Ο ὶ. 4, ς. 

ΙἘΨΝΙΤΙΓΟῦ5. {Π1]. 

δείογε ἴπ6 τλθεγηδοὶς οὗ τῇς Ἴσοηρτε- 
τίοη : ληά Αδγοπ᾿β 80η8 5}]] βργηΚ]6 

της δοοά τπογεοῦ σουπά δδοιξζ προ 
τδε «ἰταγ. 

9 Απά ἢ 5}]] οὔξεσγ οὗ τῆς βδογίῆςς 
οὗ τπ6 ρεᾶςε οἤεγίηρ Δπη οἤξεγίηρ πιδάβ 
ΌΥ ἤτε υπίο ἴῃ6 οΟΚ Ὁ; τῆς ἔλς τποτο- 
οὗ, ασμά τῆς ννῆοϊε συπὰρ, ἰδ 5}4]1 ἢς 
12Κε οὔ᾽ μβαγά Ὺ τπε Ὀδοκβθοηθ; δηά 
τῆς ἔδει τἢδξ σονεγεῖῃ τῆς ἰηνναγάβ, δηά 
411 τῆς τι τπδὲ ἐς ἀροη τῆς ἰηνναγάβ, 

10 Απά τς ἔννο Κίάπεγβ, δπά τῆς 
ἔα τῃδὲ ἐς ἀροη τπδηι, νυν ἢ ἐς ὃγ τῆς 
βληκϑ, ἀπά τς οδι] ἀῦονε τῆς Ἰΐνεγ, 
ἢ τῆς ΚΙάπεγθ, ἰξ 5}}8}} ἢς ἴδκε 
ΑΥΨΆΥ. 

11 Απά τῇς ρῥτίεϑξ 5841] δυιγη ἰξ προη 
τῆς αἰϊαγ: ἐξ ἐς τῆε ἰοοά οἔὗὨ τῆς οἴξετ- 
ἱπρ πιλάβ δΥ ἢτε υπίο {πε ΓΟΚΡ. 

12 ἴ Απά [ἔ ἢ8 οἤξεγίηρ ἐξ ἃ ροδῖ, 
τπεη Πα 5}8]} οἴξεγ τ δεΐοσγε ἴῃς [3 ΟΚ Ὁ. 

12 Απὰά ἢδ 5}2]] ἰΔΚγ 5 μβαπά ὑροι 
τὴς Πελά οὗ ἰΐϊ, ἀπά Κὶ}} τὲ θεΐίοτε τῆς 
Δ γηδοὶς οὗ τῆς ςσοηρτεράίίοη: δηά 
ἴῃς 80η8 οὗ Αλτγοῃ 5}12}} βργίῃκὶς τῆς 

9. 48ε «υδοΐε γεν} [ἴ 5Ββουϊὰ δ τεπάδογεά 
06 Ἧ8016 ζεῖ [8411]. ΤΤΠα συῤπίδηίςινο 
(αἰκγαῤ) ᾿ν25 115 τηϑδηΐπρ 'ἰπ Ασγαδίς. [{ ος- 
οὐγ5 ΠΟΥ ΠοΓΟ ἴῃ [86 Ηεῦτονν ΒΙΌ]Ὲ ἐχοορί ἱπ 
115 σοπηδοϊίΐοη. (ΕΧ. χχὶχ. 22: [(6ΕΥ΄. ΥἹῖ. 2, 
ὙἹ. Δς, Ιχ, 19.) ὙΠ ἀποίθηϊ ἰγδηβίδίουβ ἴῃ 
ΒεΠογαὶ, πὰ Ϊοϑορῆυβ, μάνα ἴδκοη ἴπ6 ποσζὰ 
ἴο ἀεποῖς {πε [41], θυϊ [πε ΓΧΧ,, ἰπ (ἢϊ5 ῥΙδςθ 
ἃηὰ νο οἴποτβ βᾶνε τεπάθγοὰ ἴῈὲ ὉΥ ὀσφύς, 
ἴῃς Ἰοίΐη. ὙοΙΟ 15 πὸ ἀουδὲ {παῖ ννμδΐῖ ἰ5 
Τηρδηΐ 15 ἴῃς (41]] οὗ (πὸ ἱκὶηἀ οὗὁἨ ββθορ ννε]] 
Κπονῃ ἴῃ ἴπῸ Εδϑί, δηὰ ἴῃ Αἰτῖςα, οα]] δὰ ὈΥ 
Ὠδέιτα Ξῖ5 Ουΐν αἰεσαμάσία. (ΚΟὈΙη5οη, ὁ ΒΙὈ. 
Ἀσοβ.᾽ 1. ἘΣ 47). Ταβίγαμη, “Ναὶ. Ηι:5(.᾽ Ρ. 
142.) ἘΘ]]οννοβ. ἀθϑοσιθθ5 ἴΠ6 (211 45 “" δῃ 
ΔΡΓΟΠ οὗἁ ΓΙΟΝ ΠΙΔΥΤΟΥΥ δι οχίοηάϊης ἴο {86 
8 οὗ (6 Πἰηά-ιλτγίοτβ δηὰ οἔίοη γα] της 
ου ἴδε στοιιηὰ." (“ Αϑῖα Μίηοτ," ρΡ. το) ὮὯτγ 
Ἐι556}1 54 γ5 -πδί (86 (4115 οὔοῃ νυ ας 105. 
δηὰ οὐθ 85 ΠΊυΟἢ 85 ςοὶῦβ. ἤθη {ΠΕΥ μᾶνὸ 
θεθη ἱπογοαϑοὰ Ὁ γι ῆςαὶ ἐλεϊεηίηρ (΄ Ναΐ. 
ΗϊΞί. οἵ ΑἸδρρο,᾽ 11. Ρ. 147). [ἴ ἀρρθᾶγξ 
ἐΠδὲ ἃ σιιίομι [45 οχίϑίθαά ἔγοπὶ θασὶγ {{π|65 οὗ 
δἰίδομίηρ (Π6 Πρᾶνγ [41] ἴο ἃ 5Ππ|4}} (σις ἴο 
5Άγ6 ἴΠ6 ΔηΪΠ14] ἔγοπι [86 ραίῃ οσςαϑίοηθὰ ὈΥ 
115 (Γαηρ οἡ ἴδ6 στουπηὰ (Ηδεοτγοάοί, 111. 112. 
Μιβῆπα, “ἀς 5400.) ν. 4.) ὙΒῈ συμοῖς (41] 
νγ25 ἴο Ὀκ ἴδκεϑη ΟἹ ““ βαγτά ΟΥ̓ ἴῃς ὈΔοκῦοπο,᾽" 
ὙΒεγα ἴῃς ρδά οὗ δὲ σοχηπΊθηςο5. 

11. δωγη 1] 866 οἱ. 9. 
δε γ)οοά οΥ ἐδὲ οὔεγίηρ, χα. 866 οἡ υ. τό. 
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ιὸ 

δ σἤδΡ. 7. 

δ]οοά τΠοθοῦ ὑροὴ τμε δἰϊᾶγ τουηά 
αδουῖ. 

14 Απά δε 5}]] οἴδεγ {πεγθοῦ ἢ 8 
οἴεγίηρ, ευξη Δη οξεγίηρ πηδάς δῪ ἔτεα 
τηῖο τῆς ΓΟΚῸ ; ἴδς ἔδϊ τπδλῖ σονογεῖῃ 
τῆς ἰηνγαγάβ, δηά ἃ]}] ἴτε ἰαϊ τῆδῖ 1: 
προη πε ἰηνγαγά8, 

Ις Απά τε ὕνο Κίάπεγβ, δηά τῆς 
ἔλι τῇδξ ἐς προη τπεπι, ννῃ]ς ἢ ἐς Ὗ τῆς 
βληκβ, ἀπά τῆς σδμ] αονε ἴπε ἰΐνθγ, 
ἢ τὴς ΚΙάπεγβ, ἴξ 5}.8}} 8 ταῖζε 
ΑΥΆΥ. 

ι6 Απά τῆς ρτγίεϑὲ 54]} διιγῃ τπῈ πὶ 
ὉΡοη ἴῃς αἰϊαγ: 2} ἐς ἴῆε ἰοοὰ οὗ ἴῃς 
οἴδεγίηρ πιδάες ΒΥ ἢἤτγε ἔογ ἃ βδνεεῖ 
βᾶνουγ: ὖ4]} τἢς δὶ ἐς τε ΓΙ .ΟΚ᾿ δ. 

1.2. ΔΝ θη [ἢς δἰϊογηδέναε 15 ρεγγ 6, {ΠῸ 
ΒἤΘΟΡ ἀἰνγᾶγϑβ ἰδοβ ργεσθάρησε οὗ ἴμε βοδί. 
5866 Οὐ ἱ. το. Βιγάβ ψεσε ποῖ δοςορίοα 85 
Ῥοδοθοογίηρδ, πηοϑὶ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀδοδιιδε ΠΟῪ 
ψΈΓΟ, ΒΥ {Πεπηβεῖνεβ, ἰπϑυ Πςοηΐ ἴο τλλῖκο ὉΡ 
ἃ 8Δογι ῆς 4] τηρδὶ, 

16. 2 ὁ» 1 δὲ )οοά οΥ Ἴδε οὔενγίηρ νιαάε ὃν ἥγε 
,ῶν ἃ “«υεεὶ “αυομγ: αἱ ἐδν 7αὶ ἢ δὲ 1,οΚ5] 
ΎΤΗΙ5 τὐρῆϊ ταῖθοῦ Ὀ6 τοπάογοά, 85 ζοοά οὗ 
δὴ ΟΥ̓ΖΟΣΙ ΠΕ δᾶ ὮΥ ΖΙΧ0 Ζζ0ΧΣ ἃ διοοῖῦ 
ΒΑΥΟΌΣ, 8881} Δ11 ᾽ὉἈ80 ζδὺ ὍΘ ΙΟΣ 95980- 
δὴ. 80 ἐς ννείϊο, Ζυηζ, Ηογχῆ., ὅς. [Ι͂ἢ 
{Π|5 ΘΧργθϑϑίοη, ΟὟ ὈΟΟΙΪΥ ἰδϑίς δηὰ 5π|0]] 
Γυγη 5 ἤρσυγεβ οὗ [86 5αιϑέδοϊίοη ἢ νυ ἢ] ἢ 
ἴπΠ6 ΠΟΚῸ δοσερῖβ {πε δρροϊηϊθά βυτηθοΐβ οὗ 
186 ἔπι6 ᾿νοσϑῆὶρ οὗ ἴπ6 Ὠεατί. ΑἹ] τπδὲ ννὰς 
δοηΐ ὨΡ ἴῃ {πε ἤτε οὗ ἴῃς ΑἸίασ, ἱηοϊυάίηρ (πὸ 
Ραγίβ οὔ {πὸ διη-οβογιηρ (ἰν. 11), 85 νν6}} 85 
{πε Βυγηϊ-οἴεσης (ἰ. ο, ἅζς.), ννα5 δοςσερίοά 
ἴος “84 5δυνοοῖ βδανουγι" δυΐ [186 ννοτὰ ,οοά 
ΤΑΔΥ ΠΕΙῈ βᾶνε ἃ ρεου δῦ βίηεβ5 ἴῃ 115 δρρ]!- 
σδίιοη ἴο (ἴῃς Ῥοδοε- οἴὔογιηρ, ψ Ὠιςἢ δεγνοά 
ἴογ Ἰοοὰ αἷϑο ἴο {86 ρηθϑίβ δηὰ ἴδ οἤεγου, 
δἃηά 50 5 π)Ὀο] ! Ζοὰ ςοπηπλιηίοη Ὀεΐνγθεθη ἰῃ6 
ΤᾺ ΟΚΡ, Ηἰἷς πιϊηϊϑίειβ, δηὰ Η18 υνογϑῃρΡοΓβ. 
ΤἼδ οχηἰβοίοη οὔ ἴπ6 ννογὰ “0οἀ ἴῃ σοπποςοη 
ἢ (Π6 Βυπι -ΟἸἴθσιηρ π΄ οἷ. 1. 15 αἱ 16δϑὶ 
ὙΟΣΙΠΥ οὗ τοπιασκ. Οἵ. χχὶ. ὅ, 17) 21, 22, 
ΧΧΙΓΟΙΙ ; Νιιπι. ΧΧΥΪῚΙ. 2, ὅζο. 

17. ἃ ἐμαὶ σἰαϊμίε, ἅς. ΤῊΪ5 ἰ5 τὸ -- 
Ῥεδλίοὰ νυ Ἰηογοαϑοὰ οι ρ 4515 85 γοραγάϑ ἴΠ6 
ἐλῖ, νἱὶ. 23---ς. 

ἤη ἐ.ε. ἴ6 σιιοεῖ δηὰ 186 πηάγτονΥ ἕαὶ οὗ {πὸ 
11]. 866 ηϊτοά. ὃ ν11. ὙΠῸ 5ἰξιίποδηςε οὗ οἵ- 
ἐεστηρ ἕαϊ ἴο [ἐβονδὴ ἀρρϑδῖβ ἴο σοπϑβίϑβι ἰη {86 
ἕλςϊ τπδὲ [15 ῬΤορογ ἀδνοϊορπιθηΐ ἴῃ ἴδ6 δηϊπηαὶ 
15) ἴῃ βεησσγαὶ, ἃ πιᾶτκ οἵ ρεγίοςοη, Ὁ 15 15 
ἱπιπιοά δε σοπηρςοίοα νυ] ἢ νυν δὲ βεοτηβ ἴο ὃδ 
118 Ὁ ἴη ἴδε Ὀοάγ. “115 ΤΟΙΠΙΔΓΚΔΌΪΟ 
ΔΟΒοΓΡΌοη ἴῃ ςεγίδίη οδϑθ5 οὗ ἐΐβοαϑο δηά οὗ 
ἀθβοίεηου οὗ ργοροῦ ἔοοά, 5εθπὶ5 ἴο ροϊπὲ ἰΐ 
οι 45 ἃ βουῖοα οὗ πυϊππηεηΐ οὗ τς ἢ [ἢ6 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ95. 111,|| ΤΡ. 

17 7. τῥαὶ! δὲ ἃ ρετγρεῖιδὶ βίδζιῖϊα 
ἴογ γουγ ρεπεγαῖίοπβ τῃγουρῆους 4]]} 
γουγ ἀννο] ηρβ, τπδὶ γε οδὶ πείτπογ [αζ 
ΠοΙ “δ ]οοά. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΙΝ. 
1 71:6 οἷ» οδεγίηρ οὗ ἑρμογαρμες, 3. γον δε δγίδεί, 

13 ,μἴον {ες ευηργεραΐίος, 41 ,07, “24ε γωΐζγ, 
17 ,ο» αμν 977) ἐἀε δεοῤίε. 

ΝῺ εἴς [ΚΡ ϑρᾶκε υπῖο Μοραϑβ, 
ΒΥ ΠΡ, 

2 ϑρεδκ ιἱπίο ἔπε “ἢ Π]άτεη οὗὨ 1ϑγδεὶ, 
δΑγίηρ, [Γ ἃ 8011 5}.2]1 δίῃ τῆγουρῇ 
Ἰσπογδηςς δρδίηϑβί ΔηΥ οἔἢς σοπιπιδηά- 
τηεηἴβ οὗ ἴηε6 ΓΟᾺΡ οὐποόγηηρ ἐῤίηρε 
ννΠς ἢ οὐρῃς ποῖ το δε ἄοηε, Δπηἀ 512]] 
ἀο δρδίηβϑι Δῃγ οὗ {Πθηι: 

[ν. 14--.2. 

ΔΏΪΠΊΔΙ ΘΟΟΠΟΠΊΥ ΠΊΔΥ ἀνδ1]} [561 οὔ ΠΊΕ - 
ΒΘΏΟΥ ; δηὰ δοσουά!ηρ}ν ἰῃ Τςλ565 οὗ δπηδοϊδί!οη 
ΟΥ ΔΙΤΟΡΗΥ ἰΐ 15 [6 βγϑὶ ϑβιιθδίδπος νυν ἢ ἀϊ5- 
ἄρρθαγβ." Τοάά᾽ "Ὑγοϊορεάϊᾳ οὗ ῬΕγποΙορΥ,) 
νοἱΪ. 1. Ρ. 222. 

ὀίοο)] ϑ88ε Οἵ ΧΥΪΪ. ΣΙ. 
ἐδγομδομξ...γομν ἀφυε 5. ὙΤῊΘ τηθδηΐϊηρ 15 

{πα {86 πιεῖ 15 ἤϑ Ποῦ ἴο δ6 δδΐθῃ ἰῃ 5δοσγί οἱ] 
ΤΉΘΔ]5 ἴῃ (ἢ ϑαῃοίιαΓΥ, ΠΟΥ ἐπ Ογάϊ ΑΓ ΠΊ64]5 
ἴῃ ῥγίνδία Βοιι965. 

Οἡ ἴδε οἰΔεϑιβοδίίοη οὗ Ῥϑδοθ.οβογίηρβ, ου 
{δε Μεαί-οἴετλιηρβ δηὰ Ὀγὶπκ- οἴἴδυίησε νυ ἰοἢ 
Δοσοπηρδηϊθαά ἴποπι, ἀπά οη {πὸ ρογίοηβ ἀυνδσάθα 
ἴο 16 ῥγοϑίβ, 566 Υἱῖ. 11-τοι; Ναπι. χν. 4--- 
Σι. Οη (δε Οῤασίσαδ, ἃ βοτί οὗ 5οςῖδ] ἔθαϑξξ 
4ΙΠοἀ ἴο 186 Ῥοδοβιοβογίηρ, νν Ι ἢ ἔοστης 1Π6 
Β] ες οὗ ἃ ἰγοδίϊβο οὗ τς Μίϑῃπα, δηὰ ἰ5 
Βιιρροβοὰ ἴο ὃε δ] υἀρὰ ἴο Π οι. χὶν. 2ό, χνὶ, 
2: 2 ΟΠγτο. χχχ. 22, 24: {ομη ΧΥΡΙ, 28, 8566 
ποῖο5 ἴῃ ἰος. δηὰ δ: 118 “ Ὠ;ςοῖ.᾽ Π. Ρ. 717. 

ΤΗΕ 5Ι᾽Ν-ΞΟΕΕΕΚΙΝΟΒ. 

ἷν, 1-ἶὶ 14. 

ΟΗΑΡΟ ΙΝ. 1, ἃ. “1πώ4 ἐδε ΤΟΝ σβαΐε ωσιῖο 
Μοιει, παγίς, δρεαξ μπῖο ἐδὲ εὀῥάγεπ οΥ Τγαεῆ 
ΤὨῖ5. ἔοστηι δ δηβνγοῖβ ἰο 1πηδξ ὑνΒ]οἢ ἱπΐγο- 
ἄυςεβ (Π6 ἴἤγεε ῥγενΐοιιϑ ομαρίοσβ ἃ5 ἃ ὑγΒο]θ 
((. 1, 2). [ἴ [5 πε ςοπιγηεποοπιεπί οὗ ἃ ἀϊ8- 
Ἐποΐ βοσΐίοη οὗ ἴῃς [ὰνΥ. ὅ66 ἐΟ]]οννίηρ ποῖο. 

2. 17 α «οἱ «ραὶ! εἰ] ὝὍὝΒε 5ϊ1π- οβδγηρ 
Ὑ7Δ45 ἃ πονν 1Πϊηρ, ἱποιυϊοὰ ὉΥ {π6 1,νν. 
ἕως [πίγοά. ὃ χνὶ.) ὙὍΠ6 οἱάογ Κἰπάϑβ οὗ βδοτὶ- 
(6 (5ε6 1. 1) ἤθη οἤεγοά ΌΥ ἱπάϊνιἀι8]8 
ΘΓ ΡΌΓΟΙΥ νΟΪ ΠΙΔΥΥ : πὸ βρθοίδὶ οσοδϑίοῃϑβ 
ΜΈΓ ργαβοσίυοαὰ ἤθη ΤΠΟΥ νγοῖο ἴο Ὀ6 οἤεγοά. 
Ἡδηπος ἴΠ6 ἔογπι, “ [ξ Δῃγ πίη οὗ γοὺ Ὀγίη.," 
ἄς. 1. 2, οἔ ἴἴο σα, εἰ... Βα [ἃ ννᾶβ ΡΙ ΔΗ] 
σομηπιδηάοα [πὶ πὸ ννῆο νγᾶβ σοηϑεςοίοιι5 [πα 
6 δά ςοπιη θα ἃ 5η 5βοιϊὰ Ὀγίηρ ἢἰ5 51η- 
οἴγιις. Ἑδςοὶ οὗ ἴμεϑε οἤογίηρβ δηά οὗ [ἢ 
ὙΓοβρα39- Οἤηρ5 56 Δοσογαϊηρ}γ ἱπίσοἀυοςοα 



ν. 3-8.] 

4 [τῆς ρηεβῖ τπλὲ ἰ5 ἀποϊπιθά ἀο 
δἰη δοςογάϊηρ ἴο τῆς 5ἰη οὗ (ἢ6 ρεορὶε ; 
τἢεπ ἰεῖ πἰπὶ ὈΓίπρ ἔοσ ἢ]5 βίη, νυν] ἢ 
ἢε δῖ βἰπηεά, ἃ γοιηρ δι] οοἷκς ννττἢ- 
ουξ Β]επιϑἢ ὑπο τς ΟΚΡ ἰοῦ ἃ ἰῃ 
οἤεγίηρ. 

4. Απά ἢε 5}|8}} δγίηρ τῆς δυ ]οοῖς 
υπἴο ἴῃς ἀοοῦ οὗ ἴῃς τἀρεγηδοὶε οἵ τῆς 
τὰ ἀξ όνηῥη δείοτε τῆς ΓΟΚΡ; δηά 
80.411 ἰδγ ἢἷ8 ῃαπά ὑροὴ (ἢ6 Ὀι]]ος 8 
Πελά, δαπὰ Κι} (ἢ Ὀυ]]οςοῖς Ὀείογε τῆς 
ΓΟΚΡ. 

ς Απά τὰς ρτίεβε τπδὲ 18 ἀποϊηϊεά 
850.2}] ἴᾶκε οἵ τῆς δι] οοἶκ᾽ 8 Ὀ]οοά, δπά 
πηρ ᾿ξ το τι6 τδεγηδοὶς οὗ τῆς σοη- 
δτερδίῦοῃ: 

ΙῈΕΝΙΤΊΙΟΟΘ5. ΓΝ. 

6 Απά (δες ρῥγίεϑβί 541] ἀἱρ ἢ15 βπρεῦ 
ἴη τῆς δ]οοά, ἀπά βργηκ]ε οὗ {πε δ]οοά 
ϑανδῃ {{π|ὲ8 Ὀείοτγε τὴς ΙΟΚΡ, Ὀείοτο 
ἴῃς νδῖ] οἵ ἴ[ῃε βαποίιδιγ. 
 Απά τῇς ρτίεβε 5}8}} ριυι τοσις οὗ 

[ἢε δοοά ὑροη τε ποῦπβ οὗ τἢς αἱτᾶγ 
οὗ βύγεεῖ ἰποεῆβε Ὀδείοτε ἴῃς [ΟΚΡ, 
Ὑν ] ἢ ἐς ἰῃ τῆς τΑθεγηδοὶς οὗ {πε σοη- 
στερδτίοη ; Δη4 5}2]] ροιιγ 481} [ἢε Ὀ]οοά “ «Βρρ. 5- 
οὔ ἴπε ΒυΠ]ΠΟΟΚ αἵ τῆς Βοϊίοῃι οἵ τῆς ἢ 
ΑΙΤΑΥ οὐ τῆ6 Ὀυγηΐς οβετγίηρ, ννῃ ἢ ἐς 
αὲ τῆς. ἀοοῖ οὗ ἴδ δδογηδοὶς οὗ τῆς 
ςοπρταρδτῖοη. 

8 Απά ἢς 5141] ἕδίκε οἱ ἴγοηχ ἰζ ]] 
τῆς δ οὔ τὴς θυ ]οςῖκ ἔοσγ τῆς 5ίη οἴοι- 
ἵηρ ; ἴπε ἔλϊ τῃδῖ σονεγείῃ τῆς ἱπνγαγάβ, 

ὃγ ἃ ἀεβηϊδοη οὗ [πε οἰγουπιδίδηςο τυ ῃ]ς ἢ τοη- 
ἀοσβ (᾿ς 5δογιῆοθ ποοδϑϑᾶσγ. Ὑ8δ6 δηϊεσοάσηϊ 
οοηάϊτίοη ἔογ δ1}- οὔθ ηρε ἴῃ ζΟΏΘΓΑΙ 15 ΠΕΙῸ 
δοἰδῖοα  ἔὺσ ΡΑΓΌΟΌΪΑΥ Ολ565, 566 ἵν. 3, 1.3) 22) 
27, Υ. ἦα; 5 : 

“σἰπ ἐσπογαηεε)ὴ ϑ8.1π ὉΒΣΟΌΚὮ ΟΣ- 
ΤΟΣ; ἐπε κ γράμ βίγαγίηρ ἤτοπὶ {πε στρ 
ὙΆΥ. 8:6 Νοῖε δὲ ἴδε εηά οὗ {86 Ἅσδμδρίεγ. 

{2ε δὶπ-οὔέγεισ ζῶ γ 1δε Ηἰσ δεῤγίασί. 4.-τ-.οΆ2. 

3. δὲ ῥγίδεί ταὶ ἐξ αποὶπίεἢ] Τῆς ΗἰρὮ- 
Ρηοσὲ νυδβ ἴδιι5 οδ᾽]) δὰ Ὀδοδυϑθ ἢ6 δίοπο οὔ ἴδε 
Ρεσῖβ νγᾶ8 ἀποϊηϊοὰ οἡ ἴπ6 μοδὰ ἴῃ σοηϑθογᾶ- 
ἴίοῃ. Εχ. χχῖίχ. γ: ἴεν, ΥἹ]]. 12, ΧΧΙ, 10. 
Οπ ἴδ δποϊηξίηρ οὗ ἴδ οἴποῦ ρυοϑίϑ 566 ποῖβ 
οὐ Υἱῖϊ. 12. ΤῊς ΗἸ Β-Ρσθϑὲ 18 ΚοΏΘΥΑΪΥ οδ]]οὰ 
ἴῃ ᾿μονϊσυβ ἴ!6 Αποίϊηϊοά ρῥχγίοβὶ (ἰν. ς, 1ό, υἱἹ. 
432, χνὶ 12). Ηε ἰ5 οαἱϊδά τῆς ΗἰἸρ ἢ -Ρτὶθβὶ 
(ΒΞ ΓΠἸΓΕΥ ἐῤε σγεαὶ Ὀτὶεϑι) 1ον. χχῖὶ το; Νυπ,. 
Χχχν. 2ς, 18: [οβῇ. χχ. 6; δηά ἴῃ δῖε {Ππ|68, 
156 ΟΠπιεξορτγίεβι (2 Κ. χχν. 18: 2 αἶτο. χῖχ. 
11). 
με «τδάλδλιϊοη οἵ ἰῃς δ᾽ η-οὔἴε ἢ 8 15 Γδ- 

ΤΑΔΥΚΆΡ]Ὲ, [ἰ νγᾶβ ποῖ [{κὸ ἴη6 ἌἽδοῖςθ οἴεγοὰ 
ἴο πηοοὲ οᾶϑθ8 οὗ Ρουθ ΠΥ, Υ. 7---13,) ΧΙΣ, 8, ἄζε. 
ἴς πυρῆς ϑοοπὶ {παῖ ἴῃς ἀπε πο οη δα ἀγοβϑοὰ 
1156} πηοτὸ Ροϊπίθ!γ ἴο οδ οὶ ἱπάϊν!άιϊι4] ἀοσογὰ- 
ἰηξ ἴο Π΄5 τη δῃηὰ σοπϑοαιδηΐ σγεϑροηϑι 1}. 
ΤἬλδῖ {Π6τὸ 18 ποΐδιηρς ἀκίῃ ἴο 1 1ὴ [ἢ Τ γεβρα55- 
οΟὔἴἴετίηνρ, 5668 ἴο δυο δγίβοη ἔγοτη ἴῃς ἰδίου 
Βαυῖηρ δὰ ἃ [655 ἀϊγοςὶ τοϊδιίοη ἰο ἴῃ6 σοηῃϑβοὶ- 
εῆςο, δηὰ ἃ οΟΪοβοῦ σοπηδοϊίζοη ψἹΠ [Π6 ἀπιουπηῖ 
οὗ βᾶπῇ {μαῖ μδά Ὀδθη ἄοης Ὀγ ἴπε οἴξηςθ ἔοσ 
ὙΠ Ἰςἢ ἀϊοποπιδηΐ νγᾶ5 δοιισῃῖ. 866 ΟἹ Υ͂. 14. 

ἀεεογαηρ 10 “δὲ “ἷπ ἡ ἐδε ῥεορὶ] ἘδΙΠοΓ, 
ἴῖο ὀγίπς 5.110 οπ ὍΠ6 ῬΘΟΡΙΘ6. ΤΠο5ε 
νυογάβ ἤᾶνε Ὀδθη 510 ἴο ᾿πιῖ 1πῸ οσςδ- 
οίοη οὗ [ἢ]5 δ:η-οἴδυιης ἴο ἴπΠ6 οἤξηςοβ οὗ [πὸ 
ΗΙἸς ἢ -Ρτοϑὲ ἴῃ Ἦῖ5 ΟΠΊςΪ4] σδρδοῖυ (1[μον. χ. 
1; ΜΑΙ. 1ϊ.. 7, 8) 85 ἴπ6 μοδά οὗ ἴδε παίΐοῃ 
(Κυοῦεὶ, Κοὶ, Ησδγχῃ.). Βυῖ ου ἴπε οἴδεγ 
δδηὰ [ἴ 818 Ὀδθη ἐδ ΥΪΥ ὑγροὶ (δῖ ἴδε ννΒοΐθ 
πδίίοη 18 σοποοσιθα ἰῇ ΕΥΟΙῪ ἰγαηϑρτοϑϑίοη οὗ 
115 τεργεϑεηϊδίϊυο. 

4. ϑεθοηὶ. 3, 4. 
δ. ὙΠε ργεϑοηϊδίίοη οὗ ἴπ6 νἱςϊπη, 1τἢς 

ἱπιροβιξίίοη οὗ μβδηάὰβ δπὰ 1ῃς 5᾽διιρῃϊοσίηρ οὗ 
411 τὴ6 51η-ΟἸἴεσιηρδ ννεγε [6 5δΔΠ|6Ὲ 845 ἴῃ [Π6 
ΟἴΠΕΙ 5δογῆςεβ (866 [πίτοά. ὃ ν.). ὙΤΒς ἀἿ 
ἴογθεησθ ἰδ ἰῃ ἴῃς {τεδίπιεηΐ οὗ ἴῃς Ὀ]οοά. 
ἴπ {Π6 ἱπέοσίοσ δἰη-οἴὔοσίηρϑ ἴμ6 οβηοϊδίης 
οβϑει ϑιηθαγοα βοηα οὗ ἴποὸ δϊΪοοὰ οὐ (δὲ 
οττβ οὗ ἴδε ΑἸΐασ οὗ Βυπιϊ-οἴεπηρ (υν. 25, 

30, 34), ΜὮΠ6 τη 115 οἴετίηρ ἕοσ [ῆε ΗἸΡἢ- 
Ρτγίοϑῖ, δῃά ἴῃ [πὶ ἔογ {πε ηδίίοη, [6 ΗἸΡἢ»" 
Ῥτγίεϑὲ Ἠἰπηβοῖῇ σργιηκ]οὰ τ Ὀϊοοά βονθῃ {{Π|65 
Πη ἴδ6 Ταρεῖπδοὶε δηὰ σπιοαγοὰ ἰξ οἡ [ἢ6 
Πογῃβ οὗ ἴπῃ6ὸ ΑἸΌΑΓ οὗ ᾿ῆσεηθε (υν. ό, 7, 17, 
18). Οὐομηραᾶγο ἴδ6 5ρΓΏΚΙΙηρ5 οἡ ἴῃς ΠΑΥ͂ 
οΥὗ Αἰοπεπηθηΐ, χυϊ. 14, 19ϑ. ὙΠὸ ἀϊβεγοηϊ 
Τοΐθ5 ΟὗὨ ΒΡ ΏΚΙΙΏΡ ΔΡΡΟΑΓ ἴο δᾶνα τηδγκοὰ 
δι ισσοδδῖνθ ἄδρτθος οὗ σοηῃϑθογδίίοῃ ἴῃ δάνδης- 
ἴῃς ἴγοπὶ 6 ΑἸίαγ οὗ Βιγης-οἴεγιηρ ἴο (6 
Ρτόβθηοα οὗ [εμονδῇ νυ ίη {Π6 ναὶ]. 

Θ. ὀφζογε δε αἱ] 9 ἐδε ταπείμαγν) “ΓὮΪ8 ἴδ 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ υπάεγίοοα ἴο πιοδη ἴπὸ ἤοοῦ οὗ [86 
ΠΟΙΥ ρΐδςθ ἰῃ ἐγτοηΐ οἵ πὸ νδὶ] (Οηκ., [μυἱδοῦ, 
Κηοδεὶ, Καὶ], δπὰ οἵμοσϑ). [ἴξ 15, βουνονεσ, 
οδ]εοοϊοὰ {παῖ {Π6 ῥγίεβίβ ἴῃ [18 σδϑὸ ψοι]Ἱὰ 
ἐτεδὰ οὐ ἴδε δἱοοά (ΚυτγίΖ, Κι αἰϑοῃ, ἄς.); 
δηά [πΠ6 [ΧΧ. δηὰ Ν᾽ υἱραῖὶθ ΠΊΑΥ γδῖμοῦ σουη- 
ἰδηᾶηοθ ἴδ ποίΐΐζοη [Πδϊ [86 ΞρυηΚ]ης ννᾶ8. Οἡ 
106 γν4}} 1156ε1{ (κατὰ τὸ καταπέτασμα---“οπίΓΩ 
“εἰρη). Βαϊ (ἢ6 αυδητΥ δργιηκὶοά τ [86 
βηροῦ πιυδὲ μάνα ἴτε ΥΟΓῪ 5π|8}1, δηὰ [δῈ 
ἃτρὰ ἰξ νοι ΟσσΌΡΥ οὗ {86 ἤοοσ ταῖρϊ πᾶν 
Ὀδθη ΘΑΒΙΥ ἰοῖς υπίγοάάεῃ. 

7. ῥομν αἱ! δὲ δίοο) ὍΤὨΟ Ἡεῦτονν ψνογὰ 
ἔογ Ροὺγ (σδῶρδαᾷ) 18 ποῖ {πκὸ {δμαϊ ἰῃ ἱ. ς, ἄς. 
866 [ηἰτοά. ὃ ν. ὙΠ6 πηοδηϊηρ 18, ἴπαΐ 8}} 
1ῃ6 Ὀϊοοὰ 1πΠαὶ ννᾶβ ἰοῦ δέοσ (26 δρυη κι ην 
δηὰ [Π6 σιηραγίηρ δοιὰ ὃὈς ἀϊθροϑθϑοά οὗ ἴῃ βιιςῇ 
ἃ ΤΩΔΏΠΟΙ 88 ἴο δι: [86 ἀδοογιιπὶ οὗ ἀϊνὶῃθ 
ϑοῦνίοθ. [ἰ δὰ πο 5Δου ῆς ! Δ] 5:5 πη] ἤοδηςθ. 

αἱ ἐδο ἄοον 97 1δε ἑαδεγπαοίε 97 ἐδ εοηφγεβα- 
ἐἸο] 866 οἡ ἱ. 2. 

8. 4ῥὲ “ἢ 866 [ηἰτοά. ὃ νἱῖ!. 
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Δη ἃ}} τπὲ ἴλε (ἢδὲ ἐς ὑροη ἴδε ἰπ- 
ὑναγάβ, 

9 Απά ἰδ ὕνο Κίάπεγϑ, ἀπ ἴπε ἔτ 
1 ἐς ἀροη ἔποπα, νυ οὶ ἐς Ὺ τῆς 
ἤδηΐκ8, ἀπά τῆς οδι] δῦονε τῆς Ἰΐνογ, 
ἢ τη6 Κίάπεγβ, ἰξ 5}}4}} ἢθ τε 

ΦαΥ. 
ΙΟ Α8 ἰξ νγᾶβ ἴάκεη οἱ ἴοπῃ τΠ6 

δυ]ΠοςΚ οἵ τε βδογίῆςε οὗὁὨ ρεᾶςς οῇεγ- 
ἵἴηρβ: Δἀηὰἀ τῇς ῥγίεβδὶ 8}4}} θυγη {πεπὶ 
Ὁροη τΠ6 4|Ὧγ οὗ ἴῃς Ὀυγηῖς οἴξεγίηρ. 

“ΕΟ 11 Απά τ 5Κίη οὗ τ δ] οςκ, δπά 
Ναιαξ, 19. 411 Ηἰ5 Η6βἢ, υνίτα ἢϊ5 μεδά, ἀπά τυῖτῃ Ηἰς 
᾽ Ϊερβ. ἀπά Ηἷβ ἱηνναγάβ, δηά ἢἷβ ἀμηρ, 

12 ἔννεη τε νγῆο]6 δι οὐκ 5Π4]} ΠΘ 
Ι Ηοῦ. .., “ΔΙῚ ἔτ ᾿ννμους της σᾶπὶρ πηῖο ἃ 
ἴὰε εανεῥ. ΟἸεδλη ρΐδοα, 'νῆεγε (ῃς 483}:68 γε ρουγεά 
«ορ, Σ3. οαῖ, δηά ἐθαγη Πἰπὶ οη ἴῃς Ἰγοοά τυ 
"δ, βγε: ἔψῆεγο ἴῃς 485Π65 ἅγε ρουγεά ουΐ 
“2οενίηρ 504}] ἢε δὲ διιγηῖ. 
Ἰατὰ 12 ἴ Απά {τῆς ννΒο]ς σοηρτερζςίοη 

ΤΕΝΙΤΙΟῦ5. ΙΝ. [ν. 9---᾿7.. 

οἔἹ ἴβγδεῖ βἰπ τῆγουρῃ ἵρπόγδπος, ἐαπὰ 7 “βαρ. 5. 
τε τιίηρ δὲ Ηά ἔτοπχ ἴῃς εγεβ οὗ τε ὁ 
ἈΒΒΘΠΊΡΙΥ, ἀπά {ΠΕΥ Πᾶνε 1: 407716-: 
τυδαί ἀραϊπεί ΠΥ οἵ ἴῃε Πσοπηπιδπά- 
τηδηἴ8 οὗ ἴῃς ΓΟΚΡ οὐπεογηης ἐῤίηρε 
ψ Ὡς ἢ 8ῃου]ἀ ποῖ θὲ ἄἀοηῃς, δηὰά δγε 
[1115 Δ] 

14 ΝΉεη τδε 5ΐπ, ννὩ] ἢ ἘΠΕΥ πᾶνε 
βπΠη6α δραϊηϑὲ ἴἴ, 15 Κπονγη, {με η με 
ςοηρταραίίοη 5}4]} οῇεγ ἃ γοιιηρ δυ]- 
Ἰοςκ ἰογ τῆς 5ἰη, δηά δγίπρ' Πἰπι Ὀεΐογε 
[ῃς6 τΔΡεγηδοὶα οὗ τη6 σοηρτεραίίοη. 

15 Απά τῆς ο]άειβς οὐ τῇς σοηρτε- 
ρϑτίοη 518} ἰδῪ τπεῖγ παπά8 τροη τῆε 
ἢελά οὗ τῆς δ]. οοΚ Ὀείοτε ἴδε ΓΚ: 
Δπἀ τῆ6 ὈυΠΟΟΙΚς 51.411} μὲ Κι]οά δείοτγε 
τς ΠΟΚΡ. 

16 Απά {δε ργίεϑε τῆδὲ ἰ8 δῃοϊηϊοα 
814}} δγίηρ οὗ τῆς δυ]]ος Κ᾿8 δἱοοά τὸ 
τῆς τλδεγηδοὶς οὗ τὴς σοηρτεράίίοη : 

17 Απά (ες ρῥγίεβὲ 8 ἀρ 5 

10. “δα δμγπ] 866 οῃ 1]. 9. 
12, νεη δὲ «υδοΐς διωμΐοοξ «ῥα δὲ ξαγῦγ 

,)ονι}} Ὅς Ηεῦγενν νογὺ σις ΕΥ δἰ ση 68 
σῤῥαϊ! εαιο 1΄ο κο ὥογίδ. Οτ, δοσογάϊπρ ἴο ἃ 
σοπηπιοη Ηθῦ. Ἰάϊοπι (566 οἡ ἔχ. χχχυὶ). 1---- ς), 
1 πὰῖσμὶ Ὀε τεηάετγοά, ἐδε «υδοΐε διωἑίοοξ τρια] δὲ 
εαγγίεά γι (ς. 1,ον. χνὶ. 272). Ουγ νογὺ 
ΠΩΡΤΥ, ἴῃ ἴ86 δοῖίνα νοΐςθ, νγᾶ5 βούσενοσ γί ΒΟΥ 

ΌὉΥ ΟἿΚ ἰγδηϑβίδίογβ 'η (ἢ15 σοπηδοϊίοῃ, 80- 
ςογάϊηρ ἴο ἴῃς οἷά υϑᾶρο. Τπυ5 ΝοΡυςπδά- 
ΠΟΖΖΑΓ ὁ“ οΔΙτίοα ΑΥΑΥ 411] [εγυϑδίθπι, δηὰ 41] 
[86 ῥυίησοβ, δηὰ 411} [Π6 τι ΡΥ τῆθη οὗ νδ]ουγ, 
ἴση τδοιιβαηὰ οαρίϊνες,"  Κ. χχῖν. 14; δηὰ 
ΔΟΟῦ “ὁ οΑΥτοὰ ΔΥΥΑΥ 411] ἢ18 σδιι]ε᾽" ἔτοπὶ 
δάδῃ-αγάπι, Οδη. χχχὶ, 18. 866 ἷ50 2 Κ. 

ΧΥΪΪ, 6, ΧΥΪ. ΣΙ, ΧΧΡ. 11; 2 ΟἾτο. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 6: 
7ετ. χχχῖίχ. 7, ἄς. ΤῈ νογά νγᾶ8 50 υϑοὰ 
ὙΟΙῪ ἔγοαιθητ ΟΥ̓ (Ὡς τ ζοῖβ οὗ [ἴῃς ἰαϑῖ 
σΘΏΪΟΣΤΥ. Α τεσοθηΐ οτος, οὐθ]οοκίης {696 
δ ρ]6 ἔδεοϊθ, ἢδ8 ἱπιαρίποά 1δαῖ ἴΠ6 ννογάϑ 
τιθδη [Πδὲ ἴπ6 ΗἸΡἢ-Ῥγίοϑε ΠΙπ]561 ἢδά ἴο ΠὩΥΤΥ͂ 
ἴΠ6 ννΠοΐθ ὈΌΠΟςΚ ἃ ἀϊδίδηςθ νυ οἢ 15 οϑιϊπιδῖ- 
οἀ δἱ {πγθο- φυλγίοσ οὗ ἃ τηἶθ, δηὰ δ45 ἄγαν 
Δ Δρυπιεηΐ ἔγοτῃ ἢ]8 οὐγῃ τηϊδίαϊκκα ἴο ὑσους 
16 οἰδίϊειηεης ἤει οι.--- Πογο 15 ἃ ϑοϊθπλη 
τοίογθοηοο ἴο {86 Ὀυγηΐηξ οὗ ἴῃ6 ἢεβῃ οὗ (Π6 
δ1η-οἴεγιης ψουϊ [Ὧ6 οδρ, Ηδθῦ. χὶὶ!. 
11--- 1. 

ὦ εἶεαη ρίαςο, «υδόγε δὲ ασδε: ἀγὸ ῥοιεα οἱ 
ΤὨε 5ροῖ ουϊϑίἀο [6 σδρ ἴο ψἢϊςῖ [Π6 45865 
ὙΕΙῈ σοηγουοθά ΤΠ {Π6 5146 οὔτδμο ΑἸίατ ([. τό). 
[ νγὰϑ 80 ἔτος. ΠΠῸΠ ἱπιρυττο5, ποῖ [πἰκ6 
ἴποϑο τεξετσοὰ ἴο χίν. 40, 45. ΤΙ βοβὰ, [δουγῇ 
ἴς γγᾶ8 Ὀυγποά ἱπ δὴ ΟΥάϊΠΑΥῪ ὙΓΧΑΥ͂, ἀπά ποῖ 
δεηΐ ὉΡ ἴπ ἴῃ6 ἤτο οἵ ἴθ ΑἸΐασγ (566 οἡ ἱ. 9), 
νγὰ8 ποῖ ἴο Ὀ6 σοπέουπάοα ψ1 ολττίοη, θυ 
νγ28 Δϑϑοςϊδίο ἢ (ἢ τοπιδὶπβ οὗ {πε βδοσὶ- 

Βοορ8.--- ΤΏ ῥγθϑί ςουϊὰ ποὶ εδὲ (6 ἤδϑῇ οἵ 
[η15 υἱσῖπλ οΥ οὗ (παῖ οὔεγοὰ ἴοσ [πὸ 5ἰη οἱ 
1 σοηρτεζαδίίοη, 845 ἴΠΕῪ αἵο [πδὶ οὗ οἵδοσ δ1η- 
οἴεμπηξϑ, Ὀδσδιιϑα ΠΟΥ ὑνεγα ἰὴ ἴΠ686 οᾶ565 ἴῃ 
[πε ροβί[[οη οὗ οδογοτβι Ὑ}6 βαπιδ σιΐθ ννᾶ8 
οὐϑογνοᾷ ἴῃ τεζασὰ ἴο {πὸ Μοδί-οἴεσιηξ οὗ ἴῃ 6 
Ρυϊοδίθ, Υἱ. 22. [ἴ νγὰβ οἠγ οὗ {π6 Ῥοδοο- 
οἴοτγίηρς (Πδὲ 1Π6 οὔἴετογ Ὠἰπηβοὶ σου]ὰ ραγίδκο. 
866 ΟΣ Χ. 17, 18, χνΐ. 27; ΗθὍ. ΧΙ! Σχ. 

12ε διη-οὔενγίπρ 20 ἐδε Οοηργορα!ίοη, 
13---2Ι. 

18. οοησγε αἱίοη..«ἀσποριδ)}}] ἙΔςοδ οὗ ἴδθ 
Ηεῦγονν γογὰβ ββηῖῆοα [Π6 Ρθορὶθ ἰῃ ἃ ςοἱὶ- 
Ἰοοϊοά Ὀοάγ. [{ ἀοδβ ποῖ ἃΡ [δὲ ἔπογο 5 
ΔῺΥ αἰ βόγοηος Ὀεέννεθη (μδπὶ ἴῃ 1π6 σοηποςτίοη 
ἴπ νης ἢ ΠΟΥ ἀγὸ ἢετα υϑοὰ, (Οἵ, Νυμπι. χν. 
424. 26. 
εἴπ ἐῤγομσ ἱσπογαμοο) 866 Νοῖο δ ἴδε οηὰ 

οὗ {6 ςδαρῖογ. 

14. ἤῥεη δὲ εἶπ... 15. ἐποαυη] ϑυςῇ ἃ ο886 
866 Π|8 ἴο βᾶνθ Ὀὕδθη [Πδὲ σχοϊδίοἀ ἱ 8. χίν. 21 
τ 35. 

156. Ιη (ἢ15 σᾶϑο ἴΠ6 ᾿τροϑιοη οὗ πδπάς 18 
Ρεγίοστηθδα Όγ ἴποὸ εἰάθγβ 'ῃ Ὀθμ Δ] οὗ (δ6 πδίΐοῃ. 
Βυϊΐ ἴῃ οἴδοσ σοβρεςΐβ [86 σιοα νγοῦε ρεγέοττηδα 
ὈΥ ἴῃς ΗἸΣΒ-Ρτίεβε ἴῃ [Π6 βᾶπΠ)δ ΠΊΔΠΠΟΓ 88 ἴῃ 
1}6 δη-οὔἴεγιηρ ἴοσ ΠιπΊ8616, Ἀοςςογάϊηρ ἴο 
ἴδε ΜΊβηπα [ἢ18 δηὰ (6 ϑεδρο-ροδῖ σχεσε ἰδς 
ΟὨΪΥ Ριυδ]ς δοΐβ οὗὁἨ βδογιῆςο ἴῃ ψ Ὡς ἢ {ποτὲ 
νγ85 ἴῃ ἱπιροϑιξοη οὗ μβδπάϑ (΄ Μεηδοὶ, 1Χ. 7), 
ὙνὮ1]16 1 ννᾶ8 οὐϑογνοὰ ἴῃ 41} ρτγίναϊθ βδου ἤοθβ, 
866 ΟἹ ἱ. 4. [{ [115 15 σοττεοῖ, ἴΠπογῸ νγ88 ΠΟ 
βυςἢ οὈϑεγυδῆσθ ἴῃ ἴΠπ6 σοπίίϊηυδὶ Βυγηϊ-οὔὔογ- 
ἴῃ ποσ ἴῃ ἴδ6 Ἐδϑῖνδὶ οἤε πη Ρ8. 

16. 2ῤε ῥγίοεε ἐῤαξ ἐς αποίμ!ε] 866 ο α΄. 3. 
17. 866 υ-. 6. 
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ΠΠρῈΓ ἐπ σοπι οἵ ἴῃς δ]οοί, Δη ἃ βρη κὶς τε ΠῸΟΚΡ 8 (ὐοά ερπεεγπίησ ἐδίηρε 
ἐΐ 8ενε πῃ [ἰπ|ὲ5 δείογε τε ΓΟΚΌ, ευεπ ΠΟ ἢ δμου]ά ποῖ θὲ ἄοῃπε, πὰ ἰ8 
δείογα πὰ νδ]]. σι γ; 

18 Απά ἢε 5121] ρυιῖ σον οὔ τὀ Ἕ 22 Οτ ,Γ ἢϊβ 8ιη, ἡ ῃεγείη ἢς διῇ 
δοοά τροη {πε Βογῃβ8 οὐ ἴδε δἱῖϊασ βἰπηθβά, σοῖῆς ἴο ἢΐ8δ Κπον]εάρε; δε 
νν ΠΟ ἢ ἐς δείογε τῆς ΓΟΚΡ, τπαῖ ἐς ἰῃ 58}4}1 Ὀτγίηρ ἢΪ8 οβεγηρ, ἃ Κὶἀ οὐ τῆς 
τῆς τΑθεγηδοὶε οὗ τῃ6 ςοηπρτεραϊίοη, ροδῖβ, ἃ πιδὶς νυϊτῆουϊζ Ὁ] ΘΠ 5} : 
δηά 541] ρουγ οὐκ 811 τς δ]οοά δῇ 156 24 Απά ἢδ 8}2]] ἴδῃ ἢ8 ἢδλπά ὑὕροῃ 
Ὀοίίοηι οὗ {πε δἰζαγ οὔ τὴς δυγηξ οὗ τς Πεδά οὗ τῆς ροδῖ, Δηὰ [(1]] [τ ἰῃ τῆς 
ἔεπηρ, ΨΉΙΟΩ ἐς αὐ ἴπε ἀοοῦ οὗ ἴ[Π6 ρΐασε γγῆσγε {Π6Ὺ Κ1}} τὰς θυγηῖ οβοτίπρ 
τἈθεγηδοὶς οὗ {πε ςοηρτερίϊοη. δείοτε τῆς ΓΟΚῸ: [τ ἐς ἃ πη οβεγίηρ. 

Ι9 Απά ἢς 58}|41] ἰδῖίζα 1} ἢϊ5 ἅξΞ  ἊἯ2ς Απά ἴδε ργίεϑὲ 5}4]} [κε οὗ τῆς 
ἴτοηι Ὠΐπα, ἀπά θυγη ὲ ἀροη τῆς δἰζασ. δίοοά οὐ τῆς 8ἰη οβεγιπρ νὰ ἢΐδ 

20 Απά δε 5181} ἀο ψ τὰ της δ1- δηροῦ, ἀπά ρυῖ ἐξ προη [δὲ Πογῃ8 οὗ 
Ἰοςκ 245 ἢε ἀϊά στ τῆς δυ]]οοκ ἔοσ α τῆς ἀἰτᾶγ οὗ υγπὶ οἰεγίηρ, δηά 53}12]] 
831η οἴδεγιπρ, 80 3Π2]}} ἢε ἀο νυ τη ]5: ρουγ οὐ 18 δοοά δὲ τῆς Ὀοιτίοηιχ οὗ 
ἂηὰ πε ῥγεϑὲ 5}14}1] παῖζε Ὧἅπ δίοπθ- [δε δἰϊδῦ οἔ διιγηῖ οβεπηρ. 
τλεπῖ ἴογ πεῖ, ἀπά ἰξ 3141} δὲ ου- 26 Απά δε 5411] θυγῃ 41] ἢϊ5 δὶ 
δίνεη Πα. ὍΡοη ἴπς αἰΐζαγ, 28 ἴῃε ἴδε οὗ τῆς ϑδοτγί- 

21 Απά ἢε 5}|2]} σατγ ἴῃ τῆς ἢςς οὗ ρεδος οἤεγίπρβ: δηά τῆς ργίεβε 
ῬΌΠΟΟΚ ττπους τῆς σᾶπηρ, ἀπά θυγῃ 5841] τπηᾶκε δὴ δῖοπεπ,χεηΐ ἔογ ἢϊπὶ 88 
μἰπιὶ 45 ἢς δυγηςεά τῆς ἄγϑι Βυ ΠοςΚ: 1 σοποογηΐπρ ἢΪ5 81η, δηἀ 1ἴ 8}4]} θὲ ἔογ- 
ἐς ἃ 5ἴη οἤεπηρ ἔογ ἴῃς σοηρτεραίίοαπ. ρίνεη Ἀ]η1. 

22 1 νΠεπμ ἃ συ ΐεγ μαῖῃ βἰππεά, 427 ἢ Απά [ 'δηυ οης οὗ τῆς 'σοπι- ᾿ΗΘΡ. 
ἃΠᾺ ἄοης “οπιειυῤαί τγουρἢ Ἰρπογάπος ΙΟη ΡΘΟρΡΪΘῈ 85 τῆγουρῃ ἰρπόγαηςς, ! Ηεῦ. 
αραιπεί ΠΥ οὗ τπ6 σοπηπηδηάπηθηῖβ οὗ γγ Ὡς με ἀοοῖβ «οηιευδαΐ ἀραΐπεί ΔῊ ΟΣ 

18. 2δε αἰαγ...«ἱπ ἐδὲ ἐαδεγπαοίο] ἱ.6. [6 Οδη. χχχὶ. 1ο, 1:2; Νυπι. Υνἱῖ. 17) 23) 83, 
ΑἸασ οὗ ᾿ποεῆϑο (ςΐ. υ. 7). ἄς. 8.᾽ 7 Οσουγβ ἴον. 1χ, 2, ΧΥΪ. ς, ΧΧΙΪ, 

20. ἐῤε ὀωίίοοξ 2" α «“ἱμ-ογενγίη5)] “ὙΠῸ 19: Νυπι, Υἱ]. χό, ὅς, [1 5 τεπάεγεά ἀρυΐ, 
Β]οςκ ἔοτ Ἐ8 6 εἰπ-οβοιίης," ἡ.6. ἔοΣ δἷβ οσα [“τῦ- ΧΙ. 7,2 ΟἾγο. ΧΙ, τς; “αὐ, 158. ΧΙ, 21, 
οἰη-οβετίηρ, υ. 3. ΧΧΧΙΥ͂, 14: γομσὸ σοαί, ἴ)8η. ὙΠ]. 211} ἀπά ἰ5 

: Δρρ Ἰοὰ ἴο ἔϑαιι, ὕδη. χχυ 1. Βοοβδατγί 5υρ- 
21. δε Οἡ Ὁ. 12. Ῥοβοά “χ᾽ δῦ δῃὰ ᾿σἠμά ἴο Τεργοϑοηΐ νδγθί 65 

7 ε διἰπ-οεγίπρ 70 ἐδε Ἐμίεν. οἵ Ὀτοοά, δηὰ [ἢ18 ϑϑθοπὶ5 τΙηοϑὲ ὑτγοῦδῦϊο, 566 

12---26. ὖ. 5238: Ὀυϊ Κποδεὶ σιρροβεβ {πὸ ἢτϑὶ ἴο ἀδηοῖθ 
δὴ οἷά ροαὶ ψῈ 4 Ὀεαγά, δηὰ (ἢ6 Ἰἰδίϊοσ ἃ 

,. 22. γελγ) ὝὙμε Ηεῦγενν ψογὰ ἀεποίθα ΟΌΠΞΕΥ οὔθ. ΤΠ “α᾽ δεν ν88 16 ΤΟρ ΑΓ 851η- 
εἰἴθεν ἴπε πεδα οὐ ἃ {π06 (Ν πὶ. 1. 4---τό), οΟΥ οἤεσίηρ δἱ {πε γεαγ! ἔεβναδὶβ, [ὸν. ΧΥΪ. 9,1 5, 
ἴῃεο Βεδά οὗ ἃ αἰνϑίοῃ οὗ ἃ ἰστῖῦε (8ε6 Νυπι. 
ΧΧΧΙ͂Υ. 18; οἵ. ]ο5ἢ. χχὶϊ. 20). [{ 5 νδσ ΒΥ 

ΧΧΊ το; ΝΌΠΙ. ΧΧΨΠ]]1.1 ς, 22, 230, ΧΧΙ͂Χ. ς,Χό, ὅζς,, 
: ἃ " δηὰ αδἱ ἴπ6 σοῃϑοοσγδίίοῃ οὗ ἴΠ6 ργιοβῖβ, [,ον. ἰχ. 

τεηάετεά ἰῃ οὐ ΒΙΌ]6 Ὁ 2γώπες (Όεη. χυῖ!. 2ο, Ρ : ; 
ΧΧΙΙ. 6; Νυπι. ἱ. Σό, 44, Υἱ]. 2, 3,) το, σό, ἄς.), 

3, 1ς.) Χ. 16, ψ 8116 ἱρὴ ὐα τ ἌΡΡΘασβ ἴο ἢᾶνθ 
θδθη Ιγ οἔξ Ι ὈΥ γα (Εχ. χνί. 22, χχί!. αβ, ὅζο.), ΌΥ σα» ἘΠΕΓ ΟΥ̓ Θ᾽ εἸΕΟ Δ ἜΠΕΙΘΕ εἰδππμεει 

ἐσὲ (Νυπι. 11. 2. 5) 7, ἄς.), ΌὉΥ εδἧς  (Νυπι. 
Ρ5. 1. 95). 13) χν]. σφ; 58. 1, σἹἱ, χχχῖν. 6: 

τ ἄς. Ἐ2ΕΚ, χχχῖχ. 18, ἄς. 
1.24, 30, 31; 2 ΟἾγο. ν΄ 2.) ὅζς.), ΌΥ φούεΓ ΠΟ δΘάνα προ ϑυνν ἐὸ ἐδ 
(2 ΟἾγο. ἱ. 2). 24. «υδέγε ἐδεγ ἀπ} 1δὲ δμγπί-οδβεγη5} ΟἹ 

ἐδγομσ ἑφσπογαπεε] 86ὲε οὔ ὕ. 2. {86 ποσίῃ βιάθ οὗ ἴῃς ΑἸΐασ. ὅ6ε οἱ. σὶ. 
8. Οὗ {γ δὲε τἱπῇ Ἀλίβει, ἀπᾶ 17 δί8 25. δὲ ῥογης ἡ δε αὐἰΐαγ 97 δμγπί-οβεγίηρ] 

5:η. 
κοι [0 δὲ: ἀποαυϊρςε] ἰ.ε. στβεῃ ἢῈ μᾶ5 ὃε- 

866 Οὔ Ὁ. ς. ᾿ 

ΤΡ διπεοβεγίης ΚΓ ὁπο 9 1δε Ῥεοῤέε. 
ςΟΠΊ6 σοηϑςοοι!5 οἵ ἢ [8 51η. 

Ω κι 9 ἐδε 5οα! 9] δ. ΠΥ, ἃ δα ΡΥ Ὀυςῖ 
47----5. 

, 27. “πῦρ οπεὲ οὗ 1δὲ εορϑρριοῶ ῥεορ]] ΤΙ 116- 
οὔ δε ξοδίβ, [δὲ 18,4 ΒΏΔΙΕΥ μθ6-κοαῖ. Οὖι 
 ΟΙΒΙΟΠ 566Π|5 ἴο δίαπα δἱπηοσὲ δοηο ἰῇ σϑῆ- 

ΤΑΙ, ΔΗΥ οης οἵ ἴΠ6 ΡΘΟρΪο οἵ {πὸ ἰδαηὰ, ΤΉ 686 

ἀεγην [86 ΗδΘΌ. «α᾽εεν ὉΥῪ Κιὰ, ὙΒὲ ννογὰ 
νγογὰβ ἅσγὸ 80 γοπάογοα 1 ον. χχ. 2, 4: 2 Κ. χί. 

᾿ΠΟΓΑΪῪ πιδλῦϑ ἃ του ΞΠΑΡΡῪ ροαΐ, ἰη ἀ15- 
18, 19, ΧΥΐ τς. [{ννᾶβ {86 ογάϊμασγυ ἀδϑίςτδ- 

' ἰἰίοη οὗ {πε ρεορῖίβθ, ἃ5 ἀἰϑησυϊςμοα ἔγοπι 186 
ὈΠσΓΙΟἢ ἔγοιπ ἃ 5ιηοοί-μαϊσοὰ μο-ροαδῖ, ᾿σδωά, ΡΠ ϑῖβ ἀπά [6 συ] 6 5, 
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ἐοΒΔΡ. 3. 

14. 

οὗ τῆ6 Τοοπιπιδηάἀηιεπίβ οὗ [πὲ ΓΟΚῸ 
εογ!εογπηρ ἐδίπσε ΜΏΪΓἢ οὐρῆς ποῖ τὸ 
δε ἄοπε, δηὰ δὲ βρη γ ; 

28 Οἵν [ἢ 8 8η, νυν ῆϊςἢ ἢς Βαῖῃ 
βηηε4. σοηλε ἴο ἢϊ8 Κπον]εάρε : τε 
ἢς 581} Ὀγίηρ ἢΪ8 οβεγίηρ, ἃ Κιά οὗ τῆς 
σοδῖβ, ἃ ἔεπιαϊα υγζμοιις δ᾽θπλϑἢ., [ῸΓ 
ἢϊβ δἷη ννῃϊοῃ ἢς Βδῖῃ βἰηπαβά. 

29 Απά ἢε 58]] ἰδ ἢϊ5 βαπά ὑροη 
τῆς Πελά οὗὨ τῃε 58π οἴξεγίηρ,, ἀπά 514 Ὁ 
τῆς 8ἰη οβεγίηρ ἴῃ (6 ρἷδος οὗ (Π6 
δυτγηῖ οἴεγίηρ. 

20 Απά τῇε ργεβῖ 5041] τᾶκε οὗ τῆς 
δΙοοά τπογεοῦ νυν τῇ ἢ18 πηρεῖ, ἀπά ρυῖ 
ἐξ ἀροη {πε Πογηβ οὗ [ἢς αἰΐαγ οὗ διιγηῖ 
οἤδγίηρ, πὰ 5}4]} ροὺυγ οὔ 41} τῃ6 
δοοά τμεγεοῦ δὲ τῆς Ὀοϊζοπχ οὐ τῆς 
Αἰϊατγ. 

21 Απά “ἢε 5}4]1 ἴακα ἀνγᾶὺ 411 (ἢς 
(αι τῃεγθοΐ, 248 ἴῃὴ6 ἴδε 18 ἴαίζθῃ ἈννΑΥ͂ 
ἔτοπι οὔ τὴς Ξδογίῆπος οἵ ρεᾶος οἔεγ- 
ΙηΡ8; ΔΠ4 {Π6 ῥτγίεϑί 58} θυγη ἐξ ἀροῃ 

ΖΕ χοά. 29. [ἢ6 δἷϊδ. ἔου ἃ “βϑυνθοῖ βάνοιγ πο ἴῃ 6 
18. 

ΓΟΚῸ; δπά τς ρῥγίεβῖ 54]} τὩδκε λη 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦΘ5. [ν. [ν. 28-- 35. 

ἃἴῖοπεπλεηῖϊ ἔογ Πίη, δηά ἰξ 5}4}] Ὀδ ἔογ- 
σίνεη ἢϊηι. 

22 Απά [ΙΕ δε διίηρ ἃ ἰδτρ ἰοῦ ἃ 
βίη οἤεσηρ, ἢς 5114]} Ὀγτπρ᾽ [ ἃ ἔδπιδὶε 
ψιτμοιι Ὀ]επι βῆ. 

22. Απά δε 5}2]] ἰδὺ ἢἷ58 ῃδηά ὑροῃ 
τῆς Πεδά οὗ 1π6 58ἰη οἤεγίηρ,, δπά ἰδῪ 
1ῖ ἔοσ ἃ βίη οβεγίηρ ἰῃ τῆς ρίδςε πεσε 
{Π6Υ ΚΙ] ἐῃς δαγης οβετίηρ. 

24. Απά {δε ρτγίεϑί 54]] τἀκε οὗ τἢς 
δΙοοά οἔτἢε 5ἰη οἤεγίηρ τυ ἢ 8 βηρετγ, 
Δηά ρευῖ ἐξ ἃροη τῆς Ποτηϑ οὗ τῆς ἡ 
οὗ δυγηῖ οἴεγίηρ, ἀπα 3}4}} ροιγ οὔκ 
411 τῆς ]οοά ἐπεγεοῦ δὲ τπς δοζίοη, οὗ 
ἴῃς δἰζαγ: 

25 Απά ἢ 5}4]1 [κα ἄννγᾶὺ 411 τῃς 
ἔλι τῃπεγθοῦ, 485 τῆς ἔδϊ οὗ τῆς Ἰδπ ἰ8 
[ἌΚΘΠ ΑΥΨΑΥ ἔγοπὶ ἴπε βδσγίῆςε οὗἩ τς 
Ρεᾶςα οἴεγίηρβ; δπά τῆς ργίεβδε 8}]]} 
Ὀυγη τπαπὶ ἀροη τῆς αἰταγ, δοςογάϊηρ 
ἴο ἴῃς οἤετγίηρβ πηδάς ὉΥ ἢἤτγε υππῖο τῃ 6 
ΓΟΚῸ: 4πηά τῆς ρῥγίοϑδς 541} πγᾶκα δληῃ 
ἀιοποιηθηῖ [ὉΓ ἢΪ5 5η ἴῃδῖ ἢς Παῖἢ σοηι- 
ταϊττ6 4, ἀπά [ἴ 5}.4]} θεὲ ἰογρίνεη ἢἰπι. 

28. Ον ἐγ ῥὶς «ἰ] Απᾶ 17. ἢ 5 51. 
α ἀϊ!ά 9 ἐὐε σοα! 9} Α ΒΆΔΕΕΥ δ886-ξοδῖ. 

ΤΠ ψογὰ ἰ5 ἴπ6 ἔδηγίηϊηθ οὗ “α᾽ ἐγ, Ὁ. 2. 
31. ,2ῶγ α “«υεεί ταυομγ] 866 Οἱ 1. 9. 
82. « ἰα»Ὥ}} Ἀδίδοῦ, ἃ ΒΘΟΡ; οπο δε- 

ἔννέθη οπ6 δηά ἴῆγοα γϑδῖβ οἷά. 866 οἡ 11]. 7. 
[πἰγοά. δῖν. ΤΉγχεα ροϊηϊβ ἀγὸ ἴο 6 οὈϑογνεὰ 
ιῇ τορΑγά ἴἰο ἴπ νυἱοῖ!πι5 ἔοσ 51η- οἴὔογηρ8.--- ΓΠ6 
σοιηπιοη ρθορὶθ μδὰ ἴο οὔει ἃ ἔδηηδ]θ, ἃ5 ἴΠ6 
1655 ν᾽ υΔὉ]6 Δ: π|Α] ; [ΠΟῪ τ Ὀγεβοηΐῖ οἰ Π Σ 
ἃ 5Π6Ὲ6Ρ ΟΥ ἃ ροδὶ ἴο 581 {μεῖζ σοηνοηϊθηςθ, 

ὙγΠ|16 [86 τυΐοῦα δὰ αἰνγαγβ ἴο ΟΥ̓Γ 4 πηδὶθ- 
Βοαῖ: δηὰ πο ροδῖ ννγᾶβ ρτοίεγγεά ἴο [86 βῆδθρ, 
ὉΠΠ|ῚΚ6 [Π6 νἱοῖπὶ ἔογ ἃ Ῥοδοθοσηρ οὗ ἃ 
Βυτγη-οἤδξηηξ. 

36. σεζογάϊης 10 ἐδε οὔεγίπφε νιαάφ ὅν βνο 
Ἀδίμεγ, ἀρὸπ {πε ΟἨεΓη 8 τδάς ὈῪ ἤγε. 8ὅ6εὲ 
οη ἰἰ]. ς. 

[τ 5ῃου]ὰ Ὅς οὐϑογνθά, [πδὲ {πὸ 8:η-οὔοηρς 
σοῖο ηοΐ δοσοπιραηϊοὰ ὉΥ Μεοδλί-οὔἴθσηρθ ΟΥ 
ὈηηκΚ-οἴογιηρθ. 866 Ναπὶ. χν. 1--11. 

ΝΟΤᾺῈΣ οὐ (ΗᾺΑΡ. ν᾿. 2. 

ΟΝ ΒΙΝΝΙΝῈ ΤΗΚΟΌΟΘΗ͂ ΙΘΟΝΟΚΑΝΟΕ. 

ΤῊΪ5 νοῖβο ἀθῆποβ ἴΠ6 ἱκ ηὰ οὗἉ 5[η ἔοσ Ὡς ἢ 
51η-οΟΒοτΙη; 5 γογα δοςορίοά. [}ἢ ἴπ6 δυγιἀροὰ 
τυ]ε5 ὧσγ 51:η-οὔἴεδσίηρβ 'ἰΏ Νυπιῦοῦβ χν. [ἢ 15 
ἱππά οἱ 5ἴη 15 ςοηϊγαϑίοαὰ νὴ  ἰῃαῖ  ΒΙςἢ οαϊ 
ΟΥ̓ [δὲ ροεγρείσαϊοσ ἔγοπμη ἀπιοηρ 818 ρθορὶο (ςξ 
ν. λ1 ΜΙΝ Ὁ. 20). ΤῊΘ ἔνγο οἸ45565 ἀγὸ αἱ 
{ἰρυ ϊϑηῃοὰ ἰπ 1π6 ἰαηρυᾶρε οὗ οἷς ΒΙΌΪ6 85 
βίη [γουρσῇ ἱρπόσγάποθ δπά ργεβυμπιρίιοιυϑ 5ίη. 
Το ἀἰϊΞιϊησἰοη 18 οἰ θα σῪ τεοορηϊΖοαὰ Ρ5. χίχ. 
12, 11 ἃ Ηρ. χ. λό, 2). [ἰ 566π18 ενἹάδηϊ 
κ(δαῖς {Π6 οἰαϑϑιβοδίίοη {δ18 ἰπαϊςαῖϊοά τεξευϑ 
ἱπιπηιοάϊατεὶγ ἴο [86 τεϊδιίοη οἵ [86 σοπϑοίεποθ 
ἴο Οοά, ποῖ ἴο ουϊνγαγάὰ ρεδηΔ] 165, που, ᾿ΠπηΠ|6- 
ἀϊαΐοὶγ, ἴο ουϊννατὰ δοϊΐοηθ. ΤΠ ργδϑυμρ- 
ἴμοι!5 5ίπηογ, ᾿ἰοσγα γ 6 Ψ ῆο 5ἰπποά “ἢ 

ἃ πἰσῇ δπδηά," τϊρηῆξ οὐ πῆς ποῖ δᾶνα 
σοτηση τὰ βυςἢ ἃ ΟΠΠῚΘ 85 ἴο ᾿πΟῸΓ ΡῬιιηἰβῇῃ- 
τρθηΐ ἔτοπηῃ ἴἢ6 οἷν] ἰανν: ἰἔ ννᾶ5 δπουρῃ 
[δαὲ πὲ παά ν ἢ ἀο!θογαΐθ ρυγροϑο, στο ρο]]οὰ 
δραϊηϑδὲ Οοἀ (566 Ρχονυ. 1. 13--ὄ 15), δπὰ ΠΩ 
7) μεῖο ννὰ5 ""ςαϊ ΟΗ͂ ΠῸΠιῚ Δπιοηρ ἢΪ5 ρεορίο" 
ἃηὰ δ] επαίθά ἔγοπῃ ἴῃς αἀἰνίπο σονθηδηΐ (566 
ου ἔχ. χχχὶ. 14: [,ὺὐ΄ῷ Υἱὶ, 2ο; οἕ. Μαῖξ, χὶ!. 
41} σ ]οἢ. νυ. 16). Βιυξ {πΠ6 οἵμον Κιπὰ οὗ 
βίη, (δὶ ἔογ νηοῦ [86 δϊ1η- οἤἴθσηρ ννᾶ5. ἃρ- 
Ροϊπῖθά, ννᾶβ οὗ ἃ πιογθὸ σοπῃρ]ολίοά ἩΔίΙΓΟ, 
[τ ἀρρθᾶσβ ἴο πάνθ ᾿ποϊυάθα [Π6 ΠΕ γαηρὸ οὗ 
ἐἐρίης, ΠΟΡ] ΙρΡοποοα δηά ἱρημογδηςθϑ᾽" ἔοσ ννῆϊς ἢ 
νγὸ ἃτὸ δοσιυβίοπιοα ἴο δϑὶς ἔογμίνθῃοθθ, [{ 15 
ννδῖ (ἢ ῬολΙπλῖσὶ βροῖθ οὗ, "ΝΟ οἂπ ὑῃ- 
ἀοτγϑιδπα 15 οσσοσβ ἡ ΟἸδᾶηϑο ποὺ πὴθ ΠΤῸΠῚ 
ϑοογοῖ ἔδυ 15. ΔΝΉΏρη δ6 ὀχδηγηποα δ]5 Ποατῖ, 



ν. 1τ---.3.} 

Βε ἔουηῇ Πὶ5 οὔἴξηοοϑ ΠῊ  ΠΡΙΥ ἴο σις ἢ οχίοπὶ 
ἴα Βε ἔθ] (Πότ ἴο Ὀ6 Ὀεγοπὰ οδἰουϊδίίοη, 
δηὰ 50 ρσγαγϑὰ ἴο δ6 οἰεδηβθὰ ἔσοτῃ ἴποϑα Ὡς 
ὍΕ͵Ὸ σοποραὶθὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοπὶ οἴμειβ, Ὀυϊ 
τοῖα Ὠιπγϑοῖ. [{ νγᾶ5 ηοΐ 86 ουϊνναγά ἔοττῃ 
οἴ τε οἴδξηςς ψνΙςὮ ἀείεττηϊποὰ [Π6 οἾ455 ἴο 
ΒΓ ἢ ἴἴ Ὀεϊοηρεά, [{ πὰρ μανὸ Ὀεδη ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
8η ἱπάδυϊροηςο οὗ 5ηΐ] [που ρ ἢ. Οτ, οἡ {86 
οἴδες μαηά, 1ἴ χαῖρ ϊ παν Ὀδδη ἃ ργτοββ οἴδηςθ 
ἴῃ 115 εχίοσηδὶ ἀϑροςῖΐ (566 ΥΌ Σ, 4, Υἷ. 2). 3) 4)} 
Ὀυϊ 1Ε 1 νγᾶϑ ηοΐ οἰΘΑΥ͂Ύ ργειηθάϊδιοα 45 ἃ 5ἰη, 
1" τῆς οθεπάοσ πον [οἰζ ΒΙ πΊ56 1 ΔΘ Π40]6 ἴο 
]Ἰεδβοναὴ δηὰ τοςορηϊζοὰ {δ (ἰονεηδηΐ, Ὀ6- 
ςοσηηρ {ΠΟΓΘΌΥ [Π6 ΠΊΟΥΟ σοηϑοῖοι5 οὗὨ δἰ5 βίῃ, 
86 προς Ὀτίηρ [86 σγπῦο] οὗὨ ἢΪ5 τερεπίδῃςα 
ἴο ἴδε ΑἸσ, δηὰ ἰδθ ῥγίοδὲ νγὰ8 ἴο σδίκθ 
δἰοπεπηθηΐ ἴογ Πίπ|. 

[{πτὸ δεςορί {Π15 νἱονν, (6 ἀοϑισηαίίοη οὗ 
ἐς “ἢ Τγου ἢ Ἱσηογδηςθ᾽" σληποὶ Ὀδ ἴδ τὶρἢΐ 
οὔθ. Τδο Ηεῦγονν νογτά γεπάεγοά ἴῃ οἱγ γεσ- 
βίοῃ “Ἰποσδηςθ᾽" σοπΊοβ ἔστοπὶ ἃ γοοῖ ψ Ὡς ἢ 
5:5 116 65 ἴο ΕΥΤ ΟΥ̓ ΚῸ Δ5ίΓΑΥ (566 5, οχῖχ. 67) 
(2), «“δᾶσασ). ὙἘ6 5ιυθδϑίδηζινα 15 τεπάθγοά 
οστοσγ, Εσοϊοβ. ν. 6, Χ. ς) πὰ υϑεὰ ν ἢ ἃ ὑγο- 
Ροϑιίοῃ, 45 Δῃ δάνογῃ, υπάννᾶτοβ, ΝΌΠι. ΧΧχν. 
11, 1ς; οϑδ, χχ. 2,0; ἰἴ 566ΠῚ5 5.ὙἸΓΕΥ ἴο ἀ6- 
ποῖος ἱηδλανοσίεηςς, [ἴ 5 ἴσια 184ἴ {Π6 νυ τοῦ οὗ 
186 Ερ. ἴο [6 Ηεῦγονν5 85 ἀγνοήμα ἴῃ [δ6 
βΔΓγ6 56η36 (Ηοῦ. ἰχ. 2). Βυϊ ἀγνοήμα δηὰ 
ἄγνοια ἃτῈ υϑοὰ ἴῃ Ηε]]εηϊδιὶς Οταθοκ ποῖ 

ΓΗΑΡΤΕΒΚΝ ΜΡ. 
: 272 ἐλαΐ εἱπρείλ ἐπε εολεεαδέηρ ἀὴὶς ξμοιυίεζρε, 

2 ἐπ ἐσμελδέηρ αὶ μποίφαρ ἐδέμρ, 4 οὗ 15. 
"παξῖηρ απ οαίλ. 6 Μὲ ἐγώραςς οδεγίηρ, οὗ 
ἐᾷς οεξ, 7 οὔ γοτοίς, τι ον οὐ βοιγ. 14 7416 
ἔγώῤαςς οὔέγέηρ ἐπ σαογερο 1 αμα τε σὲρδ 
97 Ἰσμογαπεέ. 

ΝῺ 1Γ ἃ 80} 5ἰπ. δαπά ἤθαγ ἴῃς 
νοὶςε οὗ βυγεδγίηρ,, δπά ἐς ἃ ννῖτ- 

658. ἩὙΠεῖπογ ἢς ἤδλίῃ βεεη οὔ ποννῃ 
9 1; 16 ἢς ἀο ποῖ μῖζεγ 22). ἴΠεπ ἢ6 
51} δεαγ ἢ 8 1π| 4 α {γ. 

ΙΕΝΙΤΙσῦσ. ν.-- 

ΤΏΘΓΕΙΥ ἰο ἀδηοΐς 5'η8 οὐ ἱβπογδῆσε Ὀυϊ 85 
ξεηογαὶ ννογάϑ ἴοσ οἴθηςοβ. (ΧΧ.. σεη. χχνὶ. 
1Ιο; ἃ Οἶτο. χχυ δ τς: [ονν ΧΧΙἸ. 14. 866 
50 ἢ], 1,οχ. ἴὴ 1ΧΧ.᾽ δον ρα βου, “1, 6χ. 
ῬοΪγὉ..) ὙΠΟ τοηἀογηρ, ἐῤγουσό ἱπαάυεγέοσηςε, 
νου] ἃ 5 ϑ δη 1} ἀρτοθ ῈΠ τηοσὲ οὗ {6 
ΨΟΓΒΙΟΏ5 δησίοεπὶ δηά τηοάοσῃ. ΤῈ ΧΧ.-. 
αν ἀκουσίως: ἴΠ6 οἹά [{2}1ς 845 ηργμάεηίον. 
Οὐ ἰγδηβϑίδίοσβ [ο]]οννοά (86 Νυΐγαῖο δηὰ 
Οπἰκοῖοβ. 
1 βδουϊἃ πονγενοσ ὃς οὐϑεγνοὰ ἰπδί δίη- 

οὔἴεσίηρβ οσα σεαιγοὰ ποῖ ΟὨΪγ ἤθη [ἢ 6 
σοηδεοίθρηςθ δοουθεὰ ἰδ οΟΠδπάοσ οὗ δανίης 
γἱοϊ θὰ ἴο ἱεπηρίδεοη, Ὀυΐ ϑοπηθίϊ ΠΊ65 ἔῸσ νυ βαῖ 
ὑνετ Ὀγθδοθ65 οὗ [86 [,νΚν' σοπιπροα 5Ε γι 
ἴῃ ἱβπογδηοθ (ν. 17, ἰγ. 14, .23,) 28), δηά 
ΒΟΙΠΘΕΠΊ638 ΟἹ δΔοςζοιιηΐ ΟὗὁὨ Πεγεπλοηϊδὶ Ρο]]- 
ἤοη. ΤΕΥ ἀγὸ ἴῃυ.5 ἰο ὃς τεραγάθα ἃ5 ρχγοίεϑίβ 
ραϊηϑὲ δυουυ τ ϊηρ ὙὙΠΙΟΝ 8 ορροβοά ἴο ἴΠ6- 
ΠΟΙ’ Π655 δηὰ ΡΟΣ οὗ [6 ἀϊνίπο [ἂνν. ὙΠΟΥ 
γνογο, ἰη 5ῃοτί, ἰο Ὀε οἴεγοά ὉῪ [6 ννουβῃρροΥ 
ἃ5 ἃ ΓΕΙΙεῦ ἴο (Π6 σοπϑοίθῃςθ Ὑν βοηΘΥοΥ ὃς ἔε]ς 
{πε πεοὰ οὗἩ δἰοηοπηγρηΐῖ, 

Τλε ποϊίοη οὗ ΕὈτασγά (οη Ηξεῦ. «. 1---το), 
δηαὰ οἴδοιθ, (δὶ ἴῃΠ6 ρῥγιοϑὲ πδὰ ἴο ἀδεϊάθ 
ΠΟΙ ΠΟΥ οδοῖ ρΑγίὶ συ 12Γ σᾶ56 νος ἢ οδπηθ δ6- 
ἔογε Ὠἰπὶ ννᾶβ οὔθ ἔοσ ν" ἰ ἢ ἃ 81η-οὔἴογίηρ ννᾶϑ8 
ΑΥΔΙ]Δ 016, ϑθθπ5 ἴο 6 ψυϊῖα ΒΟ ]6 ἴο ἴΠ6 ἰάθα 
οὗ ἴθ Μοββϑὶς χἰζυδὶ δηὰ ἴο ννβαΐ νγὰ Κπονν οὔ 
ἴδε διηςίίοηϑ οὗὨ [6 ὑυεβιῃοοά, 

2 Οἵε ἴξ 4 ουὶ ἔους ἢ ΔΠΥ πποΐεδῃ 
τηϊηρ, ΠοῖΠεγ 1. δε ἃ σλγολβα οὗ λη 
ἀπο ]εδη δεδϑβῖ, ΟΥΓ ἃ σάγοδβα οὗ μηοΐθδη 
σδίτ]ε, οὐ τῆς σατοᾶϑε οὗ τππο]θδη σγεερ- 
'ηρ τ ϊηρ5, Δηὰ ἡ 1 Βε μάθη ἔγοπι ἢΙπ|; 
ἢς «ἰβο 85}.8}} 6 ὑποθδη, δηά ρα] γ. 

4 Οἵ τ ἢς τουςἢ τῆς υποϊεδηηε88 
οὗ πηδῃ, νυν ῃδίβοανεσ ὑπο ΘΔ ῃη 685 29: ὁέ 
τῆλι ἃ τηδῃ 5}4]] δε ἀβῇ]θά νυ τῆ], δηά 
1 θ6 Πα ἔτοπλ ἢϊπὶ; ἤδη ἢς Κηονγεῖῃ 
οΓ 11. τῇδη ἢ 588}1 θ6 ριι]γ. 

ΓῊΗΔΑΡ. ,(. :---12] Το δβυδ᾽εςξ οὗ 1ῃς6 811- 
οἴἶετγίπρ 15 ςοπιἰπυσὰ ἴῃ [15 σμαρίεσ ἴο συ. 14. 
866 Οἡ σύ. ό, 7. ϑροςῖδὶ Τσοδϑιοη5 ἃγ6 ΠηΘη- 
ποησὰ οὐ νὩὶο ἢ 85:π-οὔεγίηρϑβ ἄγ ἴο Ὀ6 τηδάθ 
τ ἃ ραγτ]ου ΑΓ σοηΐεβθίοη οὗ (6 οἴξηςε ἔοσ 
ψ ςἢ δἰοποιηθηΐ 5 βου σῆϊ (νυν. .). ὙΠ Ε56 
δ:η-οὔευηρς ἃ ἴῆυ8 ὈγΟΙΡὮΣ ἱπίο ἃ οἶδ58 
οἰ ΑΥΪΥ ἀἰπεϊηρυ σῃεὰ Ὀγ 115 δαάϊτἸοπα] ἔοττα 
ἔτοτι ἴδοθε ργοϑο δε τη ἴΠ6 ῥγεσεάϊης σἢδΔρ- 
ἴεσ, 

1. διαγ 4ῤὲ “υοἱεό 9 “αὐεαγὶη}] Ἐαΐδοσ, 
“ ΠΡΑΣ ἴδ νοῖςο οὗ δά πσδιιου." Τῇδ ολ86 
ἄρρΟΑΓβ ἴο Ὀ6 (πὶ οὗὨ οὔὲ ννῇῆο δ45 Ὀδεη ρμιΐ 
Ὁροὴ ἢῖ8 οΟΔΙἢ 45 ἃ υνἱῖπθὲ8 ΌΥ ἃ πηᾶρ᾽ϑίΓαΐα 
ἃηὰ [2118 ἴο υἱΐεγ 411] ἢῈ πᾶ5 βθθπ δηὰἐ πεαγά 
(ςξ. γον. χχῖχ. λ4; Νυηῦ, ν. 21; Μαίξ, χχυὶ. 

63). ΤΙ ἐλογςδιίοη οὗἩ ψρδὲ 18 [8156 ἴῃ είν! Πρ 
ονϊάδηςε 18 ἢοΐ Βεγα τηεη!οηεὰ (866 οι. ΧΙΧ. 
16---10). 

Δ, 8. (δδε5 οὗ σϑγοτηοηῖδὶ ὑπο ΘΔ} 688.--- 
[ξ ἃ ρογϑοῃ ἴοοϊκ ἱπιηπιράϊαϊ ποίίςθ οὗὨἨ ἧδῖ8. ρο]- 
Ἰυϊοη ἔγοπι εἰἴθοσ οὗ ἴμεϑὲ 80 ΓΟΘ5, 8 ΠΊρΡ]6 
ἔοττῃϑβ οἵ ρυγβοδίίοη ννεγὰ ργονι ἀθά ἔοσ ἢιπὶ. 
[,ον. χὶ, 24, 25) 28, 329) 40, ΧΥ͂. ς, 8, 21ὶ 
Νυπι. ΧΙχ, 11, 21:. Βιυΐ ἰἔ (Π6 {πηρ ννᾶ5 
εἰ Ὠἰὰ ἔγτοπι ᾿ἰπι,᾽" εἰἴ ποῦ [Ὠγου ἢ ἐογρεῖι! 685 
οΥ ἱπάϊ ογεποθ, 50 {παῖ ρυπβορίίοῃ μδα Ὀδεη 
πορϊοοϊοα, ἃ δ:η-οβθ της νν85 τεαυϊγοά. ὙΠΟΓΟ 
Πδλὰ οὗ σουγδα ἰπ 5:ο ἢ ἃ οᾶϑ6 Ὀδθὴ ἃ ΒΌΠΥ 
πο ροποθ. Βαΐ οἡ [πὸ ϑβϑθητδὶ σοηηδοίίοι 
θοίννθεη ἱπιρυ ΠΥ ἂπὰ (δ δ8:}-Οῇ ΠΠς, 5.6 
Νοῖς δῆσσ Ἵἢ. χυ. 
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4 Οε ξ 4 βοὰ] ϑυγεδγ, ργοπομηςίηρ; 

ἢ δὲς Πρ8 ἴο ἀο 6ν]], ογ ἴο ἀο ροοί, 
νγηδίβοενεγ 12 δ τπδῖ ἃ τηδη 5}4]] ργο- 
ποιιηοα ψν 4η οἴῃ. δηπά ᾿ξ ΡῈ ἢϊά 
ἔτοσι πἰπι; με δὲ Κπονγείῃ γ “ 
τΠεη ἢς 514]} θ6 ρῃ ΠΥ ἴῃ οπε οὗἉ τῆεβε. 

ς Απά [τ 85Π4]} θεὲ. ψγῆεη ἢς 5}4]1} ὃς 
σΌΠΕΥ ἴῃ οπα οὗ ἴΠ686 ἐῤέπρε, τμδῖ ἢς 
84]}} σοηπέεβϑ ἴπδῖ ἢς Πδῖῃ βἰηπεά ἴῃ 
τηδῖ ἡῤίηρ: 

6 Απά δε 5}4}1 Ὀγίπρ' ἢ 8 ἴγεβρᾶβ88 
οβεγίηρ απο ἴπ6 ΓΟΒΡ ἔοσ ἢ15 βἰῃ 
νγῆϊςἢ ἴδ Βαῖῃ βἰπηθά, ἃ ἔδηχαὶς ἔγοῃι 
(ἢς Ηοςκ, 4 ἰδηλῦ οἵ ἃ Κά οἵ τῆς ροδίϑ, 
ἔογ ἃ 8ἰη οἴξεγίπρ; δηά ἴῃς ργδϑῖ 5Π2]] 
ταλίκε Δη διοποπιθηΐ ἔοσ πὰ σοποεγη- 
ἴηρ᾽ ἢ]5 5[ῃ. 

ἩΉΕΒΟΣ Ϊ Απά [ΕἾΠε 6 ποῖ δῦϊε το Ὀτγίπρ 
απο Ὁ ἰάταν, 1Π6Π ἢε 518}} Ὀτίπρ ρου ἢ 8 
πε. ἴτεβραβδ, ὙγῃΪοἢ ἢς Πδῖη σοπιπιίτιεά, 
χἔρρεον ΦΓ 6 ἴγγο ταγι]εάονεβ, ΟΥ̓ ἴν7Ὸ γόομηρ᾽ ΡίβεΟη8, 
ἀπο {ΠῈ ΓΟΚῸ ; οηε [ΟΓ ἃ 8ἰη οἤεγίηρ, 

Δηά τῆς οἵδεγ ἔογ ἃ δυγηῖ οβεγίηρ. 
8 Απά ἢ 5881] Ὀγπρ [δηλ πητο ἴῃ 6 

ΡΓαϑῖ, νγῆο 5}4}} οἴξεγ ἐῤαέ Ὑγῃ ἢ 1: 
α ζλΡ. χ. ἔ0Γ [6 51ηὴ οβεγίηρ ἢγβῖ, ἀπά κα τνγη 
15 ΟἹ ἢϊ5. Πεδά ἔτοπι ἢϊ8. πεοῖκ, δι 5ἢ 

ποῖ ἀϊνίάς ὲ ἀϑιιπμάοτγ: 

ΤΕΝΙΤΙΓσῦ5. ν. [ν. 4--12. 

9 Απά 6 511] βργίῃκὶε οὔτῃε δ]οοά 
οὗ τῆς 51πὴ οβδγίῃρ ἱροῃ τῆς 8146 οὗ 
ἴη6 δἰίαγ; δηά τῆς σεβϑῖ οἔὔ τῆς δίοοά 
8641} δὲ ψγυηρ οὐξ δἵ [ῃς Ὀοζίοηι οὗ 
1}6 ἃ᾽ίαγ: ἴξ ἐς ἃ βίη οβεγίηρ. 

Ιο Απά δε 53}41]] οεγ τῆε βεοοπά 
,)γ α Ὀυτηῖ οβετγίηρ, δοσογάϊηρ ἴο τῆ6 
"ηδηποῦ: δηά τῆς ρῥγίεβδε 50.411} πγαΐκ 1 Οσ, 
Δ δἴοπεπηεηῖϊ ἔογ ἢ [ῸΓ ἢ]5 5ῖη νης ἢ 
ἢδ Βδῖῇῃ βἰπηεά, δπά ἰξ 888]} δε ἰογρίνεη 
ἢϊπ|. 

ιι 4 Βιυῖ ἰἔ Βε δε ποῖ δδ]ε ἴο δγίπρ 
ἴνο τυγί]δάονεϑ. ΟΥ̓ ἔνγο γοιηρ Ρίρεοπβ, 
ἴδῃ ἢδ τῃδξ 5ἰπηβά 5}]1 δγίηρ Ε ἢ 58 
Οἤεσίηρ [Πς επί ρατί οὗ δῃ ερῇῃδῇ οἱ 
ἤης ἤοιιγ ἔογ ἃ 8ἰη οβεγίηρ; ἢς 5}}4]]} 
Ρυΐϊ πὸ οἱ] ὑροὴ ἰξ, πειτθογ 5}4]} ἢδ 
Ρυϊ ἀην ἰγδηκίποθηβα τΠογθοῃ: ἔογ ἰΐ 
ἐς ἃ 5ἴη οἔξεγίηρ. 

12 ΤΠεη 5141} ἢς δυίη 
ΡΙεβῖ, ἀπά τῆς ργίεβῖ 8ῃ8 

1 ἴο τῆς 
(2κὸ ἢϊς 

ΝΑ ΕΕ. 

ΠΔΠΘΗΙ] οὗ [ἴ, ὅσυδη ἃ τιεπγογίδὶ τμεγεοῦ, ὁ Ἵβαρ. α. 
Δηά Βυγῃ 1} οἡ ἴῃ αἰταγ, “δοςογάϊπρ' ἴο ξ΄.μβαρ. 4. 
ἴῃς οἴδεγίῃρβ πηδάβ Ὁ ἤτγε υπῖο τε 35 
ΓΟΚῸ: ἰξ 1: ἃ βίη οἤεγηρ. 

12 Απά τῇς ρτγίεβδξ 85}4]} τηδαΐζε δὴ 
Δἰοποπλθηξ ἔογ ἢΪπὶ 48 τους Πρ ἢΪ5 51η 
ἴδει μα ἤδίῃ βἰππεά ἴῃ οπς οἵ [ἢ686, 

4. Το ολϑο οὗ γαϑἢ οὐ ἔογροϊζοη οδίῃβ.--- 

ῥγοπομποίησ)] Ἀλίμεν 141 δρϑδκίπε (5. 
ΟΥ̓. 32). ὙΠΕ γεξδσεπος 18 ἴο 8η οδῖῃ ἴο ἀο 
βοθίῃης υἱτογοὰ ἰπ ΓοοΚ] οσθηθβδ ΟΥ̓ Ραβδίοῃ 
δηὰ ἐογξοίζθη 848 ϑ00ὴ 88 υἱΐογοά, 

δ. Το οοηξοβοίοη οὗἩ [Π6 ραγίςυ τ οἤδηςθ 
Βοτο βροκοῃ ΟὗὨ Ἀρρϑᾶσγβ ἴο 6 ῶὩὸ ραγΐί οὗ [Π6 
ΒΔ Υ ῆς 14] σογοθοηγ. ἝΟἔ, Νιυπὶ, ν, ό, )η. [ἰ 
ἷ8 ποῖ {δεγοίοσο ἴο ῬῈ οσοπέουπάεαὰ ψ ἢ [ἢς 
ΒΈΠΕΓΔΙ Ἐπ ΟΥ̓ Ποη οβϑίοη νυν Ὡϊςἢ, δοςογάϊηρ 
ἴο [ονν ἢ ἰγαάτίοη, ἀεςοπιρδηϊοά [86 ἱπηροβιοη 
οὗ μαπάβ οἡ ἴπ6 μεδὰ οὗ ἴδε υἱςϊπὶ. δ66 [π- 
τγοά. ὃ ν. 

6. δὶ. Ἰγεραπ-"-οδγεγίη)] Ἀδῖβεσ, 88 Ἀ18 
ζοτζοιῦ, ἰμαϊ 15, ννμαΐουεσ 5 ἀπε ἔῸΓ [18 
οἴδηςθ. ἴΙ͂ῃ [ἴ9 οἱά ι156, ,2ογγ7εὶ! ϑεθβ ἴο πᾶνε 
Δηδννγογεᾶ Ὄχδοῖγ ἴο ἴδς Ηθῦ. ὥεῤᾶν»ι, τιεδηΐηρ 
οἰ μου δὴ οἴξῃςθ, ΟΥὁ ἴῃ6 Ῥεηδ]γ ἔοσ Δη οἤξηςθ, 
866 ἴῃ6 χυοίδεοηβ ἰῃ Εἰομαγάϑοπ᾽ 5 Ὠϊοῖ. ὙΠῸ 
τννογὰ Ζεῤᾶνι 15 ΒΟΏΘΓΑΙΪΥ ἰγδηβίαιθαὰ Ὑγεβραβ88- 
οἴεγίηξ, δηὰ τῃδὲ σοπάσεσγηρ τῖρμξ πᾶν σοῃ- 
νογοά ἴδ 8θῆϑ6 ἤοσο ῃδὰ ποῖ [86 ἴεστῃ ΤΎΘϑρ859- 
οἤτήπε Ὀδοοπῖο ἴῃς ουὐττοηΐ ἀοϑιρηδίοη ἔοσ ἃ 
ἀϊξεϊποϊ Κιπά οὗ 51η-οὔδ ῃήπρ τηεποηθὰ ἴῃ 186 
ποχί βϑθοίοη (566 οἡ Ὁ. 14). 

ἃ ἰα»ηδ οὐ ἃ ἀϊά οΥΓ᾽ 1δεὲ φοαϊ} ἃ ΒΆΘΟΡ 
(ἰν. 32) ΟΣ ἃ ΒΆΔΕΕΥ 5Β86-ξοδί (ἷν. 23). 

7---ἰ΄1[0. δεεὶ. 14---τό, ΧΙΣ, 8. [π ἴῃ6 ἰΑΓΡῸΓ 
οβογίηρϑ οἵ (ἢ οχ δηὰ [ῃδ 5ἤδορ, πὸ ἔδι νης 
νγ 85 Ὀυγηΐ ὕροη {πὸ ΑἸΙΑΓ τοργοβοηϊοά, κὸ [Π6 
Βυχιςοὔἴεγιηρ, [86 ἀράϊοαϊΪΐοη οὗὨἨ {πΠ6 νοῦ- 
ΒΠΙΡΡΟΓ; ἴῃ (ἢ]5 σᾶ86, [(ἢ6 βᾶτηθ ΠΊΘΔΠΙηΡ νν85 
ςοηνεγαά ὈΥ͂ οἠε οὗ ἔμε Οἱγάβ8 Ὀεΐηρ ἰγραϊθά ἃς 
ἃ ἀἰξαποϊς Βυγη-οἤδγίηρ (56εε [ηἰτοά. ὃ χνὶ.). 
Αςοογάϊηξ ἴο [οβερῆπ8 (( Απξ.᾽ Π|. 9. 8.3) δπὰ 
[Π6 Μίβῃπα (΄ Ζεῦδοῃ,᾽ ν!. 4) 1ῃ6 Ὀοάγ οὗ {δε 
Ὀϊτὰ ἔογ {86 81:}-οὔἴθηρ νγᾶ5 δαίθη ΟΥ̓ [86 
Ρηεϑίβ, 1κὸ [τς Ποϑἢ οὔ {86 Ἰάγρεσ 81η-οὔἴὔεγίηρβ., 

7. α ἰα»ιδ)]Ί ομ9 οὗ 186 δοοῖ,, εἰπὸν 8 
56 ΕΡ οΥΓ ἃ ζοαῖ. ὅ866 [ηἰτοά. ὶ ἰν. 

,)ῶν δὲ ἐγωώρα!:, «αυὐδίιορ δὲ δαῤῥ᾽ εορι»ε ε61] 
8δὲ᾽ι 815 ζοχζοιὶῖς ΖθΣ. Ὅ89 δῖ 86 δδῖδ 

οοϊαταλτοῖθά. 

11. εηΐ ῥαγὶ οΥΓἹ απ ἐῤῥαδ] ὶ.ε. ““ἢς Το ἢ 
ἀο1];,") ΡΓΟΌΔΟΙΥ 655 (μδῃ ΠδὶΓ ἃ βαϊϊοηῃ. 866 
Οὐ χὶχ. 26. Τἢ 5 8:᾽η-οεσιηρ οὐ π|684] ννὰς 
ἀπε ηρσυ θα ἔγοπι [86 ογάϊμαγΥ ΜιησΠΔὮ ὉΥ 
(Π6 ἀὔϑοποθ οὗ οἵἱ δηὰ ἔγαηκίησθηβο. (Οἵ. {μῈ 
αὔϑοηςο οὗ ἴη6 Μοαῖ- δῃηὰ ὈτηΚ- Οἤοσπρο ἴῃ 
186 δηϊπ)8] 81η- οἴὔθσηρϑ. 

12. φειογϊπρ 10 1δὲ οὔεγίησε πιαάδ ὃν γε] 
ἘΔΙΠΟΣ, ὌΡΟΣ 089 ΒυΣΗ  -ΟΖΟΙπΕ 8. 866 
ου ἴον. 11]. ς. 



οὔνλρ. 4. 

ν. 14---2.] 

πὰ ἰζ 5Π.4}} θὲ ἔογρίνεη ᾿ΐπι: δηά ἐῤέ 
γεριθαηπέ 80.411] Ὀ6 (ἢς ρυγοβι᾽ 8, 48 ἃ πγχεδῖ 
οβετγίηρ. 

14 ἵ ΔΑπά τἰὰ ΙῸΚΡ βρᾶκε υπῖο 
Μορβεβ. βαυίπρ, 

Ις {8 58οι}} σοπηπλῖξ ἃ ἔγεβρ485, δηά 
δὶ τῆγοιυρἢ Ἰρποόγάποα, ἰῃ ἴῃς δο] 
τϊηρ8 οὗ (πΠ6 ΓΟΚΡῸ; τπεη ἢς 58ἢ 
δυπρ ἔογ [15 ἔγεϑραβϑ8 ὑπο τῆς ΓΟΚῸ 
ἃ ΓΑπὶ ιΠουϊ Ὀ]επλ 8 οὐδ οἔἩ τῆς 
βοςῖκ5. νυ τ Τὴ ἀβοπιδίίοη ὈΥ 5ἤῃείκο 8 
οὗ 51:Ϊνεσ, δίτεγ (ἢς 5ῃεῖεὶ οὗ ἴῃς βᾶπο- 
ἴυᾶΤΥ. ογ ἃ ἴγεβϑρᾶββ οβεγίηρ: 

16 Απά ᾿ιε 8514}1] πιᾶκε δηιεηάβ ἔογ 
τς πάγηὶ τηλῖ ἢς ἤδῖῃ ἀοης ἰπ πε 
ΠΟΙγ τῆϊηρ, ἀπά 51] δά ἀ τῆς δ ρατὶ 
τιεγεῖο, ἀπά γίνε ἴξ υηΐο ἴῃς ργίεϑῖ: 
Πα ἔπε ῥγεϑῖ 3141] πηᾶκε δὴ δῖοης- 
πιεηΐ ἴογ ἢϊπὶι τ τη τὰπὶ οὗ τῆς 
ἴγεβραϑ5 οἤεγιηρ, δηά 1 5Π2}} Ὀς ἰογ- 
σίνεη ὨΙΠ,. 

17 ( Απα [Ε 4 Ἄϑοιι 5π, δῃηὰ Ἴσοι- 
τηΪς ΔΠΥ οὗ 1656 τἢϊηρβ νγῃῖς ἢ ἀγα ἕογ- 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦσ. ν. νι. 

διάάοη το δὲ ἀοης ΒΥ ἴπ6 σοιῃπιδηά- 
πιοηῖβ οὗ ἴπ6 ΓΟΚῸ ; τπουρῇ ἢς ννἱβῖ 
ἐΐ ποῖ, γεῖ 15 6 ριμ!τγ. Δηἀ 5}4}} θεὰ 
ἢ]5 ἱπι φιυγ. 

18 λυφ 6 5}2]} Ὀγίηρ ἃ τὰπλ ἡ ἢ- 
ουξ δΙεπι5ἢ ουἍἱ οὗ τπ6 ἤοςϊκ, νγἢ ΤὮΥ 
εϑβεἰπηδίίοη, ἔῸΓ ἃ ἴγε8ρ438 οἤἴεγιηρ, ππηῖο 
τὴς ῥγίεβῖ: ἂδπά πε ργίεβί τι πλλκα 
Δῃ δἴοπεπιχεηζ Ὁ ἢἰπὶ σοποδγηίηρ᾽ ἢ 5 
ἱσηογάπος νγπεγείη ἢς ογοά δηά ννὶϑῖ 
1 ποῖ, ἀπά [ζ 5ῃ4}} Ὀ6 ἐογρίνεη ἢΐπι. 

19 ἴϊ ἐς ἃ {γεβϑρ888 οβεπηρ: ἢς ἢδῖῃ 
ΠΕΓΔΙΠΙΥ ἐγεβραββεά ἀραίπϑι [Π6 ΓΪ!ΡΟΚ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΥἹ. 
ι 7λε ἱγῥα:: οδεγίμσ Ὧν εἰρις ἄονθ τοϊξῥἐαρίν. 

8 74ε ἰατυ οὗ 4λὲ ὀπγμ οδέεγίηρ, τ4. ἀπά ο7 
δὲ ηρηιεαὲέ οδεγίηρ. τὸ 744 οδεγίηρ αὐ {δε 
χορ σέο»αἷον οὐ ὦ ῥγιίεεί. 24 724 ἔστι οὗ {ἠέ 
σίρ οὔεγέηρ. 

ΝῺὨ τῆε ΓΟΚΡ βρᾶκε υπΐο Μοβεϑβ. 
ΒΑΥ ΠΡ. 

2 [4 οι] 8[η, δηά Ἴςοπηηιῖῖ ἃ 
Γε8ρ288 ἃρδίηπϑὲ τῆς ΓΟΚΡ, ἂπά ]16 

ΤῊΕ ΤΚΕΒΡΑΒΒ-ΟΕΕΕΞΚΙΝΟ5. 

Υ. 14.-Υ]. 7. 

14. ΤΕ ὙΓτοθρδοϑ ἤεσίηρο ἃ5 ΠΟΥ ἃ1Ὸ 
ἀοοοπ δα ἴῃ (ἢ]15 ϑοοϊίοη δηὰ [ἢ Υἱΐ. 1--- 7, ΔΓῸ 
οἰεα ΠΥ ἐϊσιησυ 5ηεα ἔτοπὶ [6 ογάϊπαγυ διη- 
οἴἶεσιηρνβ ἴῃ ἴΠεϑ6 ραγί συ] ΑΓ :---- 

(1) ΤΕΥ νεῖε οἤεγοὰ οἡ δοοοιηΐ οὗ οἵ- 
[εῶοε5 νυῃςἢ ἱηνοϊνοα δ 1Π]ΌΓΥ ἴο 80Πὴ6 ρεῖ- 
90η (11 πῖρδς 6 ἴδ6 ΚΡ Η]πΊ561Ὁ) ἴῃ τεδρεςὶ 
ἴο ΡΓΟΡΕΓΥ. 866 ο. 1ό, νἱ. 4, ς. 

(2) ΤΕΥ ννοτα αἰννγϑβ δοοοπιραηϊοαὰ ΟΥ̓ ἃ 
ῬΘΟΌΠΙΔΙΥ ἤπε 6414] ἴο ἴῃς ναϊυς οὗἩ [ἴῃ ᾿Π͵ΌΣΥ 
ἄοπο, στ ἢ ἴδ δάαϊτίοη οὗ οὔθ. ἢ, [{ Πᾶς 
Βοῆσο ὕδθῃ ρῥγοροβοὰ [δὶ {ΠΟΥ 5ῃουϊὰ ὃὈ6 
εδ᾽ δὰ ““ ΕἸπο- οἴθπηρβ."" ΟἿ. Νυπι. ν. ς---Ξ. 

(3) ΤἼἢο τιραίγτιεπὶ οὗ ἴπ6 Ὀ]οοά ννᾶβ ΠΊΟΙΘ 
ϑτηρὶθ. [{ νγὯ8 αἀἰδροβοά οὗ ἴῃ [6 541Π|6 ννΑῪ 
485 ἴῃς δ]οοὰ οὗ {6 Βυτης-οἴθπηρϑβ δηὰ (ἢ6 
Ῥεδοε-οἤεγίηρβ, ποῆὶ οὗ 1[ἴ δείηρ ρυΐϊ οὐ [δ6 
Βογης οὗ πὸ ΑἸΐδτγ. 

(4) ὙΒε νἱοῖϊῖίπὶ νγᾶδ ἃ γᾶπι, ἰπϑίεδά οὗ ἃ 
5ῆθορ οὐ ξοδῖί. 

(9) Ἴπεσε νγᾶ5 πο βυςἢ ρτδάυδίοη οὗ οὔξευ- 
ἴῃ 5 ἴο 8ιιῖ [Π6 ΤΑ ΟΥ εἰγουτηπίδηςοϑβ οὗ ἴπὸ 
ΜΓΟΥΒΕΙΡΡΕΙ 85 ἰ5 βεῖ ἔοστῃ ἵν, 1---3ς, Υ. 7- 1 3, 
ΧΙ. 8, ΧΙΥ. 21, 22. 

τ ἀρρϑᾶγβ ἔγοπι πὸ ἐγεαϊσηθηΐ οὗἩ [ἢ Ὀ]οοὰ 
(λέ (δε Ὑτοθραϑο- οἴδτηρ Πλὰ ͵εβ5 ἱπ|ιπιδῖθ 
σοηποσίοη ἢ (86 σοηϑβεοίοηςο ἴπδη ἴδε 51η- 
οἴδετίηρ ; δηά, ἔγοπι {86 δῦϑεποθ οὗ ΔΠῪ δτᾶ- 
ἀυλίοη ἴο 5υἱ (δὰ οἰτουπιδίδησοθ οὐ ἫΆ [ὃς 
δλςτι ἤΠοοσ, 1πδἱ ἴτ νγᾶβ τεραγάδὰ ψ] Ὁ ἃ εἰγςῖ 
τεΐεσεπος ἴο [86 τηδίογιδὶ ΠῚ ΠΓῪ ἱῃΠιοίο. 8566 
Οἱ ἵν. 5. 

νοι. 1. 

15. εορι»ιἱδ ὦ ἱγσβα..} ἘΔΙΠΟΥ, ῬΘΣΡο- 
ττδῖθ ἃ ὙΣΟΠΚ. Τὸ ποχὰ (γηα᾽ ἢ) ἰ5 ἀϊβετ- 
οηΐ ἔγοπιὶ [δῖ τοπάογοα ἴγεβραβϑ οἰϑευγῃογε ἴῃ 
[Π686 σπαρίοτβ (ἀν ᾶ»:). 

ἐῤγομσ ἑρπογαμεε) ΒΤΟΌΒΙ ᾿πδάνοσν 
Ἐθπ69. ὅ66 Νοῖδ οῃ ἵν. 2. 

ἐπ ἐδε δοίγν ἐῤίησι οΥ δὲ Ζ05}}] ὙΠ6 τοίετ- 
Ἔποθ ἰ8 ἴο ἃ ἔδίϊυτο ἴῃ [86 ραγτηθηΐ οὗἉ βγϑεί- 
ἔτυϊ8, ὈΠ65. οὐ ἔδεϑ οἵ ΔηΥ Κἰπά σοηηεοίοα 
ἢ ἴἢ6 Ρυ]ῖς ϑ8ογνίος οὗ σε] ρίοη Ὁ νης ἢ 
[ΠῸ δαποίυδτΥ ϑυδβογεά 1ο55; οἵ. Ναπ,. ν. 6---8, 

“ῥεζεί 9, ἐδὲ “απείμαγ}7}}]ὺ 866. οἡ Εχοά, 
ΧΧΧΥΙΪΙΪ, 24. 

17, 18. [ἰ δᾶ58 Ὀδθῃ οοηεςϊυγοὰ [Ππαὶ [Π6 
7,4Ὁ7 οὗ ἴδ6 Ὑτεβραϑ8- Οἤ ΠΣ νγὰ5 ἢγοὶ ἰδ ἃ 
ἄἀονγη ἴῃ τεραγὰ ἴο ἔγαιιἀβ. οἡ [6 ϑαποίυδγυ. 
[15 Βογὸ ὀχρδηδρά 50 88 ἴο ἱποϊιιάθ 41} σγοηρβ 
ννΠϊοἢ σοι! θ6 οοπιροηπβαϊθα ἔῸΓ ΟΥ̓ ΠΊΟΠΕΥ. 
Οη ἴδε ἔογῃι οὗ 86 ἰᾶνν εἴ. 'ν. 2, 13) 27. 

17. 46ε:ε ἐδίασε] 1[ἴ δδβουϊὰ Ὀὲ “89 {πίηρπ," 
ἐδοωχὸ ἐδ «υἱδὲ ἐ' ποῇ ἱρπογάᾶποθ οἵ {πὲ 

Τ 3.7, ΟΥ̓ΘΥΘη ΟὗὨ 16 σοῃϑοαυδηςεβ οὗ ἴπε ἃςῖ 
αἱ ἴπῸ {πιὸ ἰδ νγᾶβ σοπηγαοα, Μν»ὰ8 ποΐ ἴο 
ὀχοιβο ἢἰπὶ ἔγοπι [86 Οὐ] ψαϊίοη ἴο οὔξεν (ἢς 
ΒΔΟΓΙΗ͂ΓςΟ. 

18. δίς ἑσπογᾳπε) Ἀ18 Ἰπδάνοσ 9169. 

(ηαρ. ΝἹ. 1. [ἢ ἴδ Ηεῦγενν ΒΙΌ]6 συ, 
1---Ὁ) ἴογπὶ οἵ (ἢ, ν. [1 15 ουάοηϊ [ῃδί 
{ΠΕΥ οὐξῶξ ἴο ἀο 50. ὅεε οῃ συ. 7. Οὐκ ἴγδῃϑβ- 
Ἰλίοσβ υπέοτ[πδίεϊὶυ δάορίοβ [ἢς ἀϊνίδίοη οὗ 
1. ΧΧ. Οἱ ου νὶἱϊ. 1. 
. εοἸ»ρεβ ὦ ἐγερα!: ἀφαίπσί 1δὲ 1,.0Κ8] 

ΦῬΟΙΡΟΙΊΣΔΙΘ ἃ ἩΣΟΣΕ δεδίπδὶ ὅθβονυδῈ. 

11, 



ε 

5.26 ΓΕΝΙΤΙΟῦΞσ. ΝΙ. [ν. 3--10, 

πηῖο ἢϊ5 περῆρουγ ἰῃ τῆλὲ ψῇιϊςἢ 
ἴοτ, ἐσ νγὰβ ἀε]ϊνετεά ἢ ἴο ἵεερ, οἵγ " ἴῃ 
ἐπε, ΕΘΠΟ Θηΐρ, ογ. πῃ ἃ τῆίηρ ἴάκεη 
μές ) ἌγγΑγ ὈΥ νίοϊεπος, οὐ μβαῖῃ ἀεςείνεά 

Ἦϊ5. πεῖρῃθουγ; 
Οἵ πᾶνε ἐοιιπά τῃδὲ ψῃϊο ἢ νγᾺ8 

Ἰοβῖ, δπά Ἰἰεῖῃ ςοποδγηίηρ ᾿, δηά 
“ Νυπθ. “ βυγθάγεῃ (Ὰ]56]γ; ἴῃ ΔΠΥ οὗἉ 81} τῃεβ86 
5. 6. ὁ ᾿ Σ 

τῆδιῖ ἃ πιᾶῃ ἀοείῇ, βἰπηϊηρ ἘΠογαΙη : 
»4. Ἴδη [τ 584}} δε, Ὀεοδιιδε ἢε 

Πδϊῃ ϑ8ἰπηθά, ἀηὰ 8 ρα] γ, τπαὶ ΠΕ 
8.4}} τεβῖογε τῃδλϊ ννῆϊς ἢ ἢδ ἴοοκ νὶο- 
ἰδμ Εν ἀὐνᾶγ, οὐ ἴῃς την μος ἢ ἢς 
ἢδτ ἀδοεις αι} ροίζεη, οὐ τὲ σῇ 
νγϑ ἀε]Ινεγεὰ ἢἰπὶ ἴο Κεαρ, οἵ ἴῃς ἰοβῖ 
τπΐηρ ννῃϊς ἢ Βα ἐοπηα, 

ς Οἵ ἃ}} τῆδὲ δδουῖ ννῆϊς ἢ ἢς Παῖῇ 
δεῆαρ. 5. 5. )ΟΓΏ ΓΪΞΕΙΥ ; Β6 5}8}} ὄἄνεπ ὅ γεβῖογε 
τό.  ε ἴῃ τῆ ργηοίραὶ, δηά 5141} δά ἀ τῆς 
τ ὰν ἈΠῈ ρᾶτῖ πιοῖα τπεγεῖο, σπά ρῖνε ἴΐ 
φγλΐε ὁσ-, ῃζο ἢἰπὶ ἴο ψῃοηχ ᾿ξ ἀρρεγίδιῃείῃ, 

ἐγ. 11ῃ τῆς ἀΔΥ οὗ ἢΪ5 ἔγεϑρᾶ88 οἤεγίηρ. 
ἐπ ἀσάαν 0 Απά ἢε 5841} Ὀπηρ ἢ158. ἴγαβρδ88 
ΔΗ δυν Οβετίηρ ἀπο τὰς ΠΟΚΡ, ἃ γἂπὶ ψγιτὩ- 

ΘοΘ ΠΥ. ;ς. Ὑ8ὲ Ἰᾶνν Ἔχργοβϑθὰ ἴῃ [5 πιοβὲ 
ςοπιροπάϊοιιϑ ὙγΑΥ ἴῃ ν, 17 15 Πέτα οδττίθὰ 
ουΐξ ᾿πίο ἀοίδι]. Ὅῆε ἀϊδίϊπςοϊ μοδλάϊηρ, “Δπὰ 
ἴμο 1ογὰ ϑρακο᾽" (νυ. 1), ΠΙΔΥ͂ βιρεεβὲ [δὲ 1ἰ 
8 το ἀονῃ ϑοπλοννῃδξ ἰαίοῦ ΟΥ̓ ννΑΥ͂ 
οὔ οχρ δηδίίΐοη, οὔ σοπιπιθηΐ οἡ Υ. 17, δηὰ 
ἰηϑογίοα ἰπ 118 τρϊ ρίας βεη Π6 ὈοοΟΚ οὗ 
1, ενϊςιυ5 τνᾶϑ ρυΐ ἱορεῖμοσ. ὙΠΟ σοπηθδοίίοη 
ἱπίο ννῃϊςἢ (ἢ οἴδδηςοβ ἡδπηθὰ ἀγὸ βογὸ Ὀγουρηΐ, 
ἰδλοθά 86 ταυϊοῖ νυ μιςἢ ἴΠ6 οἰν1] ἰᾶνν νου ]Ἱὰ 
ἱπῷ οχδςοιοὰ (56 Εχοά. χχὶ! 7---ἰς, δίς.) 
ἴῃ ἀϊτοςξ τοϊαϊίοη τ 5δογῆς! 4] ἀονοῖίοη ἴο 
{[6δονδῇ. 

δ. ἐπ δὲ ἀαν 9 δὶ ἐγσραςς οδεγίη5] Τα 
τοι τυϊοὴ ννᾶ5 ἴδυ.5 ἴο ὈῈ Αϑϑοςιαῖθα ἢ [Π6 
το! σίου οὶ ὉΥ νμοἢ [Π6 οἤδηάεγ ἰεϑιβοά 
δὶβ ρϑηϊΐθηοθ, 

η. ΤΠ ῖϑ ἰ5 [Π6 ὑσορεσ ςοποϊιβίοη οὗ ἢ. ν. 
866 Οὔ Ὁ. 1. ; 

ΤῆΘ οσοηξυβίοη ΨΏΟΝ ῥγονα θά διηοηρϑῖ 
16 οἱάον ογ ςβ τεραγάϊηρ ἴΠε ἀἰδιϊησίίοη Ὁ6- 
ἔνόθη [6 Τ γοϑρδϑο- οθυηρ δηά ἴ8Βὲ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ 
διη-οἴετίηξ νὰ5 νδους ἀουθὶ ςοπποοῖορά 
ψἢ τὴὸ ἴλ196 εἰν ϑίοη οὗ ἴπ6 σμδρίετβ ἰη ἴΠ6 
1,ΧΧ. διὰ οἵϊεοσ νογβίοηβ. [ἰ νγᾶ5 ἱπιαριποά 
παῖ οἢ, ν. 1--τι2 (ΒΙοἢ τεϊαῖεβ ἴο ἴῃ6 δ81η- 
οἤεγίηρ) τεϊαϊοὰ ἴο ἴῃ ὙΤγεβρββυ ΟΠ ΓΙΠΡ. 
ΝΟΙΠΕΥ 1Θνν ἢ ἰγδάϊἰοπϑ, που δα γεπάετσιηρ 
οὗ ἴδε οἹὰ νογϑβίοῃϑβ, ἴσον τυ ς ζῆ οα ἴΠῈ 
βυδ᾽οςῖ. [οϑερμιβ (' Απε' Π|. 9. ὃ. 3), δῃὰ 
Ῥμῖΐο (' ἀε Μν!ςῖ,᾽ ΧΙ.) σοηςεῖνε 1μαῖ {πε 81π- 
οἴετίηρ νγΑ5 οἴεγοά ῸὉΓ ορϑῃ ἰγαῃϑρτεβϑι ἢ 5, 
(6 Τιεϑραϑϑι ἤστην ἴοσ ναὶ ψγὰἃ5 Κποόονῃ 

ουἍ δ]επι 8 ομξ οὗ τῆς “ ἤοςκΚ, ννἱῖ Φ «Βαρ. 5. 
[ΠΥ εϑεπιδτίοη, ἔογ ἃ ἴγεϑραβ8 οβεγηρ, 
πηΐο πε ῥγαθβῖ: 

7 Απὰ {δε ρῥτγίεβξ 5841} παῖζε δὴ 
δῖοπεπιεηϊ ἔογ ἢϊηι θεΐογε {πε [ΟΚῸ: 
ΔΠᾺ ἰζ 8}4}} θῈ ἰογρίνεη ἢϊπὶ ἔῸΓ ΔΥ 
τπηρ οὗ 8}1 τμδῖ ἢς μδῖῃ ἄοπα ἰῃ ἴγθ5- 
Ῥαϑϑίηρ τπεγείη. 

8 4 Απὰ τε ΓΟΚΡ βραῖκε ιπῖο 
Μορβεϑ8, βαγίηρ, 

9 (ὑοπιπιαηἀ ῥάγοῃ δηὰ ἢΐ8 5018. 
ϑΆγ ηδ, ΓΉΙ5 ἐς ἔπε ἰὰνν οὗ τὲ δυγηῖ 
οἤεγίηρ: [τ ἐς τὰς. δυγης οἤετγίηρ, 

. ! "θεσδυβε οὗ τῆε Ὀδυγηΐηρ προ ἴδε μὰ 
Αἰταγ 41} ηἰρῃς ἀπίο τΠ6 πηογηϊηρ, ἀπά ἐπε. 
της ἔτεα οὐὗἩ τς ΔΙ[ΔΓ 8581} δε δυγηίηρ 
ΠῚ 1ἴ, 

ΙΟ Αμπά ἔδε ρῥγίεβϑὲ 83Π4]] ριιξ οη ἢΪβ 
Ἰπθη ραγηχεηῖ, δηά ἢΪ5 ᾿ἰπθη Ὀγθθο 68 
8041} ἢε ρυῖ ὕροη 185 ΆἊβἢ, δηά δίς 
ὋΡ (6 45ηε85 ψῇϊο τῆς ἢἤτε δίῃ 
σοηϑιπιθα νἢ της Βυγης οἴξεγιηρ οὐ 
[Πε αἰζᾶσ, δῃά ἢε 53}41]1] ρυῖ πεπὶ δ6- 
5146 τῆς ἰζαγ. 

ΟἾΪΥ ἴο {π6 σοηβείεηςο οὗ ἴπε οἴξηάοῦ: [815 
Υἵενγ μᾶ5 Ὀξεὴ δάορίοἀ ὈΥ͂ Ἀεἰαπὰ ἀπά οἴδμετβ. 
ΜδΗΥ πᾶν βϑιυρροβθά, ΜῈ ϑοπὶο σουπίθηδηςθ 
ἔτουῃ {86 ΧΧ.., τδὲ [ἢ ἀϊδεϊηστζίοη νγᾶς μαϑοὰ 
Ὄροη ἴμδὲὶ Ὀεϊνγθεη 5ἰη8 οὗ οπηϊϑϑίοη δηὰ βἰῃϑ 
οὗἉ σοπηηη!ββίοη (Οτοίϊυβ, ΜΊοἢΔ6}15, ὅζο.). Εογ 
{Π6 Ὀεϑῖ νἱοννβ οὔ ἴδε οἱ οἰδίες οὗ {π6 σοηΐγο- 
ΨΕΥ͂ΞΥ, 566 (ἌΓΡΖοΟΥ. “Αρρ. τ." }. 707, Βδἢτσ, 
“ΤΉ ΟΙΚ,᾽ 11. Ρ. 4οο. 

ἸΝΒΤΕΚΌΟΛΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΞ ΟΥΡΕΒΙΝΟΘ5 ἘῸΚ 
ΤῊΕ ῬΆΙΕΒΤΒ. Υἱ, 8---νἱϊ, 21, 

9. ὠν»ινιαη “Δαγοη απ δὶς “ο“] Τῆς 
Ὀιγοσϊουβ ου ΒΔΓ ἔσθβ ἴῃ ῥσενίοιιβ σμδλρίογβ 
ψογ ἰηϊεπάοθα ἔοσ ἴῃ ριιϊάλποο δηά ἱπεῖπις- 
ὕοη οὗ ἴδοβα ψῃο Ὀσουρῃῖ ἰῃοῖγ ρ 8 ἴο [6 
ΑἸΌΣ (566 ἱ. 2, τν. 2); ἴδοδβε ν ἢ ΓΌΪ]ονν 
ψοΓ ἔογ 186 ρσυϊάδπος οὗ [6 ρῥγίοϑίβ ννῇο 
οἴδοϊαϊοα Αἱ [6 ΑἸίδγ. 

Ο» δὲ Βωγπι-ογεγίης ἀπά δὲ Μεαι-οὔεγίπρ. 
8---18. 

9. ΠῚ τὲ δμγηΐ οὔεγίπα, δεοαιμθ 9 ἐδ 
δωγπίπρ ὠῤοη δὲ αἰΐαγ, ὅς. Ἀλίδοῦ, “ Ἐ 818, 
119 ΒΌΣΕ ΟΣΖΟΥΕ, 88}81}1 06 ὌΡΟΣ 86 
ΖλτΘ οὐ ὃ ΑἸΔΔΣ 41] πἰρῃϊ υηΐο (ἢς πιογη- 
ἴηρ." ΤῊ 5 τεΐδσβ ἴο ἴδε σοῃΈπυδὶ Βυγηϊ-οὔοι- 
ἵἱπς ψὨΙοἢ τεργοϑοηϊοὰ 115 οἶδϑϑ. 866 Εχοά. 
ΧΧΙχ, χ8---46, ψῈὩ [Π6 ποῖθβ. [πίτοά. ὃ χνὶ. 

10. μεθ ραγπιοηὶ, ὅς. 86εε Εχ, χχυϊῇ, 
41---.42. 

«υδίεδ ἐδε ἥγε ῥα! εοπσμριεά «υἱὲ δε δμγηΐ- 



4 δλρ. 2. 
:. 

Ναδδ, τς. 
4 

γι 11---22.] 

11 Απά δε 5}41]1} ρυῖ ΟΥ̓ ἢΐ8 ραγ- 
[ηδηἴβ, ἀπά ρυῖ οἡ οἴδεγ ραγπιεηῖβ, 
Δηἀ ΤΑΥ͂ ἴογιἢ τῆς 4568 ϑυζδουζ (ἢ6 
ΟΡ υηΐο ἃ οἰεδη ρΐἷδςε. 

12 Απά πε ἢγε τροὰ τῆς δ] γ 
8.41} θς δυγηΐπρ ἴῃ ᾿ἴ; 1 51.4}} ποῖ θὲῈ 
Ρυϊ ουἍξδΨ᾿ ἀπά τῆς ῥγίεδξ 5118}} θυγη 
ὑνοοὰ οἡ ἴξ δνε πηογηΐηρ, ἀπά ἸΔΥ 
(δε δυγπὶ οἴεπηρ ἴῃ ογάεγ προη ἴτ; 
δληά ἢς 5841} δυγη τπεγεοη τς ἕλε οὗ 
τῆς ρεᾶςε οβετίηρβ. 

123 ΤὮς ἢτγε μα] ανοῦ δε Ῥυγηϊηρ 
Ὅροη τῆς Δ]ζαγ; 1 5Π4}} Πενϑγ ρὸ οι. 

14  “Απά 118 ἐς τὰς ἰανν οὗ τῆς 
ταοδλῖ οἤεπηρ : ἴῃς δοη5 οὗ Αδγοῃ 5821] 
οἴἴξεν ἴξ Ὀεΐογε ἴῃς 1 οΚΡ, δείοτε τῆς 
ΔΙΌ. 

Ις Απά Ἦς 5}2}} ἴακε οὐ ἴξ ἢ Ϊ8 
μαπάξι!, οὔ τῆς ἤοιγ οὐ τῆς πιδαᾶῖ 
οἤεπηρ, δπά οὗ τῆς οἱ] τῃεγεοί, ἀπά 
411 τῆς ἐγδηκίηοεπθε ψνῃϊοἢ ἐς ὕροη 
τς πιεδλὲ οἰεγίηρ, δῃηα 51.411 θιιγη ἐΐ 
ρου τῆς ἰϊαγ ΔὉγ ἃ ϑγεεῖ βᾶνοιιγ, 
θη τῆς ἦ πηοηλογίαὶ οὗ 1, υπἴο [ἢ 6 

ΚΩ. 
16 Απά τῆς τεπιδίηδογ τπογοοῦ 5}4]] 

Αλοῃ .δπάὰ ἢὶ8 8δοηὴ8 οδῖ: ἢ τἰἢ- 
Ἰεδνθηθα Ὀγοδά 5041] [ θῈ εδΐθη ἰῃ ἴῆ6 
ΠΟΙΥ ρίδςε: ἱπ τμε σουγί οὗ τῃε ταδεῦ- 

ΓΙΕΝΙΤΙΓῦΞ5. ΥΙ. 

πλοΐς οὗ τε σοπρταρδίίοη {ΠΕ 5}4]] 
οδὲ ἵἴ. 

17 
Ἰοᾶνθπῃ. 

7 518} ποὺ ὃθ6ὲ δᾶακοη νυτῇ 
Ι μαᾶανε ρίνεη ἱξ μηπΐο ἐῤεηι 

,}γ τβοῖγ ρογτίοῃ οὔ τὯγ οἰεγίηρβ 
τηδάς ὈῚ ἤτε; ἰζ 1 πιοδῖ ΠΟΙΥ, 248 1: 
(δε 51πὴ οἴεγίηρ, δηά 48 ἴπε ἴγαβραβ8 
οβεγηρ. 

18 ἅι (ἢ πιᾶ]ε8 δηηοηρ τῆς ςἢ}}}- 
ἄγεῃ οὗ Αλιοῃ 5841] εἴ οὔ 1. 171 
σὐαὶ! δὲ ἃ βιδλϊιϊε ἔογ ὄνεῦ ἴῃ. γοὺγ 
δεπογδίίοηβ σοποθγηΐηρ ἴῃς ΤΟ ΓΙηρ5 
οὗ τὴς ΚΟΚ πιδάς ὈῪ ἔ 
(Παξ τους μεῖῃ ἢ επὶ 5114}} ΒΕ μογ. Γ[7 

19 ἅ Απά τὲ ΠΟΚΡ βρακε ὑπο 
Μοβεβ, βαγίπρ, 

20 Τἢϊ5 ἐς ἴδε οβεγίηρ οὗ Αδγοῃ 
ΔΠ4 οὗ ἢΪ8 50η8, νυ! ἢ ἘΠΕΥ 3}|8}} οἶδεν 
πηἴο (Π6 ΓΟᾺΡ ἰῃ ἴῃε ἀδὺ ψῆεη ἢς 
158 Ἀποϊηίεά ; τῆς ἴεπίῃ ραγὶ οὗ δὴ 
4 ἐρῃδῇ οὗ ἔπε ἔοι ἰοῦ ἃ πγελῖ οδει- ξ χοά. τ6. 
ἱπρ' Ρεγρεῖυδὶ, μδ]Γ οὐ ἰσ ἰῃ τῆς πιοόγη- Ὁ 
ἴηρ) 8η4 Π41{ τπεγεοῦ δῖ πίρῃι. 

21 ἴῃ ἃ ρδῃ ἴζ 588] θὲ πγαάθ στὴ 
οἱΪ ; μα τυδεη 11 ᾿ς Ὀαίκοη. τῆοι 50]: 
Ὀπηρ 1 ἰπΠ: απά ἴῃς Ρακεη ρίεςεβ οὗ 
(ἢε πηοαῖ οβετγίηρ 5ῃα]ς τῃοιι οὔἕξεσ ῶῶγ 
ἃ ϑνεεί βάνοιιγ πηίο ἴῃς ΓΟΚΡ. 

22 Απά τῃε ρῥγίεϑὲ οὗ ἢ5 δοη8 τῇῃδῖ 

οὔεγίην] Ἀλίδου, ὃο ὙΜΊ1ΟΝ 089 ΖΣΙΣΘ ἈΔΌΒ 
σοπδυχιθάᾶ ἴἢ86 ΒΌΣΗ  ΟΖΖζΟΙΊΠΕ. 

δεσάς δὲ αἰαγ 866 οἱ. 1ζό, 
11. εἶδα ρῥίαεε] 866 ἵν. 12. 
12. δωπ ἱδέγεοῦ ἐδε 11 ΤῈ νετὺ ἰ5 

ἀὐἰβοτγοπηί ἔσοπι πὲ δρρ]! θὰ ἴο [86 Ὀυγηης οὗ 
[86 νοοὰ. 866]. 9. 

13. Τόε ἥγε ρα] φυὴν δὲ δωγπίησ)] ΤῊΪΐδ 
ΔΒ ἃ δ τηῦοΐ οὗ [1Π6 πουουσθδϑίηρ ΨΟΥΒ.Ρ 
Ὡς ἢ [ομονδὴ τοηυϊτοὰ οὗ Ηἰβ ρεορὶςὲ. [{ 
ὙγΑ8 ΘΑΒΟΏΓΔΙΪΥ σοπηοςῖοα ννἱ {πεῖγ δοῖβ οὗ 
δαςτίῆοθ, δηὰ ννᾶβ ἱβογεΐοσγε οἰεαγὶυ ἀἰβῖ1Π- 
ευϊδπεὰ ἤοτῃ ἴῃ6 βδοσοά ἤτο οὗ Νεβῖδ, ἴπδὶ οὗ 
με Ῥεγβίδῃβ, δηὰ οἵ οἵδε πολίμθη ρῬθΟρ]θ5 
ὙΠῺῸ ΒΊΟΣ τ [ὲ5 οὔζεη Ὀδεη σοπηραγαά. 

14- 18, ἼΠο9ε ἀϊτοςςοη8 τ ϊ σεϊδίθ ἴο 
Μιποδδὴ8 ἴῃ βοηογα. ὅ866 ἰϊ. 1-το. Βυΐ 
δος ὑοῦ] σεΐοσ ἔΠ6πὶ ποτα ἜΒρΘΟΙΔ}}γ ἴο ἴΠ6 
Οὐδ Μιποῦδὴβ πηρηϊοηοαὰ Εχ. χχῖχ, 40, 41. 

16. ΟΕ ἢ. 2. 
16. ουἱδ ὠπίεαυεπεά ὀγεαά ἐξ “δα δὲ εα]εη] 

ἼὮΙ5 σῃουϊὰ Ὀ6, 10 88}8Δ1} Ὅ9 Θαῦθιῃ Ὁ5]98- 
γϑτθά. 

ἐπ δὲ δοὶγ ῥ᾽ αοέ] '59ὲ “Νοία αἴ. ἔχ, χχνὶ. 
ν 
18. «ΑἹ εἶδε πιαϊος] 866 χχῖ, 2λ.. 

Τὸε Ηρ δ- γε Μίπεραδ. το---. 

20. ἐπ ίδῥε ἀκ «υδέη ῥὲ ἐς αποὶπἰα] 866 οἡ 
ἵν. 2. Α8 1Π18 πιυϑὶ 1οῖοσ ἴο ἃ στῖθ 'π ἴδ6 
ςοπϑοοζδίίοη οἵ ἴπε ΗἸρΡἢ-Ρτίεϑῖ, ΑἌγοη 5 8018 
Βεγα δροκοη οὗ (45 ἴἢ σ᾿. 22) πιυδὲ Ὀδ6 186 
βιιςσοδϑοίοῃ οὔ Ηἰρῃ-ργιθδία νὴ ϑδιοςσοοάοά 
ἢϊπι. 866 οὔ ἔχ. χΧχυϊ!]. 4. Τηδ ἀδγ οἵ 
[215 ΟΠ ΕΓ ννὰ5 ὈῬγο δ Ϊν πε εἰρθῖ ἀΑΥ οὗ 
1Π6 ΘΟΓΘΙΠΟΠΥ͂ οὗ σοῃβθοσδίίοη (ΥἹ}1. 2 ς, ἰΧ. 1), 
ψοη [86 ΗἸΡὮ-Ὀαοδὲ ἀρρθδῦβ ἴο βᾶνθ εηϊογοὰ 
ὕροη ἴδε ἀν {165 οὗὨ ἢ1]5 οἢῆςΘ. ενίαι ἐταάὶ 

Ω »ιοαΐ οὔεγὶης μα Ϊενν ἢ ἰγδάϊτίοη 
15 ἴἢ ται μὲ Ἴδα ΠΡ: (μὲ (815 
Μιποδδὴ ννγ88 οἴεγοά ὈγῚ ἴδ ἩΙΡἢ-ργοβῖ 85 ἃ 
ἀλιν τις ἔγοπι ἴμῈ ἘπιῈ οὗ ἢἷ8 σοῃϑοογδίοη 
Ρμιο, “ ἀς Νιςοι ἡ ὡς; 705. Απε᾿ ΠΙ. το. ὃ), 
οοΐ8. χὶν. 14; ϑαδάιδ, Μίβῃπα, " Μοηδςῇ,᾿ 

Ιν. ς, χὶ. 23). ΤῊ15 νίονν 18 ἀεξεπάθα οἡ ῥγοὸ- 
Ὀ4ΌΪ6 χτουπάβ ὈΥ [6] 1125. ἢ (οη ΗδθΌ. νἱῖ]. 27). 
ΚυτίΖ δηὰ οἴμεσβ. Βιιῖ ϑοπῖα ιϊπάεγϑίδηά 
[δ6 νογὰ ρεγρρείμαὶ ἴο τεΐεσ ἴο (ΠῸ οὐϑογνδηςθ 
οὗ 186 Ἰανν δἴ Ἄυθσυ πιὸ οὗ σοηϑοοσγαϊίοῃ, δηὰ 
5ῈΡ [6 ΘΕΓΕΠΊΟΠΥ ἴο ᾶνο Ὀδεη ρετίοιτηθά 
Ὀυϊ οπος ὈΥ οδεῖ Ηἰ ἢ -ρτῖοϑι. Κηοθεῖ, Κιεῖ, 
Καὶ ίβο, 

41. 15 ἃ ρῥαη] Ἀλδίδεγ, νοι ἃ 716} ν]1816, 
566 Οἡ ἰϊ, ς. 

᾿ 11,2 
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ΓΕ : 7ΖενΕΓΥ͂ ΟΠ 6. Εχοά, 29. 
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ἴ5 ἀποἰητεά ἴῃ ἢ5 5ζ6δά 5}4]] οὔξεσ [ἴἴ: 
ἐΐ ἰς ἃ Ξἴδλϊυϊε ἔοσ ὄνεσ υηἴο ἴῃς ΠΟΚῸ ; 
ἰζ 5811 ὈῈ νυ μον δυγηῖ. 

23 Εογ ἐνειῦ πιεδῖ οἤεγίηρ ἰογ {πε 
ΡΓαδὲ 8841} θὲ νυ μο  γ δυγηῖ: ἰξ 582] 
ποῖ δε οδίδη. 
4  Απά τῆε ΓῸᾺΡ ϑρᾶκε υπῖο 

Μορεβ, βϑλγ1ηρ, 
2ς ϑρεᾶκ ιπἴο Αλγοῃ ἂπά ἴο ἢ 18 

80η8, βϑαγίηρ, ΤῊΪ8 ἐς ἴῃς ἰᾶνν οὗ τῆς 
ϑίη οἴδεγίηρ: [π τῆς ρίδος ἤεγε τῆς 
Βιυγηῖ οὔξεγίπρ 15 ΚΙ]εὰ 5141} τῆς 51η 
οἤεγίηρ με ΚΙΠεά Βείογε τπ6 ΓΟΚῸ : ἴξ 
ἐς τιοϑῖ ΠΟΪγ. 

46 ΤῊδ ρτίεβε τῃδῖ οβεγεῖῃ [ἴ [ογ δίῃ 
50.8}} εδὲ ἰτ: ἴῃ τῆς ΠΟΙΥ ρίαςα 582]]} τὲ 
δε εαἴεηῃ, ἴῃ ἴῃς σουγὲ οὗ τΠ6 ἴλρεῖ- 
πλοῖα οὔ τς σοηρτερδίίοη. 

27 Ψν Ββδίβοενεσ 8}4]] τουςἢ τῆς ἢεϑὴ 
«ποτοῦ 58.4}1} Ὀ6 ΠΟΙΥ : ἀπά ννῆβη ἴδετε 
15. ΞργιηΚΙεά οὗὁὨ τπ6 ὈΪοοά τῃετγεοῦ ἁροη 
ΔΠΥ͂ ρΑτπηδηῖ, τῆοι 5ῃδὶὲ νγαϑῃ {παῖ 

Δ. ἐξ “ρα}] δὲ «υδοῖϊγ διγπῇ 1 ζογΑ ΠΥ, 
ἐξ “ῥα ! ασεεηά ἱπ γε ας. α «υδοίε Βμνπί-οὔεγίης. 
Τὸ ποιῃ 15 ζαεί. 866 [πιτγοά. 8 11. 

48. ἐ “ῥα ποῖ δὲ εα!εη)] Οἱ, ο. 2. Νο 
5δογ ἔσοῦ σου ]ά οδὲ οὗ 15 οὐνῃ οἴεσγιηρ ὀχοορί 
ἴῃ [Π6 ςᾶ56 οὗ [Π6 Ροδςθ- οβἴθγηρβ, 566 οἡ ἱν. 12. 

Οκ {δὲ δἰη-Οὔεγίης. 24---10. 

256. ῥεγε δὲ δωγπὶ οὔεγίπῷ ἐσ ἀμ. 8566 
ΟἹ ἴ. 11. 

ἐδ 4 γιοσί δον Οὐ τῆϊ5 ρῆγαθθ 866 1ϊ. 3. 
Μᾶυςἢ μα5 θδεη νυγΣτοη οἡ ἴῃ6 ρτουπάς οὗ (6 
ῬΟΟΌΪΑΥ βαποῖ Υ οὗ ἴΠ ἤεβἢ οὗ ἴῃς δ1η-οῇετγο. 
ἰηρ, 85 ϑεῖ ἔοσίῃ ἴῃ νυ. τ6---2.οθ. Ὑ86 ΚΟΥ ἴο 
{Π6 συ δ]οςΐ τηιϑῖ, ἃ νου]ὰ 5θοπὶ, θα ἔουηά ἴῃ 
ἴδοϑὲ νογάβ οὗ Μοϑόβ ἴο (ὃς ρῥυγθϑῖβ, ἴῃ ν]Ο ἢ 
δ [6115 {1πεπὶ {πὶ Οοά τοχυϊγοά (Πόπὶ ἴο εαΐ 
(ες Βοβα, ἰῃ ογάδυ [πδξ ΠΟῪ τρῃϊς “Ἢ Ὁθασ τΠ6 
πα υ οὗἩ ἴδε σοηρτερδίοη, ἴο τλδκο δἴοῃθ- 
τηθηΐ ἔογ ἴβοπὶ Ὀεΐοτε (Π6 1,ογὰ" (1μεν. χ. 17). 
ΤΠ βΒεβὴ οὗ ἴδε νἱςοϊίπι, ὑγὨιςἢ τεργοϑεηϊοὰ 
ἴΠ6 δἰπποῖ ἴῸὉῸΓ ννῇοπὶ δἱοπετηθηΐ νγᾶβ ΠΟΥ 
τηδάθ, νγὰ5 ἴο 6 50] ΠΥ, δηὰ πιοσὲ Ἔχοὶὰ- 
βίνοϊυ, δρργοργιδαίοσά ὉΥ ἴμοθβο ψῆο ψεῖα 
δρροιϊηϊοά ἴο πγεάϊδῖς Ὀεΐννεθη {Π6 ϑίηποῦ δηὰ 
ἴῃς Ιοτὰ. ὙΤθῈ ἔδγ- οδοδῖηρ 5 ΠΟ] 5πὶ οὗ 
(Π6 ἂδςὲ πιεῖ 115 ρεγίεςϊς ΕἸ θπὶ ᾿π {Π6 Οης 
Μεάϊδῖοσγ ψνῇο ἰοοϊκ οἷγ πᾶΐισε ὑροη Ηἰτηβο 
ΔηΔ νγᾶβ Θβϑθῃ 1 }} 7 ὁ ΥἹ πιὰ σδοογοαἹ! δαὶ, 
εἴ βαζεγάοϑβ 5ι15 νἹοτπγα "ἢ (8. Ῥδυ]ηυ5). ΕῸΓ 
ἃ ΠΟΥ γεδλίτηοπὶ οὗ 1π6 βυδ)οςῖ, 566 Τ Βοη]- 
80η, " Βαπηρίοη 1, εοἴιγε5,᾽ [,οςξ. 1π|.; Ηδης- 
βἴδηθετς, ᾿ϑδογίῇςεβ οὗ Ηοὶγ ϑεγρίυτγε,᾽ Ὁ. 
270; Κυτίζ, ᾿5δογιβςοϊδὶ ὟΝ οὐβΐρ," ἢ. 239; 
ΒυὮγ, " ΘΥΠΊΡΟΙΙΚ, ΝοΪ. 1. Ρ. 286. 

ΙΕΥΝΙΤΙΓσῦΞσ. ΝΙ. ΝΠ]. [ν. 23--ο. 

ΜΒ αγεοη ἴξ ννὰ8 βρῇ! Κ]εἀ ἴῃ πα ΠΟΙΥ 
Ρἷαςεα. 

28 Βυῖζῖ τῆο ολγίἤθῃ νοϑβϑεΐ νι ῃογο- 
ἴῃ ἴτ ἰ8 δοάάεηῃ Ἢ 53}4]1] θὲ Ὀτγοΐκδη: δηά 3 ςδλρ. σς. 
1 ἴε θὲ βοάάεῃ ἰῃ ἃ ὄγδβεη ροῖ, ἰτ ἢ 
80.411 δ6 Ὀοϊὴ βοουγοά, δηά γιηβεά ἴῃ 
ννδῖεγ. 

29 ΑΙ] τῆε πλαΐεβ ἀποηρ ἴμε ῥηεϑὲ8 
8141} εαΐ τῃεγεοῦ: ἰξ ἐς πηοϑῖ ΠΟΙΪΥ. 

ο ᾿Απά ἢο 5ϊπ οβεγίηρ, ννῃογεοῦ Η.δ. 13. 
αη} οἵ τῆς δΙοοά 5 δγουρῇς ἱπῖο τῃς ἦδ 
«Δ ογηδοὶς οὗ τς ςοπρταρδίίοη ἴο γὸ- 
ςοης ας τυτῥαὶ ἴῃ τπε ΠΟΙ ῥίαεε, 5}8}} 
δὲ εἴθ: [ξ 54}1 θ6 διιγηῖ ἴῃ τῆς ἢγε. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚ ΓΙ]. 
τ 714 ἴατο 97 ἦε γέρρα: οδεγίηρ, αὶ πα ΟΥ̓ 
τε ῥεαεέ οεγέρρα, τὰ τυλείλεν ἐξ δὲ γ᾽ α 
ἐλαηξερινέπρ, 16 ὁ», α τὕσῖῦ, 9, ἃ ,ηεειοὶ 
οὔεγέρισ. αὅ“Δ 722 χπί, )6 απα {λε δίοοα,, γε 
ογί άεε. 48 724 2γέκεί ς᾽ δογίορε ἐπ ἐδέ 

2εσες οὔέεγίρρε. 

ἹΚΕΥΝΙΒΕ τμῖ5 ἐς τῆς ἰανν οὗ τῆς 
ἴΓε8ρ488 οβεγίηρ : [τ ἐς ποδί ΠΟΙΥ. 

428. δε εαγίδεη ὑεσοΠ Ἰὐηρὶαζοα ΡῬοξίοιΥ 
νου ]ὰ ΔΟθογὺ δοηῖς οὗ [ἢ υ͵ἱοθ5 οὗ [Π6 πηραῖ: 
ςἕ χὶ. 22, 35) Πεσε ἴΠ6 οδϑὲ 18 οὗ ἃ υὙ6856] 
ΡοΙ]]υἱοά, ποῖ, 88 ποτὲ, οὗ οπὸ πιδάδ μβοῖγ. [πῃ 
ΠΕΙΠΟΥ οᾶϑ6 οουἹὰ [ἢδ νεββϑεὶ ΡῈ ρυΐ ἴο ΔΥ 
ΟἾΠΟΓ ΡυΓΣΡοϑο. 

80. ΤΪΚ τείοις ἴο ἴπῸ 81η-.-οὔἴυηρ ἕοσ ἴδ 
ΗΒ -Ουοδὲ δηὰ ἴδε Οοηρτορδίοη (ἰν. ς---7, 
χό---18) δηὰ [πε 51η-οΟἤετηρ οὗ ἴῃς ΠΔΥ οὗ 
Αἰοπεπιεηΐ (χυΐῖ. 27). Ὑ8ὲ ῥγίεβίβ σγεγε οὗ 
σουγδὲ ρδοΙραηΐ5 ἴῃ 411 ἴΠ696 25 5δογ βσοσβ. 
Τῃο ἰᾶνν πιο ἰοηδὰ ἴῃ {π6 ποῖθ Οὔ ὕ. 22 
ννου]ά {Ππογοΐοσο ΔΡΡΙΥ δετο, Ὁ, Ηθρ. ΧΙ ΩΣ. 

20 γεκορμεὶίς «υἡδαῇ ὍὙΠῈ βᾶπιὸ νογὰ 15 
ἘΠΕ ΜΗ τεπάοσοα ἐἴο τηᾶῖζα δἴοπεπιθηΐ 
ὉΓ.ἢ" 

ἐδε ῥοὶγ ρίαοεἾ ΤῊΪ5 ἀδποῖοβ μοῖὲ {πε οὐέγ 
Δραγίτηεηξΐ οὗ ἴῃς ΜΊΒηΚδη, 866 Εχ, χχυΐ. 13; 
τοῖς οα ἴ.6ν. χ. 18. 

1ηογμολίομς ζογ ἐδ Ῥγίοσις εοπεπμσά. 

ὙἹ]. 1---21. 
ΟΗΑΡ. ΥΙΙ!. 1--10. ἴῃ (δὸς 1,ΧΧ. {ἢοϑὸ 

γΟΓΞ69 Δ1Ὲ ρατὶ οἵ Οἤδρ. ν. ΤῊΪ5 15 θυ θη 
[6 Ὀεζίοσ διτδηροηθηί. Οὐἵγ ΒΙιΌ]6 ἔοϊϊονν5 
1η6 Ηεοῦτεινν Βογο, δηά ἴπ6 Χ Χ. ἴῃ ἴἢ6 σοτῃ- 
τηδησοηθηῖ οὗ (ΠδΔρ. νἱ. (566 ου υἱ. 1), ἰπ θοῖ 
(8565 ἔοσ {Π6 ἼΤοΟΥδα. 

Οη ἐδὲ Ἱγειρα“--οὐεγίπσ. 1τ---Ί. 

1. 1ιζεαυμε] Ἐδίπεοῦ, πᾶ, 45 ἴῃ τ. 11. 
ΤΠ Ἶαὰνν οὗ [τῆς Ττεβραϑο- οδυηρ ἰ5 ΠεσαῈ 
Ρἰασεὰ ἃ5 ςο-ογάϊπαϊε ψἢ (δδῖ οὗὨ [ῃς δἰη- 
οἤἴεγηρ (ΥἹ, 2ς---20) δηὰ (μαᾶΐ οὗ (πε Ῥεϑᾶςο- 
οὔοση 5 (ΥἹ]. 11---2.1). 

ἐξ ἱα γβιουί ῥο»}] ΟἿ, συ. 7, δῃᾷ 9566 Οἢ ΥἱἹ. 2. 
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88,41} ἢανε ἴο Πἰπι5 6} τῆς 5κίη οὐ τῆς 
δυγηῖ οἤεγηρ νος ἢ πα Βα οἰεγεά, 

9 Απά 411 τὴ6 πιεᾶὶ οἴεγηρ, τῃδῖ 
ἷ8 ὕαϊίζοηῃ ἴῃ τῆς ονδη, δηά δὶ] τπδῖ 
8 ἀγεβϑθά ἰῃ τῆς ἔγγίηρραη, δηά " ἴῃ "0 τ, 
ἴΠ6 ρ8η. 8141] θ6 τῇς ρτίεβα ἴπδῖ ΟἿ ζω, αν 

2 ἴπ τῆς ρίαςε ψῆεγε πεν ΚΙ] τῆς 
δυγηῖ οἴξεγιηρ, 5Π4]1 {πεγ ΚΙ] τῆς ἴγεβ- 
μᾶ55 οἤεγίηρ: δπά τῆς δ]οοά τἢεγεοῦ 
50.2}} ἢῈ βργιηκὶα τουπά ἀδουΐ προ 
ἴδε Δ]τᾶγ. 

242 Απά δε 5}4}1} οῇενγ οὗ ἴξ }1 τῆς 
αι τῃεγεοῦ; τῆς τυπιρ, δπὰ πε ξῖ 
τπδλὲ σονογεῖῃ τῆς ἰηνναγάϑ, 

4 Αμπά «δε ὕνο [ίάπογβ, δηά τς 
αι ταδὶ ἐς οἡ ἴπεπι, Ὁνῃϊοἢ ἐς Ὀγ τῆς 
ληκϑ, δηά τῆς οδ}] ἐῤαὲ ἐς αϑονε 
τῆς ᾿νε, ννἢ (ἢ6 κΙάπογϑ, ἴξ 5811 ἢς 
κε ἀνα: 

ς Απά {Π6 ργίεϑὲ 5114}} διιγη τπεπὶ 
ἼΡΟῚ τῆς Αἰτᾶγ 2907 Δη οβεγίηρ πιδάς 
ὈΥ ἔτγε ὑπο ἴπε ΓΟΚῸ: [τ ἐς ἃ ἴγεϑ- 
Ρᾶ55 οἤεγιηρ. 

6 νει πιᾶὶες διιοηρ (6 ρῥγίεϑίβ 
8041] οδῖ τῃεγεοῦ: [ζ 5}41]} θῈ βδίεῃ ἴῃ 
τῆς Ποὶγ ρἷδςε: ἴζ ἐς πχοϑῖ ΠΟΪγ. 

7. ΑΚ δὲ 8ἰη οεπηρ 15. 80 ἐς τῆς 
ἔγεβραβϑβ οβεγηρ: ἐῤεγε 15 Οὴ6 ἴᾶνν ἔογ 
(πεπὶ: τῆς ῥγίεϑε παῖ τπλλ κεῖ δῖἴοπο- 
τηθηϊ {Παγεννἢ 54} μαναὰ 107. 

8 Απά τὴς ργίεβε τῃδϊ οἤεγεῖ ἢ ΔηΥ 
ΤΩΔΠ᾽ 8 θυγης οἴεγίηρ, δύο ἴῆ6 ῥγίεϑβῖ 

ἔεγειῃ 1. 
ΙΟ Απά ἐνοσυ πιεαῖ οἤεγίηρ, πκίη- 

ρ]εὰ ἢ οἱ], δά ἄγγ, 5}4}} 411} τῆς 
80η8 οὗ Αλίοῃ ἢδλνα, ομδ ὧς γιμεῦ 83 
ΔΠοΙἢοΓ. 

11 Απά 115 ἐς τῆς ἰὰνν οὗ τῆς 84- 
σπῆςε οὗ ρεᾶςε οἴἶδεγίηρβ, νος ἢς 
50]} οεσ πο τς [ΟΚῸ. 

12 [[ἢς οὔἶεγ ἴτ (ογ ἃ τῇδηκϑερὶν- 
ἵἱπρ, ἴποη ἢθ 58Π2}1} οὔε νὰ ἀπε 
βδσγιῆςε οὗὁἨ τπδηκϑρίν!πρ ἀπ]θᾶν ἐπε 
οαἶζο8 τϊηρὶοα νυ οἷν Δη4 υπη]68- 
νεηδά ννδίειβ δηοϊηϊεά ἢ οἱ], ἀπά 
ςΆΚεβ πιϊηρίεά νυν οἱ], οὗ πε ἤσιτ, 
ἔτεα, 

13 Βεβίἀεβ8 πε οδίεβ, με 58]] οἴξεγ 
,ῶν 8 οἤεπηρ Ἰεανεηθά Ὀγεδά νυ ἢ 
της βδογιῆςε οὗ τπδηκβϑρινίηρ οὗ ἢὶ5 
Ρεᾶςα οξετγίηρβ. 

14 Απά οὗ ἢ 588}1} οἴεγ οπὲε ουΐ 

Ὡ--7. ϑεθὸ οῆν. 14. ἴῃ Ὁ. 2 "'ϑρτΓΉΚ]Ὸ᾽" 
δῃουϊὰ ταΐμοῦ θὲ οδδῦ, [πιτοά, ὃ νἱ. ὙΠΟ 
5 ΠΟ πηθηϊτίοῃ Ποτὲ οὗ [δε ρῥ᾽δοίηρ [6 Πδηά5 ου 
186 Βεδὰ οὗὨ [Πὸ νἱοξίπι, θὰ ἰξ 15 ποῖ {ΚΟ (45 
Κποῦεὶ δηὰ οἴμοῖβ μάνα σοπ͵δοΐυγοα) [Πδὲ (δὶ 
τίϊε ννᾶβ οἵηϊῖεα, Ὲ ΤΠΔΥῪ ἰηξον [δὶ ϑιιςῇ 
ἃ Ροϊηϊ οὗ ἀϊδεγεησε Ὀείννεεη [15 δηὰ ἴθ δἰη- 
οὔετιην, μδὰ 1 Ὄχίϑίοα, ννουἹὰ πᾶν Ὀδθη ὃχ- 
ῬΓΈΞΘΙΥ πιοηςοηρα.--Ο, οὐ ;. το. [{15 νου 
οὗ τετθδσκ ἴμδῖ 4}} ἴμ6 ἀεῖλ:]5 σεραγάϊηρ τῃς 
Ῥασγίβ ρυΐ οὐ ἴ6 ΑἸΪΑΥ ᾶἃτὸ σορεδϊοά ἴῸσ θᾶς ἢ 
Κιπὰ οὗ 5δογίῆοθ, Ὀδοδιιδὸ [6 τηδίϊοῦ νγᾶ5 Οὔ 
οὗ ραγαπηουηΐ ᾿ππρογΐδηοθ ὅ66 [ηἴτοά. ὶ χνὶ. 

κα 1δὲ Βωγπ-οδεγίης ἀπά {δε Μεα-οἤεγίης. 
ὃ---1ο. 

8. “δε «ἀἰπ οΓ 18ὲ δμγπ-οβεγίης 1ἴ 15 τλοϑῖ 
Ἰκεῖγ (παι ἴῃς 5Κ1η5 οὗ [86 ε ξϑάγοι. Ξὰ δηά [86 
Ὑτεϑραϑο- οἴεσηρ 450 {6}1] ἴο πε Ἰοῖ οὗ [6 
οἴδεϊδλίίπς ρῥτίεδ. ὙΠῸ ροϊπΐ 15 ῬγοῦδΟΥ 
ποιϊςδὰ ἴῃ γτεραγὰ ἴο ἴῃ6 Βιγης-οἴογίηρ δίοης, 
Ὀεοδυϑε 411 (Π6 γεϑδὲ οὗ (86 υἱσῖ τὰ νν5 Ἷοη- 
δἰσηθά ἴο ἴπε ΑἸίασ. [ἢ δοσογάδηςθ 1 [5 
νενν [86 ΜΊΞΠηΔ 54γ5 [ἢδῖ ἴΠ6 βίης οὔ {Π6 πηοϑῖ 
ΒΟΙΪΥ νἱοῖπ|5 ννεσο 41] ξίνοη ἴο ἴπ6 ῥχιθσίβ, (μοϑα 
οἵ ἴΠ6 [655 ΠΟΙΥ (ἰ. ς. [6 Ῥεδοθ- οἴθγ!η55) ὑνοσα 
τειλίποα ὈΥ ἴδ6 βδοτιῆςεσ, (' Ζεῦδον, ΧΙΙ. 3). 

9.10. ΑἹ] (δαῖ ννᾶβ Ἰοδὲ οἱ ὄνεγγ ϑοτὲ οὗ 
Μιποῦδη δῇτοσ [86 οἴεγίηρς οὗ ἴῃς σεξαγῶ (. 

4) ὈοΪοηροα ἴο ἴ86 ὑγίοδϑῖβ.υ Βιῖ {πα γοηδίης οὗ 
ἴδοθε [δδὲ νγεσεὲ Ὀακοὰ οὐ ἔπεα (53ε6 οὔ ἰϊ. 4, 
5, 7) Ὀοϊοηρεὰ ἴο ἴδε οῇοϊδίίπρ ῥχγίεϑί, ἰβοϑὸ 
οὗ ἴπ6 οἴπεῖβ ἴο [86 ργίθϑίβ 'ἢ βϑηθγαὶ, 

Ομ ἐῤὲ Ῥεαεε-οὔεγίπσι. 

11---2:, 

11. Οπ δος πιοάς οὗ οἤετίης ἴδε υἹἱς τη, 
866 111. σ---ἰ7. Οπ {δε οτηϊββίοη οὗ ἴπε ρίδςθ 
οὗ 5ἰδυρῃίοσ, 45 σοπιραγθοὰ ἢ Υἱ. 2.5. ΥἹἱ. 2) 
866 Οἱ 1}. 2.--- ἌΝ δὲ 15 οῖὸ δα ἀθά, γοϊδίθϑ ἰὼ 
[πὲ δοσοπηρδηγίηρ Μίησμδῃ, [Π6 ςο455:βοδί!οη 
οὗὨἨ Ῥοδοθοοβεγίηρβ ἱπῖο (1) Τ ΔηΚ- οβογίηρς, 
(2) γον-οὔεγιηρβ δηὰ Ἢ Μψοϊυπίατγ-οἴει» 
ἴη;8, δπὰ ἴπῸ οοπαϊτίομς ἴο δε οὐδοσνθὰ ὉΥ 
186 νγουβῆ ΡΟΣ ἴῃ οδίϊηρ ἴπ6 Πεϑῃ. ΤΠ ροτ- 
(ἰοη8 ἔοτ ἴμ6 ῥγίοδίϑ ἄἀσγὲ πιοπιοηθὰ 1η ἃ ἀϊ5- 
Ὀηςξ βοςτίοη, υν. 28---26. Οὗ ΜῈ} [815 560 - 
ἔοη ΧΧΙΐ. 17---ς. 

15. ,ὸὴν α ἐδαπλιχίυΐηᾳ ὙΒδὶ ἰ5, ἃ Τβδηκ- 
Οἰοτίηρ ῸΣ ΠΊΘΓΟΙΘ5 τεσεινοᾶ, Οἡ ἴδε ἴἢγεε 
κιπὰς οὗ Μίπομδῃ ννϊοΐ ξοττηθὰ ραγίβ οὗ 86 
οἴδετίηζ, 566 ἰϊ. 4-τ- οι, ΥἹ], λό, 

18. Μῶν δὶ: οὔεγθιρ)ὴ ὙὍὙΠ6 Ἰεανεπεά Ὀγεδὰ 
τγ85 ἃ ἀϊκίίηςὶ οΟἤἴετγίηρ, ποῖ ἃ ρατγί οὗ ἴΠ6 52.11- 
βος ἔοσ ἴ6ὸ ΑἸΐασ 45 ἴῃς Μίποδαῃϑ οσο, οὗ 
ψΠ ἢ [86 σχξαγῶδ νγὰβ Ὀυσιοά, 866 1], 2, 
9.7. 11. 
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ὁΓ τῆς νγνῆο]ς ὁδ]δίίοη ῶγ' δὴ ἤδᾶνε 
οἴδεγίηρ; απῖο {6 ΓΟΚΡ, σηά ἴξ 5}4]] 
δὲ 1886 ργίεβι᾿β τῇαιϊ βργίηκίει ἢ (ἢς 
δ]οοά οἵ τς ρεᾶςς οἤξεγίπρβ. 

Ις Απά τῆς ἢε588} οὐ τῆς ϑδογίῆςε 
οὗ ἢϊ8 ρεᾶςε οἴδεγίῃηρβ ἔογ {Πδη Κβρίν! Πρ 
84}} θὲ εαἴεῃ {πε 84π|εὲ ἀἄδὺ τῆδξ 1ἴ 18 
οβετγεά; ἢε 38}4}1} ποῖ ἰεᾶνβ ΔΠΥ οὗ ἴξ 
ὉΠῚ1}} τῆς πιογηϊηρ,. 

ιό Βιεὲεὶ Ἰ τῆς ελογῆος οὗ ἈΪ8 οἷν 
ἔεπηρ δὲ ἃ νον, οΥΓ᾽ ἃ νοϊυηίαιυ οἴξεγ- 
ἵπρ, ἴξ 584}} θ6 εἴδη τῆς β88π|Ὲὲ ἀδ 
τηδλι ἢε οἴεγοιῃ ΠΪ8 βδσγίῆςε: δηά οἡ 
[ἢς ΠΊΟΓΓΟΥ 4150 ἴῃς ταιηδίπάσσ οὗ ἰΐ 
8041] θὲ εαἴβη: 

17 Βυς τῆς τειηδιπάεγ οὗ τῆς β6βῇ 
οὗ τῆε βδογίῆςε οἡ τῆς ταϊγά ἀδὺ 584} 
6 δυγηῖ τυ τα. 

18 Απά [ 4». οὗ τῆε Άε8}} οἔ δε 
βδοτίῆςε οὗ δἰ8 ρεᾶςες οἰεγίπρβ δὲ 
δδῖδη δῖ ἃ]] οἡ ἴπε6 τϊγὰ ἀδυ, ἰξ 5}]]} 
ποῖ δε δεςερῖςά, πείτδεγ ὅ[6} ἱξ δὲ 

ΓΕΜΝΙΤΙΟῦΞδ5. ΝἹΙΙ. ἵν. 15---24. 

19 Απά τ6 ἢδβ τπλὲ τουςβοῖῃ 
ΔΠΥ ὑποίελη ἐῤέρεσ 58.411 ποῖ δὲ δδίεῃ ; 
1ς 864]1} Ἐς δυτγπῖ ἢ ἤγε: δηά 25 [ου 
τῆς. ἤεϑΒ, 4}1 τῃηλι 06 οἰεᾶπ 5}4]] δδὲ 
τΠεγεοί. 

λοὸ Βυῖ τε οι] (δὶ οδίεῖῃ ὁ ἐς 
ἤεβἢῃ οὗ τῆς βδογίῆος οὗ ρεᾶςς οὔξει- 
ἴηρ85, (δῖ ῥογίαίμ τηἴῖοὸ τῆς ΓΟΚΡ, 
4 Ὠλνίηρ ἢ]5 υποϊεαπηθβθθ ὑβοπ ἢ Π1, “ “μδρ. 15. 
ἔἐνεπ τπδὲ βοι}] 5}4}1] δὲ οὐ οὔ ἔτοπι ἢ 
ἢ]8. Ρδορὶε. 

21: Μογϑθονεῦ τὔς δου] τῃδῖ 5}8]} 
ἴους ἢ ΔΩ ὑποίθδη ἐῤίησ, ας ἴῃς υπ- 
οἰδαπη 688 οὗ πηᾶΠ, ΟΥ̓ 4.) υποϊθδη δεδβῖ, 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΔΡοπλ Δ Ὁ] ὑποίεδη ἐῤήπρ, ἀπά 
εδῖ οἵ τῆς Άε5ῃ. οὗ τῃε βδσγιῆςε οὗ ρεᾶςβ 
οἤετηρβ, ΜΠ σῇ ῥεγίαίη απο [ἢ ΓΟΚῸ, 
ονεη τῆδί βουὴ 5}8]] ὈῈ ουζ ΟΠ Ππι Ἀ18 
Ρέορίε. 

22 ἴ Απά τ86 ΠΟΚῸ βρῆκε υπηΐο 
Μοβεβ, βαγίπρ; 

22 ϑρεακ υηΐο [Π6 ΤΠ] άγεη οὐ [5- 
γ26]. ϑαγίπρ, ἦε 81] δαὶ ΠΟ ΔΠΠΕΓ ὁ ομρ. 3. 
οἔ (Δ, οἵ οΧ, οἵ οὐ βϑῆδερ, ογ οὔ ροαῖ. “7 

24 Απά τε ἔδλϊ οὗ τῆς ᾿δελβῖ τῆδι ' με 

ἱπιρυτεά ἀηῖο ἢἷπὶ τπδῖ οβδγείμ' [ἢ : [τ 
804] 6 δὴ δροιπιηϊηδίίοη, δηᾷ τἢςδ᾽ 
801} τηδῖ δαΐζεῖῃ οὐ ἰἴ 5411] θθδὺ ἢ ]5 

ΚΩ͵,ΚΩ͂2 Ὁ. 

ἸΠΙυγ. 

14, ομί 9 ἐδε «υῤοῖε οὐία!ἑοη)] ἘἈΔΙΠΕΥ, 
ουῦν οΟὗὨ ὁ8Δ08} οἴζοχίπα. ὙΠδῖ 5, οπο ἰοδ 
ΟΥ ἕσακο οι οὗὨ οαςἢ κΚἰπὰ οὗ Μεοαῖ-οβεοσγιηρ 
ψγ͵ὰ5 ἴο Ὧδ ἃ ἢρανε-βογηρ ([ηϊγοά, 8 1Χ) ἴοσ 
ἴῃς οΠϊοϊδίίηρ ῥσγίεσι. Ασςςογάϊηρς ἴο ον 58 
τιδάϊτοη, {ΠΟ τνοῖο ἴο Ὀ6 ἴδῃ Τᾶκοβ οὗ θοῇ 
Κιπά οὗ Ὀγοδὰ ἴῃ ὀνεῖυ Τμδηκ-οθηρ. ὍΤΒῈ 
ΟἾΠΟΓ οακο5 ννεγὸ τεϊυγηθὰ ἴο [6 5δουϊβοογ. 
ἴῃ οἴποεν Μοαι-οἴἴδυιηοθ ννῆδῖ ννὰ5 ποῖ ρυῖ 
ὍὭΡοΟη ἴῃ6 ΑἸῖαν ὑὈοϊοηρεά ἴο ἴδ ῥγιεϑίβι 866 
συν. 9, το, ἰϊ. 3, 1ο. 
 φβνπξίρι) οδιδῦθο ΤΟΣ, 

16. ΤΠ6 Μον-οἴὔϊεσίπς ἄρρθᾶγα ἴο ἢᾶνθ 
θεθη ἃ Ῥοδςθ-οἤογης νοννθὰ ὑροη ἃ ςοτίδίῃ 
ςοηάϊκίοη ; {π6 ΨοΙαΠΑΥΥ -οἰοσείηρ, οπο οἴεγοα 
8ἃ5 [Π6 5:π1ρ]6 ἘΠ υιῖο οὗ ἃ ἀδνουζ Βοαγί το]οὶο- 
ἴῃ ἰπ ρέδςθ σῇ Οοά δηὰ πῃ οβογοὰ οἡ 
ὯΟ ΘΧΙοΟΓΏΔΙ Οσσδδίοη (ςΐ. ΧΧΙΙ. 17--- 2). Ηδηρ- 
βίθηθοτ νου ἰΔΟΠΌ τπ6 Ἰαϊζοῦ ἢ 106 
ὙΤμδηκ-οἤεγιηρ, δηὰ τη. πλᾶῖκο Ὀυὰξ ἔννο οἰδββθς 
οὗ ῬΡεδοοοῆογιηρβ. Βυΐξ (Π15 ϑθθπηβ ἴο ὑδ δὲ 
ντίδηςα ΨὙ] Δ (Π6 ἀϊδιϊποίίοη ἰδά ἄοννῃ ἰῃ 
συ. τς, 16. Τμαῖ ἀϊπιϊηοξίοη πλᾶτκϑ ἴΠ686 
ἴννο Κιπάβ ἃ5 ἱπίουοσ ἴο, ἃ5 νν6}} 85 αϊϑξίίηςϊ 
ἤτοπι, [πὸ ΤΠΔηΚ-οἴθείηρ, νυ οἢ ἴῃ χίχ. ς---ϑ 
15 ζ]]οὰ τ[Πε Ῥεδοο-οἤουίηρ ραν ἐχοείζοηςο. 

18,10. [{ νγᾶβ ὑσοροσ (παῖ ἴθ βαςτῆς! 8] 
πεῖ 5Ποι}}ἃ ποῖ 6 ΡοΪ ἱρὰ ὈΥ ΔΩΥ͂ ΔΡΡτοδο ἢ 
ἴο ρυϊτείδεοη. Βιιῖξ Ὑμεοάογες δά ἸΏΔΗΥ 
Ἰαΐογ σοπηπηοπίδίουβ ἥᾶνα βιρροθθὰ ἴπδὲ 1ῃ6 
ΓυΪϊῈ ἴῃ τοζασγὰ ἴο ἴδε Ῥεδοθ- οἤδυηρβ νγᾶ8 ἴῃ 

ἀΐϊεῖ οὗ 186]. ληά τῆς τ οἵ τῇδ 

Ῥαγῖ, δὲ ᾿οαςί, ἰηἰοπάἀθὰ ἴο εἐχοϊυάθ [6 ορϑ- 
ταϊϊοη οὗ ἃ τὴδδηῃ-ϑρπ θὰ ὀοοπογ. Ὅἢὶ5 
ΙΏΔΥ Ὦδγο Γυγησποὰ ἴῃς στουηάὰ ἔοσ ἴδὸ ἀϊ8- 
Ἐποῦοη Ὀοίννγθθη [6 ΤδηΚ- οἴοσίηρς δηὰ ἴῃς 
οἴδοσβ. ὙΠ στὴοξὶ ᾿ἰῦεγα] ἀϊδίου οὗἨ τῆ 
τηθαῖ οὗ {πὸ οὔεγίηρ, ραγτςυ]ασὶν δτηοησεῖ 
(ἢ6 ροοσ ψνῆο ψγόγε ἰηνιτοὰ ἴο ραγίδκο, νουϊά 
ΡΙΔΙΉΪΥ Ὅ6 Ὀεοσοπληρ ἤθη [Π6 βδοσίῆοθ ννᾶς 
Ἰπϊεηάθα ἀβρθοία!γ ἴο᾽ ΟΧρτοὸθα σταϊυὰδ ἕρε 
ΤΏΘΓΟΙ68 γοςεϊνοά, (ΡΟ, ΑῬασθδηεσὶ, ὅς.) 

21. ππείεαη δεασ"} ὙὝΠΔΈ 18, σαττίοη οὗὨ ΔηΥ͂ 
κιπά. Το ἰουςἢ δὴ 8ἃ55 ΟΥὁ ἃ οδμηοὶ ἤδη 
αἴνο ὑσουἹὰ ποῖ πᾶνὸ σοχηπιυηϊςδίοὰ ρο]]- 
ἔοηῃ. 866 Νοῖο δῇτεοσ ςἢ. χὶ. 

σῥαὶ! δε ἐμὲ ο7)}] 86εε οἡ ἔχ. χχχὶ. 14. [ἰ 
19 ΠΟΙΟ υϑο 85 ἃ 5.ΤΟΉΡΕΓ οχργοσθίοη [Πδη 
ἐς 582}}] ΠΡΆΓ ἢ]5 ἰηίαυγ ἢ" ἧ 18), ΒΙΟΩ 15 
Θαιυίναϊοηϊ ἴο, 5821] ἱποὺυγ μι. 

ΙΝΒΥΚΌΟΤΙΌΝΒ ΕῸΚ ΤῊΝ ῬΕΟΡΙΜΕ, 22---18. 
Οπ δὲ εὶ ἀπά δὲ διοοά, 2.5.---17. 

, 28. ϑρεαὰ μπίο ἰδὲ εὐἰἑάγεη οΥ ̓ γαθῆ ὙἘΙ5 
18 ΘΙΩΡΒΔΙΟΔΙΥ δά ἀγοβθοὰ ἴο {86 ρθορίὶθβ.0 ΤῈ 
5416 σοπηηδηα 15 5: οἰ ΠΟΥ μίνθη ἴῃ 1}. 17. 
Οἵ. χνὶ!. το. Ὅ6 βυδ᾽εςϊ τδγ Ὀ6 ἱπίγοἀυςοὰ 
ΠΕΙῸ 85 8ῃ Ἔβρθοῖδὶ σδυκίοη ἔων ἴμοϑο ννῆο ρ8Γ- 
ἴοοκ οὗ ἴδ Ῥρδοθ-οβοσιησθ, ὙΠΘΥ γεγο ποῖ 
ἴο οδῇ ἴῃ {πεῖσ οὐγῃ τθδὶ ννῆδί Ὀοϊοημοά ἴο ἴῃ 6 
ΑἸ οὗ [εβοναῇ, ποὺ νυβαξ νγᾷβ [δ ρεγαυϊβίἐβ 
οὗ [Π6 ὑγιθβίθβ. 866 υὐ. 11---χό. 
͵“μῇ Ἠϑθῦ. εὐξίευ, Βποῖ, [πἰγοά. ὶ νι, 
24. (Οἵ χΥῖϊ. τς, ΧΧΙΐ, 8. 



Υ. 25---47.] ΙΈΕΝΙΤΙΓΠῦῦ5. ΝΙ. 

ὙΠ ἢ 15 ΤΟΥΠ Ὑσιτῇ δδαβίϑ, πᾶγ δὲ υϑεά 
ἴῃ ΔΩΥ͂ Οἴου υδ6: δυῖ γε 58α]]. ἴῃ πὸ 
σῖδα αλί οὗ ἰζ, 

Δς. ον ψΒοβοενεξ δοθῇ τῆς δε οὗ 
ἴῃε Ὀελβῖ, οὔ ψνῆἢϊς ἢ πηδη οὔεγ δὴ οἴει- 
ἵἱπρ' παρής Ὀγ ἥτε υπῖο τῃ6 ΓΟΚΡ, ὄνεη 
ἔπ 8οὺ] (Πλῖ φαῖαιἢ Σὲ 5861} δε. ουΐ οὔ 
ἴτοηι ἐν ἀθυν δι 

ας. 26 “Μοτγτεονοῖ γε 5841] εαΐ πὸ πιδη- 
ξ 

“ Ἐχοά. 
20. 34. 

Κα α] ΠΕῚ οὗἩἨ δ]οοά, τυῤείδεν ἱξ ἐφ οὗ ἴον] οὗ 
οἵ θεδλβῖ, ἴῇ Δγ οὗ γοιιγ ἀννο!]πρβ. 

27 ναῦοοενοσ 8οιι 2: δε τῃλῖ εαδῖ- 
Εἴἢ ΔΩΥ πιδηποῦ οὗ δἱοοά, ὄνεῃ τπαῖ 
8011} 52}} θὲ ουϊ οὔ ἔγοηιχ ἢ 5 ρβορίδ. 

28  Απά τὲ ΓΚ. βρᾶκε υπῖο 
Μόορβεβ, βαγίπρ, 
9 ὥρειρκ υπῖο (πε Γι άγεπ οὗ [5- 

γδεὶ. βϑαυίηρ, Ηε τῃδὶ οβεγοιῃ τῆς 83δοτγὶ- 
ἤςε οὗ Π5 ρδᾶςς οἰεγηρβ απο τῇς 
[ΟᾺῸ 5841] δτίηρ, ἢἷ8 οδ]δξίοη ππῖο τῆς 
ΓῸΚΡ οὗ τἴλ6 8δορίῆας οὗ ἢϊ8β ρεᾶοθ 
ὁἤετίηρβ. 

40 ἢ! 5 δυγῃ Παη5. 504}} Ὀτίηρ τῆς 
οἤεπηρβ οὗ τῆς ΓΟΚῸ τρδάε ὉΥ ἤτε, 
τῆ6 ἴδε νι τ6 Ὀτγαοδϑῖ, [τ 5841] ἢς Ὀγίπρ, 
της 186 Ὀγεδδῖ πᾶν ὃς νγανεά Μ0γ ἃ 
γγανε οβεγίηρ δείουε τῃ6 ΓΟΚΡ. 

21 Απά τῇε ργίεβῖ 5841] θυγη τῆε ἕαῖ 
ΠΡΟη ἴῃς Αἰταγ: δι [πε Ὀγθαϑῖ 5}8]} δ6 
Αδιοῃ᾽8 Δπὰ ἢ!8 8οῃβ᾽. 

22 Απά τἢς τίρῇξ 5Βῃου άδγ 581] γε 
σῖνα υπῖο [6 ρῥγίεβὲ Αγ Δῃη ἤδᾶνα 
ΟἸογίπρ; οὗ τῆς 8Δογἤοςβ οὗ γοὺυγ ρεᾶοε 
οἴευίηρβ. 

22 ες διιοηρ [ἢ6' βξοὴ8 οὗ Αἄτοη, 
(Πδὲ οβεγεῖῃ τς δοοά οὗ τε ρϑᾶςε 
οἴξεγίηρβ, ἀπά τῃε ἔδϊ, 54}} ἤανε τῃ6 
τρῃϊ 5ῃου ον ἔοσ δὲς ρατῖ. 

234 Εογ τε. ννᾶνε δγεδλϑῖ δηά τῆς 
ἤεᾶνα 8που ϊάεγ ἤν 1 τάκεη οὗ τῆς 
σὨ]Π]άγθη οὐ ἴβϑγδεὶ ἔτοπι οὔ {πε βδοτγὶ- 
ἢςε8 οὗ {πεὶγ ρεᾶςε οβεγίηρβ, ληά ἢᾶνε 
ϑίνεη {Π6 πὶ υηΐο Αλγοῃ τΠ6 ῥγίεβδε δηὰ 
ὈΠίῸ ἢ8 80η8 ΟΥ̓ Δ ϑίδζιιϊα Ὁ ΘΓ 
ἔτοπι διποπρ τΠε “ἢ ] ἄγε οὗ [βγδεὶ. 

,4ς ἴ ΤῊ18 ἐς ἐδ βογίίομ οὗ τε δη- 
οἰπτίηρ; οὗ Αδζοῃ, δῃά οὗ ἴῃς δποϊπιίηρ, 
οἵ ἢΐ8 8οη8, οι οὗ τῆε οἰξογίηρβ οὗ τῃ68 
ΓῸΚΡ πιλάε Ὁγ ἤτγε, ἱπ τῆς ἀδγ τυῤέπ 
Ἀ6 ργεβεηϊθά {Πδπὶ ἴο πλ] ηἸβῖεγ ὑῃΐο 
[ἢε ΓΟΚῸ ἴῃ τῆς ργιθβϑ᾿β οἷϊοε ; 

26 ΨνΒΙΟΝ τῆς ΓΟΚῸ Τοιητηδηάδα 
ἴο δ6 αἴνεη ἴπεπὶ οἵ τῆς ΤΒΠ] άγεη οὗ 
5γδεὶ, ἱπ τῆς ἐδ τῆδῖ ἢθ δποἰηϊεβά. 
(ἢ δπι, ὁγ ἃ βἴαϊυῖς ἔου ὄνεῦ τῆγουρμουῖ 
{ΠΕ Ι͂Γ σε ΠΘΓΔΓΟΠΒ. 

237 ΤῊΙϊΒ ἧς τὴς ἴανν οὗ τῆς διγηΐ 
οεσηρ, οὗ τῆε πγελὲ οἤογίηρ, δηὰ οὗ 
(ἢς εἰη οβεγίηρ, δηὰ οὐ τῆς ἴγεβραβϑ 
οἴξεγίπρ, δηά οὐ τῆε σοπβεογαζίοηβ, δπὰ 

425. ΤῊΪ5 τοβι τ ΠΟη: ἱποϊπ δὰ ποῖ τλογεῖὶγ τ. 21:1. Οὗ, χ. 14, τς. [πη Ῥευῖ. χνὶ!. 3, 
ἴδε βλ τι ςϊ8] δι οὗ ἴθ δηϊπιαῖὶβ Ὡς νοῖθ [ΠῸ βῃουϊάογ, ἴΠ ἴννο σἤθοκβ, δηὰ [ἴΠ6 πηᾶνν 
ΔΟΌΔΙΥ Ὀγουρῆῖ ἴο ἴπ6 ΑἸζαγ, ας ἰμδὲ οὗ 411 γε τῃηοπῆοποα 5 ἴῃ6 ἀυθ οὗ ἴῃε ρπαβῖ, δαΐ 
ΔηΪπ.8 15 οὗ [6 84π|6 κἰπὰβ. ὑυῃίσἢ ὑγεσε ϑἰδίῃ ποῖ ἴπῸ Ὀγεαδί, ὙΒῈ Μίβῃπα (' (Βο]η,᾽ Χ. χα) 
ἔοτ ἐοοά, νυ οι ὙγΕΓῈ ἃ}} ἴο Ὀε οἤετοά Ὀείογαε ὀχρ δίπϑβ [Π]5 ἀρραγεηΐ ἀἰβογθρδηςου ὈΥ͂ γείευτίῃ, 
ἴδε ΤἸιοτά ἴπ ἴδε σουτῖ. 8:6 χνὶϊ. 6, Βυΐ ἰξ {πὸ ἴᾶνν 'π [ει ΕΓΟΠΟΙᾺΥ ἴο δηἰ πα 8 βἰδυρ εγεὰ 
ΡΓΟΘΔΟΌΪ ἀϊά ποῖ ἱποϊυάο ἴπ6 ἔδξ οὐ δηϊπιαὶ8 ἔογ ἔοοά ἴῃ ἴμῈ σουχί ([(εν. χΥ],, 3, 4}, [παῖ 1ῃ 
ψ ἢ ἡγοτῈ οδΐεη Ὀυξ ποῖ 5Δοτἤςεά, 5ιοἢ 56 [εν τσ το ἴΠ6 5Δογ ἔςα5 οὗ ἴῃ6 ΑἸζατ. 
τοεδυοῖς δηά ἴΠ6 μετ. δ66 οη ΧΙ. 7. ᾿ ἘΣ 

46. πο γπαππεῖ' Υ δίοο] ὙῊε ργομιδίοη ΕΣ ἰομε μνίοπ οὗ τὸς ἔααυ ο ἐδε Ογεγίης:. 
δΙοοά νγᾶβ5 πιοτὸ αὐβοίυϊο δηὰ ᾿ποϊυβῖνο ἰμδη 35...-38. 
(δῖ οὗ ἔδι ἔοσγ οὐνϊοιβ γθᾶϑοῃβ. 866 οἡ [,ον.Ψ 66, 36. ὙνΒοῖδο (18 ραϑϑᾶρθ τοίεγϑ ΟἹ] 
χνὶϊ, 1ο. ἴ(ο ἴ6 τν7αᾶνο-Ὀγοασῖ ἀπά ἴδ ἤρᾶνθ- ΠΟ] ἀοΓ 

(Κπορεὶ, Καὶ}), οὐ ἴο 411 {παῖ θοϊοηρθά ἴο {πε 
8 γεϑῖβ οὗ ἴΠ6 βασσγίβοθϑ, 18. ποῖ νετῪ Ἱπιρογίδῃϊ, 

Ω9, 830. Ηε οἷς ἜΠΩΣΝ ἃ Ῥοροδοδετί [6 ἸΔἔῖεν 15 [86 πιοσε ῬγοΌδΌ]6. σε, Νυπὶ. 

νγᾶς, ὙΥΪΓΝ ᾿ἰς ονγῃ Βδηάς, ἴο ργεϑθηξ [πε ρατίβ τον δ’ ΣΤΘῚ ! τς 
ἀεϑεποά ἔογ (86 ΑἸτΑΣ ἀπά ἔοσ ἴῃ6 ργίεδσῖβ. ἴῃ 86. ἐδὲ ῥογίίοπ 9 ἐδε αποίπεϊη ] Ἀλίμογ, 
ἴῃς 51η-οὔἴετίην 186 ὑυήεϑὲ ἀρροᾶτβ ἴοὸ ἤᾶσα ὕὅδμθ δρροίμ θα Β.8ΤΘ. 80 501ᾶς, ϑδδέήϊδ, 

᾿ΔΚοη ἃ πιοῖὸ δοῖνο ραεῖ: ἵν. 2:ς, 26. [πἰτοά, χνὶ. δια τηοκῖ τηοάστῃ οττῖς5. ΟἿΓ νθυβίοη ΟΠ ]ον" 5 

3᾽0 Φ «υσυε-ογενιις] 866 [πιτοά. 8ὶ ἰχ 16 ΧΧ., Ψψυΐξ., Οηϊ. ὅ0ο 50 ἰῇ Νυπ. 

᾿ ί ' ΧΥΪ. 8. 
982. δὲ γίχῥί «ῥοωίάεγ 866 [πίτοά. καὶ ̓χ. ᾿ : 

ΤΠ σπου δος "ΩΝ δῇ νγὰ5 ἢοανθά, νγᾶβ ἜΣ 16 87, 386. ὙΠΐ5 ἰ5 (86 ΌΩΔΙ ςοποϊαδβίοη οὗ 

οἰπαιδαπα ρηεβῖ; ἴῃς Ὀγελδὶ τυ ῃ ἢ νγᾶβ νγανθά, [Π6 ψνΠοΘ βοσῦοη, ἰ----ΥῚ!, : 

ἴον 186 ῥγιεϑδῖβ ἰπ ζοποσγαὶ δηὰ ἰμοὶγ ἔδπλ1165: 87. ὁ δε οομδεογα"ο] ὙΠδὲ 186, οὗ [δς 

Οπ δὲ Ῥγιεε!" ῥογίίοπς οὶ ὅθ Ῥδαςεοβεγίηρ. 



ΙΕΝΙΤΙσῦδσ5. ΝΙ]. ΝΠ. 

4 “Ἴλιο Αλίοῃ δηὰ ἢΐ8 509 ἢ 4 Εχοά. 
Ηἷπιὶ, ἀῃά4 τῆς ραγπχεηῖβ, ἀπά ὀτῆς δη- ξ Ἐτοά, 30. 

512 [ν. 38--σ. 

οὗ τῇς ϑβδογῆςε οὗ τῆς ρεᾶςς οβετ- 
ἱΠρ5 

218 ὙΝΏϊςΝ τς ΓΚ Τοπηπιαπάεά 
Μορβεϑβ ἴῃ πιοιιηῖ δίηδι, ἰῃ τῃ6 ἄδγ τῃδῖ 
ἢε ςοπιηλπάσα τῆς ΤΠ άγοη οὗὨ [53γδεὶ 
ἴο οἵξεγ τοῖν οὐἰδιίοηβ πο τἢ6 ἴνοκ Ὁ, 
ἴῃ τῆς νυν] άεγπεβ οὗ διηΔ1. 

ΟΗΑΡΤῈΚ νΠΙ]Ι. 
1 ζσεες ερμσεγαίλ ἄαγορ μα ἀξ 005. 14 

ΖἈείν σῶν οὔεγίρρ. 1τ8 7ΆεΙγ ὀμεγη οδῶίηρ. 
31 714 γανρε ο77 ερμισεζγαίοη. 31 7144 δίαξε 
αμα ἐνεός οὗ ἐλεὶ» κο»ε 5,07 2105. 

οἰητίηρ; οἷ], ἀπά ἃ δι] οςΚ ἔοσγ τῆς 5ϊη "ἢ 
οἤδυίηρ, ἀηὰ ἴννο γᾶπι8, ἀπά ἃ βδϑίζεϊ 
οὗ υῃ]ελνοηδά δγοδά; 

ἡ Απά ραίδεγ ἴδοι 41} τΠ6 σοηρτε- 
ρλϊίοη τοροῖθογ υπίο τῆς ἀοοῦ οὗ {πε 
τΑΌΘγηδοὶς οὗ [6 σοπρτερδςοη. 

4 Αμά Μοβεβ ἀϊά 25 {πὲ ΓᾺῸΟΚΡ 
ςοπητηδησεα Πΐπη; δηά (ἢ 4556} ]}Υ 
ννΑ5 ραῖῃεγεά τορείμαγ ὑπίο τῆς ἀοογ 
οὐ τὴῆε τλθεγπδοὶα οὗ [Π6 σοηρτορα- 

ΝῺὨ τῆς ΓΟΚΡ βρᾶκε υπΐο Μοβεβί, τἰοη. 
ΒΑΥἹΠΡ᾽ ς Απὰ Μοβεβ δ]4 υπίο τπ6 σοηρτε- 

βδοι! ἔςο5 νυν ῆϊοἢ στοῦ ἴο Ὀ6 οετοά ἴῃ ἴπ6 (οη- 
ϑεσσγαϊίοη οὗ ἴμε ργιεϑί8β. 866 ἔχ. χχῖχ, 

38. ουἱάογηει. 9. δϑίπαῇ Οἱ. ἔχ. χίχ σ, 
Νυχα, 1. 1 84.) ΧΧΥΪ. 63, 64. 

ΤῊΕ ΘΕΆΝΙΟΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΑΝΟΤΌΛΑΥ 
ΙΝΑυ συ ΚΑΤ ΕΏ. Οἷ, νὴ. 1χ. χ. 
ΤὨΗΐ8 ἰδ 16 ΟὨΪΥ Ὠιἰδίογίσα] ρογίίοῃ οἵ 186 

ΒοΟΚ οὗ 1,ονὔςυδ8, ῈὩ ἴμ6 ὀχοορύοῃ οὗ [86 
βῃοτί παιταῖϊνο οὔ {π6 ὀχεουτίοη οὗ ἴθ 0]48- 
ῬΒοπλοσ, χχῖν. 1ο--- 23. Τἢ σοπηπιδηατηθηϊ ἴο 
Δρροὶπὲ Αἄσγοῃ δηά ἢΐβ 8βοη8 ἴο {πε ριβϑίβοοά, 
Ὑν ἀϊγοσοηβ ἔοσ ἴῃς ργεραγαίοη οὗἉ (ῃς οἹῇ- 
οἶα] ἀγθβϑο5 δηά ἔοσ {πμ6 πηοάο οὗ σοηβθοσγαίοη, 
᾿δὰ Ὀδοη φίνθη ἰῃ σοηηοοζίοη ΜῈ (Π6 ἰηδίγιο- 
[ἰοῃ5 σεβροσηρ ἴΠ6 σοπδίγυςςοη δηὰ Διτδηρβθ- 
τιθηΐξ οὗ 16 Ταθογηδοῖὶς ἂπὰ 115 δΠισγηϊίιΓο, 
Ἔχ, ΧΧΨΗΣΪ. 1--.4.2.) ΧΧΙΧ, 1--- 27, ΧΙ. 9ο---τιό. Βαῖ 
186 Τεγοπιοηΐδὶ σουἹά ποῖ Ὀ6 ῬΓΟΡΟΙΥ οαττιοά 
οὐξ ὑπ} (ἢς [,νΚν οὗ ἴῃ ΟΠογηρ8 αά Ὀεδη 
Ἰαϊάὰ ἀἄοννῃ, 48 1ἴ ννᾶ8 (δῖ δδοὴ Κἰπὰ 
οὗ βαςτιῆςο ἴο θ6 οἴεσγοά οἡ ῃ6 οσςδβίοῃ βῃοιυ 
δε ἀν]γ ἀοῆποά, 

ΎῪΠΕ ΟΟΝΒΕΟΚΑΤΙΟΝ ΟΡ! ΤῊΕ ΡΕΙΕΒΤΒ ΑΝῸ 
ΟΕ ΤῊΝ ΒΘΑΝΟΤΌΑΚΥῪ ΑΝῸ ΑἸΤΑΚ. 

11]. χ-- 36. 

Φ. « διμϊοεξ...ἰαυο καρ... δασδε ὍΤΠς 
ἀοβηϊῖο ἀγίς]θ βῃοι}]ά Ὀδ6 ρἰαςεὰ Ὀεέογε ϑᾶςὶ οὗ 
Ποθ6 νοσάβ. Τ86 ὈΒ11ΟΟ].-- 89 070 ΤΙ 8Β 
---λὸ Ὀδπκοῦ οὗ υη]οανοηθα Ὀγοαὰ ἅγο [ἢι15 
ΒΡΟΟΙΠΟΔΙΥ τηρπηοπρὰ ἴῃ {πὸ Ηροῦγον τοχί 
8ἃ8 ἴῃς οὔἴεπηραε ἕο ννῃϊ ἢ ἀϊγοοίίοηβ ἅΓῸ 
δίνθη ἰπ ἔχ. χχίχ, χ--- 0 ὍΤῊ18 βῆοννβ [δ6 οο«ς 
Πεόζθηος οὗ (18 ραγὶ οὗ 1 ενἰσ8 ἢ τς 
ἰαίίογ ρατί οἵ Εχοάυβ. Τα δαςκεῖ οὗ ιιη]δᾶ- 
νεποὰ Ὀγεδὰ υϑεὰ οἡ [ἢ]8 Οσοσδϑίοῃ ἀρρθᾶγβ, 
ἔτοπὶ υ. 26 δηά ἔχ. χχῖχ. 2, 3) 23) ἴο δᾶνθ 
οοηίδι!ποά ἴῆγοο βογίβ οὗ Ὀγοδὰ : σδῖκθβ οὐ ἰοᾶνθϑ 
οἵ ἴπ6 ογάϊπαυυ υπ]οανοποά Ὀτοδά: Ἴδῖϑα οἵ 
Οἰοὰ Ὀγεδά, γαῖμοσ, ο11 Ὀσϑδάᾶ, νυ ἢ ςἢ ἀρρθαγβ 
ἴο δᾶνε Ῥδθθὴ Κποδάρὰ ψτἢ οἱ] (5ες ἔχ. χχῖχ. 
2) ἃπἀ ποῖΐξ οἡ [εν. ἰϊ. 4); ἀπά οἰοά νγδῖθγβ 
866 ΟἹ ἰΐ. 4, 6). ἈδΔΌδίηΙςΔΙ ἰγδαϊάοπ βὰγ5 
ΟΓΟ ὙΟΙῸ 8ὶχ σδῖοϑϑβ οὗ δϑδοὴ ϑοζί. 

3. κχαίῥεν ἰδοι αἱ! ἐδε σον στε αἐίοη ἐορεί δε 

μπίο ἐξέ ἄοογ οΥ ἐδὲ Ἰαδεγηπαεῖς ΟΣ δὲ εοησγεψα- 
0) ΕΑΌΒΟΣΥ 811 0.9 ΔΕΒΘΙΘΌΙΥ ΤΟΚΘΌΒΟΣ 
ΔΟΎΔΤΒ [0289 ΟΠΌΣΔΙΟΘ ΟΥ̓ [826 Ἰθπὺ οὗ 
τα ΘΟ Ό 1586 [866 Νοῖδ οη ἔχ. χ]. 811]. ΤΒε νοσγὰ 
ΒΕΓ τοπἀογοὰ σοηρτοραίίοη 15 [6 βδπθ τυ Ὡς ἢ ἰ8 
Τοπάογοα Δ59ΟΠΊΌΪΥ ἴῃ τ. 4. 866 ου ἰν. σ2. Καὶὶ 
δΔη ἃ οἴ ΓΒ σι ρροϑο [δὲ “.41} (πΠ6 σοηρτορδίίοῃ " 
ΤΩΘΔΠ8 ἴδ ΠΔΙΊΟΩ στεργοϑεηϊεά ὉΥ [5 οἰάετβ. Βυῖ 
1 ἀρρθᾶγβ [δὲ ἴπμ6 ψοὶς Ὀοὰγ οὗὨ ἴπ6 ρθορὶθ 
ἍΟΓΟ ϑυμητηοησά οἡ [818 οσσᾶϑιοῃ, ἱδουρὰ ἴδ6 
ΟἰάοΓΒ ΤΑΥ ὈΓΟΌΔΟΪ δαν οσςυριοὰ ἴΠ6 ἤχθὶ 
Ρίδοεβ. ὙΠε εἰάετβ ἄγε βρεςῖδ!]γ ᾿σδ]]θὰ ἰοχεῖβεσ 
1ῃ 8 ὈΠΟαΌΪΝΟΟΔΙ ΤΠΔΠΠΘΓ ἴο τγϑοοῖνα αἰ γοοῖίοῃ8 
ἴο ῥχγονίάθ [πε ἢγβί βδογιῆςθβ ἔοσγ (86 πδίοῃ ἴο 
Ὀε οὔἴετοά ὉΥ ἴδ6 ὩΕΥ σοπϑοογαϊοα ρῥγθδῖβ 
(χ. τὴ δηῃά (Π6 Ὀοάγ οὗ ἴδε ροορὶα δϑογνναγάβ 
Δ8ΒΟΙὉ]6 48 (ΠΟΥ ἀο Ποῖὲ (ἰχ. ς).--- ΤῈ βροῖ 
ἀοκιχηδίεά ννὯ8 ἴῃ ρογίίοη οὗ ἰῃς σουτ πῃ ἔγοηϊ 
οὗ τῃ6 Τλθεγηδοὶθ (8εε οἡ ἱ. 2). Ἐονασάβ 
1Π18 5ϑρᾶοθ (ἢ ρθορὶθ νγογεὲ σοπιηπηδαηάθα ἴο 88- 
860 6 ἴο νυϊηοβ8 {Π6 στοαί Πδ[ΟΠΔ] σΟΓΘΙΏΟΠΥ 
ΟΥἩἨ 16 (Οοηθβοοσγδύοη οὗ ἴῃ ρῥυθβδιῃοοά, [86 
80 βοῖτηρ ἀρατὶ οὗὨ οἠδ οὗ {Π6ΙΓ Δ Π,}]16 8, 
{Π6 τηοηΌε.5 οὗ νυ ἢ} ννογὸ μοηςοίοσίῃ ἴο βίδπά 
8ἃ8 τηράϊδίογβ δεΐννθθη ἴποπὶ δηὰ [εμουδῃ ἰη 
σλτγγίηρ οὐδ ἴπ6 ργεςορίβ οὗ [η6 σογθιηοηίδὶ 
ἶανν. ΤΊ οϑε ΠΟ σου]ά ἀο 50, ΙΏΔΥ δᾶνθ σοπὶθ 
Ἰηῖο {πὸ σουτγῖ, ἀηὰ ἃ ρτθαῖ πυπιθοσ οὗ οἴ οΙ 8 
ΓΆΔΥ ἢδνο οςςυριοαὰ [6 μοῖρ ἢϊ8 ν ] ἢ ονοῖ- 
Ἰοοκοά δθ οποϊοσισε οὗ {δὲ σου. ΑΒ ἴπῸ 
Βοτο8 ΟὗὨἨ σογαΠΊΟΠΙε8Β ννᾶ8 τερεδίοα ἜΥΕΓῪ Οἰδὺ 
ἀυπηρ ἃ ννϑοῖς (υ. 323), ἃ 18 παΐυΓαὶ ἴο 510- 
Ῥοβο [δῇ ϑοπὴδ οὗ ἴῃ ρθορὶς αἰζεηἀθὰ οὔ οὴθ 
ἀλδγ δηά βοπης οὔ δῃοίδοσ. 

ΤῊΙ8 18 ὁπ οὗ ἴΠ6 ρδββᾶροβ ὑνὩ ] ἢ ἢν ρτὸ- 
ϑοεηϊοὰ ἃ ἀπ ἔσυ Ὑ ἴο (6 τπλϊηὰ οὗὨ ἃ Ἰἰνίπρ 
ὙΓΟΓ, ὙΠΟ δίΓΔΠΡΕΙΥ ἱπηδρίηθα τμδὲ ἴΠ6 σόγὸ- 
ΤΏΟΠΥ νγ)8 ““ἴο Ὀ6 ρεΠοιτηδά ἱπδιάς [π6 Τ ΑθοΓ- 
ΠΔ0]6 1[361} δΔηὰ σου] ΟὨΪΥ, τμογθοίοσθ, Ὀ6 βθθῃ 
Ὀγ ἰδοθο βἰδηάϊην δ ἴῃ6 ἀοοτγ.) 866 ο τ΄. 32. 

δ6 πυῦθοσ ννῆο οουἹάὰ Ὀ6 ἴππ8 ἕανουτοά αἱ 
ΟΠ6 πης ἢδ σδ]ου δίο8 αἱ ποῖ πιοσὲ ἴμβδη πο ! 
ὉΠ βιιοὶ σγουηά ἢ6 τεϊοοΐῖβ ἴῃς παιταῖϊνο ἃ5 ἃ 
ςἴοη. 

4. μπίο ἐδε ἄρον, δις.1 Λοατᾶβ 80 91- 
ἼΣΒΠ6Θ. 866 ἴδ6 ρῥτεσδάϊηρ ποῖο. 



ς Ἑκοά: 20. 
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ν. 6--- 13. 

τίοη, “Τἢϊ5 ἐς τῃ6 τὨϊηρ ννῃϊοἢ τἢς 
ΟΚῸ σοπηπηληάεά το δα δῆς: 
6 Απά Μῶοβεβ ὑγουρῆς ΑἌγοη δηά 

Ἦϊ5 50η5, Δηἀ ννδβϑῃεά τῆδτη ἢ νναΐευ. 
7 Απὰ ἢε ρυῖ ὕὑροη ἢΐπὶ ἴῃς ςοδῖ, 

δηἀ ρἰγάεά πὶ νι τῆς ρίγα]θ, δηά 
ο]οιῃεά πἰπὶ ἢ τῆς τορε, δηά ρυῖ 
τε ἐρῃοά ὑροη Πίπι, ἀπά ἢς ρἰγάεά 
ἢϊπὶ ἢ τῆς ουποιυ8 σίγα οὗ τε 
ἐρῃοά, δηά δουπά 2: υπῖο Ὠὶπὶ τπεγε- 
νυ ἢ. 

8 Απά ἢε ρυῖζ τς δτεδβίρίδῖε Ἰροη 
Ὠἰπι: αἷβο ἢε ἐρυῖ ἰπ πε Ὀτγεδϑιρὶδίε 
τὰς είπι δπὰ τη Τ υπηπ π. 

9 Απὰά Πε ρυῖ ἴπε πλγα ἀροη ἢ 8 
μελά; αἷθϑο ὑροῃ [πε πλῖγα, συδη ὑροη 
ἢἰ5 ἐοσγείοηῖ, ἀϊά ἢς ρυῖΐ τῆς ροϊάβη 

5. Τρὲς ἱς δὲ ἐδίηρ «υδίεῦ ἐδὲ ΠΟΚῸ εοη- 
»παπάεα 10 δέ ἄομθ. "ΓῊΪϊ5 γεΐοιβ ἴο Ἐχ. Χχχυῇ, 
1---4, Χχῖχ, χ---37,) Χ]. 9----τὖ. 

Τὰ Οἰεαποίην, ἰπυεετπρ ἀπά Αποὶμεπρ. 
6----12. 

6. «υατδεά {δεν «υἱὲ «υαἱογ Μοθϑοβ σδιιβοά 
ἴπετη ἴο Ὀαῖῃς πε γεῖγ (ςξ. χνὶ. 4), ποῖ ΤΏ ΓΕΪΥ 
ἴἰο νγαϑῆ [Πογ Βδδηάβ δπά ἔξεῖ, 85 1ΠΕῸΥ τοῦς 
ἴο ἀο ἴῃ {μεῖὶγ ἀΔ1}} πλϊηἰδίγαπιοηβ. ὅ66 Εχ. 
Χχχ. 19. ΤΗῖβ Ὀαιμηρ, ψΒῖς ἢ ἴῃς ΗΙἸρΡἢ- 
ΡῬΙεβὲ μαὰ αἷϑο ἴἰο ρὸ (Ὡγουρῇῃ οὐ ἴῃ ὨδῪ οὗ 
Αἰοποπιεηῖ, νγᾶϑ βυπῇθο ο 8] οὗἩἨἉἁ[Πς βρι ιι8] 
αἰδδῃβῖπς ἐδ υὐϑες οὗ 811 (ὦ ον. υἱῖ. 1), δαξ 
ΘΑΡΘΟΔΙΥ οἵ ἴπθοβο ῆο μδά ἴο ἀγᾶνν Ὡθδᾶγ ἴο 
Οοὰ ἴο πιᾶκο γεςοπῃο]δίίοη ἔοσ [Π6 8ἰη8 οὗ [ἢ 6 
Ρεορὶς (Ηεῦ. νἱ,. λό; Μαίξ. 111. 15). 

4--0. Οπ [δε ρατίβ οὗ {πε ΗἸΡΈ-Ργεβι 
ἄτοββ, ἢ της Ὀτοδϑίρ᾽δῖο δηὰ πὸ τιπὶ ἀπά 
106 ΤΒυστηϊση, 566 ποῖοϑ οἡ Εχοά. χχυ [. 

9. {δὲ δοῖὶγ ἐγοαυ"] ὍΤὨο ροϊάθη ρἷαῖθ οὗ 
186 τι γ6 ννᾶ5 50 οδ δά 85 ἴῃὴ6 ἀϊϑ! ηςτνο Ὀδάρο 
οὗ ἴ6 ΗἸΡΉ-ΡΙ ἐς 5 σοηϑθοσδίίοη, 8566 ΧΧΙ, 12. 

10--12.1 Μόοϑεβ ἤτβί δποϊηιοά σὰ (δος 
ΒΟΙΪΥ οἷ] [πὸ ΤΑΡογδοὶθ (»ιῤεδζαη, ποῖ οὐδεὶ, 866 
Νοῖδ ου Εχ. χχνὶ. ὃ 1.) δά 81} (πδὶ νγδϑ ἐπογείῃ, 
ἰδὲ ἰ5, [86 Ατκ οἵ [6 (ονρϑηδηΐ, ἴδ ἼΔ0]6 οὗ 
διονθτοδά, [Π6 Οδηά]οβῦςῖκ δη [Π6 Οοϊ]άεῃ 
ΑἸξασ, στ 4}} [Ππ6 ἁγίὶς]θα τπαΐ ὈοΙοηροα ἴο 
(δοπὶ; πὸ ἴπεη βρπηκὶο (ἢς ΑἸϊαῦ οὗ Βυγηῖ- 
οὔετγιησ νἹὮ [πὸ ΟἹ] ϑονθη ὈΣΏ68 δηὰ δηοιπίεά 
1, νι 411} [ἴ8 ἵδη 8118, ἀπά 1Π6 {νοῦ ἢ 118 
ἴοοΐξ ; ̓αβί οὗ 411, ἢς ρουγοά ϑβοπιὸ οὔ δ ΟἹ] ἢ 
ἴ(δς Ππεδά οἵ Αάγοῃ, δηά Ἴοηξογσοαὰ οἡ ἢϊπὶ 
“ἢ σγοννῃ οὗ ἴΠ6 Δηοϊ ΠΕΡ Ο1] οὗ ἢ᾽8 σοά," 
κεν. χχὶ, 2. Ὧδε ΟἹ] ἰ8 ΘΡΟΚδη οὗἉ 45 Γι Πηϊηρ; 
ἄοννῃ ὑροη Αδγοη 8 δεαγὰ δηὰ [18 ζδυιηθηῖϑ 
ἴο πεῖς 5Κιτ8 ἴῃ 8. ΟΧΧΧΙΙ, 2. 

10. Οπη {δε ΒΟΙΥ͂ δποίϊπεπρ οἱ, ϑε6 Εχ. 
Χχχ, 22-ο 2. 

ΓῈΝΙΤΙσῦδ5. ΝΠ. 5 

Ρἷδῖε, τῆς ΠΟΙΥ ογοννη; 45 ἴδε ΓῸΚΡ 
“ςοτητηδηάεαά Μοβαβ. 

Ιο Απά Μορεβ ἴοοΐς ἴδε δηοϊῃτίη 
ΟἹ], δῃά δῃοϊπιθα τῆς τθογηδοῖὶς δά 
τῆλ τᾶς τΠετγείη, δη βδαηςτ βοά τἢ6η). 

11 Απά Πα βρηηκἸεά τβεγεοῦ ἀροπῃ 
[6 Δ]ΓΔΓ βδανεὴ {{π|ὲ8, δηά δηοϊηϊεοά 
τῆς αἰἴαγ δηά 411] ἢ 5 νβθβ856]5. θοῖἢ τῆ6 
ἴλνεγ δῃὰ ἢ]8 ἔοοῖ, ἴο βα ποῖ τἤεπι. 

4 

ϑ Κ 

4“ Ἑχοά. “28. 
30, ἃς. 

12 Απά ἢε 7ρουγαὰά οὗ {πε ἀποϊπεῖπρ 7 Ἐρεϊάξ, 
ΟἿ ὕὑροη Αδγοῃ᾿β μεδά, δπά δποἰηϊεά 
ἢϊπη, ἴο 54 ΠΟ. ἢ ΪΠ1. 

12 Απά Μοϑες Ὀτουρῆς Δδγοη 
80η8, ΔπΠαἀ ρυῖϊ σοδῖβϑ ὑροη πεῖ, δηά 
οἰγάοα τῆοπὶ ἢ ρΊγα 68, 
Ῥοηποῖβ Ὡροὴ {πεπλ; 45 ἴῃ ΓΟΚῸ 
ςοπιηδπηάεα Μίοβαβ. 

11. «ργιίπζίεά.. .ἐδο αἰαγ “ευεη 1.1] ΤῊΘ 
ΑἸ οἵ Βυχγηῖ- Οἴθπιηρ νγᾶ8 αἰδβιϊ συ δ μδὰ 
ΌΥ 1Π18 βευθῃξο] ἃ βργιπκ]πρ ἢ (ἴῃς ΠΟΙ οἱ]. 
ΟΕ χν!. 14) 19. ὙἼΠῈ ἡὐπιῦοῦ οὗ {πὸ (ονθηδηΐῖ 
ν 88 ἴἢ}8 ὈὉτοιρἢξ ἰπΐο σοπηθεοΐϊίοη ἢ ἢ ο86 
ἃςῖ8 οὗ 54 γῆοο Ὁ. νυ ῃῖςἢ ἴΠ6 Οονοηδηΐ Ὀοΐνγθθη 
7εβσνδὴ ἀπά [ῃ6 ὙγΟγΒΙΡΡΟΥ ννᾶ8 ξουτΉΔ }Π}} στὸ- 
ποννοὰ δηά οοηβητποά. 

Οη ἴδ βυτηθο  ς8] υ86 οὗἉ ΟἹΪ, 566 Νοίξβ δέου 
ΟΡ. ἰϊ. Α5 ἱηνοϑέηρ ἴΠ6 ὑγθδὲ 1} οἰ ς ΙΑ] 
ξαττηθηΐβ ννγ88 ἃ Γοοορη! το ΓΟ ήδη οὗἔὨ 186 
οΟΠῆοΪ4] ροβιοη οὗ [6 ρεΐϑοη (866 οη ἔχ. 
ΧΧΥΪΙ. 4), [Π6 ἀποϊπεπρ πἰπὶ ΜΠ ΟἹ νγᾶ8 δῃ 
δοκποννοαάρτηοης τῃδὲ 41} ἤίῃθ88 ἴοσ ἢΪ8 οῇῆςε, 
411 186 ροννογβ τ ἢῖςἢ ἢ6 σπου] ΤΙΡΠΕΥ 
11] 118 ἀπο 8, παιιϑὲ σοχὴς ἔγοπι {Π6 [οτά. 

ἴΙπ τἴ6 δηοϊπης οὗ ἴῃ6 ϑαποίυδγυ νὰ 1(8 
ςοηίοηΐϊβ δηά οὗ ἴῃς ΑἸΐΑΓ ψΠ 1[8 αἴθ 5118 [6 
8416 ἸΙάδα ον ἀθη!!υ Ποϊά 118 ρἷδοθ. Α8 Αδζοη 
νγ)88 βαποίἢςα ὈΥ ἴΠ6 δςΐ, 50 ϑγοτο [ΠΟΥ 8δης!- 
βεὰ (υν. το, Στ, 12). ΤὨς ρουπηρ, [ἢ 6 ΟἿ] οἡ 
(Π6 μοδά οὗ Αδγοῃ βίαπάβ ἴῃ ἴΠ6 Ὡδυσγαῖνο ἃ8 
τῆς οσυ]τη πδίίοη οὗ [6 σΟΓΘΊΟΠΥ οὗὨ δηοϊηξπρ, 
ΑἸ] ἴπ6 ΒοΙγ τπηρ8 μδά θη τηδάς δῇοσγ [6 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ ραϊίζογῃβ βῃεννεὰ ἴο Μοβοβ ἴῃ (Π6 
τηουηΐ (Εχ. χχν. 49, Ηδθδ. ἰχ. 23), δπά βᾶςῇἢ 
οὗἩἉΤΠοπὶ νγᾶ5 ἰπίοηδοά ὈΥ ἀϊνίπο νυϊϑάοπιὶ ἴο 
ΘΟΏΥΘΥ͂ ἃ 5ρ᾽ Πυ4] πιρδπῖηρ ἰο {86 τηϊηὰ οὗ 
τδΔῃ. ὙΏΘΟΥ ψΟΓΟ τηθδη8 οΟὗἁ ρστᾶςς ἴο {πὸ ἀ6- 
νουξ νγοσβῆρρεγσ. ὍΤΕ οἱ] ρουγεά ὑροη μεπὶ 
νγὰ8 ἃ ΓΡΟΟΡΏΙ ΠΟΙ ΟὗὨ [Π18 ἕδςξ, δηὰ δὲ ἔῃ 6 84 Π|6 
Ὀπ|6 ἰξ πιδάθ {ποπὶ ΠΟΙΥ δηὰ δεῖ ἴμοπὶ ἀρατί 
Ποπὴ 411 ργοΐδης δῃὰ ογαϊπατυ ι.868. Οη Κίη- 
ἀτοά στουηάς, δου ἢ ἴο ὀχργεββ ἀποῖδογ ἰάθα, 
[Π)6 ΑἸέΑΣ νγᾶβ ἴο Ὀ6 βαῃοιβοὰ 4150 ὈΥ ὑ]οοά. 
866 Οἢ τ.1ς.---Ν ἢ τη6 ἀποϊπέηρ οὗ {πε ΠΟΙ͂Ὺ 
τϊηξβ οὗ (6 δαποίιδσγυ Δ ὃς ςοιῃρατοά {Π6 
Δηοϊπηρ οὗ πιοπλοσιδὶ βίοηεϑ. Οὔδῃ. ΧΧΥΙ]. 18, 
ΧΧΧΥ. 14. 

18. ““γοη -οἡ ὌὙΠ6θ6 ψψοτα [6 ΠΟ - 
ΤΏΟΠ Ρῥγίεθίβ. ΟἹ ἋΠ6 Δ.ζς]ο5 οὗ ἄγεββ, 866 
Εχ. χχνι!. 40. Νοίδίηρ 18 μεσθ, οἵ ἰὴ ἔχ. χχίχ. 

45. 15. 
Ῥ5.]. χ.,.. 
2. 

αηᾶ ἔρυϊ ΤῊ Ρ, 
δομρώ, 
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4Γ[ Ἐχοὰ. 20. 
:. 

14 ΦΑπά δες δτουρῆς τῆς Ὀυ]]ος 
ἔογ τῆς 5ἰη οβεγίηρ: δηά Αδίοῃ ἂπά 
8 8οῃ8 ἰδλίά {πεῖΓ παπάβ προ ἴδε 
βολά οὗ δ. δι οςοϊς ἔοσ τῆς 5η οὔξοτι- 
ἴὴρ. 

1ς Απά ἢδ βίον; 22; απὰ ΜΜοβεϑ ἴϑοκ 

ΙἘΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΝΗ. [ν. :4, 15. 

τῆς ὈΙοοά, δηά ρυῖ ἐξ ἀροὴ τπὲ Πουπ5 
οὗ τὴ6 αἷζαγ τοιῃά δδουῦ ἢ ἢ 15 
ἤηρεῖ, ἀπά ρυγβεά τῃ6 αἰτασ, δηά 
Ροιυγεά τε δ]οοά 4ὲ τῆε Ὀοϊίοπι οἵ εἢς 
αἰϊδύ, δῃὰ βαποιβαά τ, ἴο πιᾶκςε ἡεοοη- 
οἸ]ΠἸΔτίοη. προη 11. 

η---Ος 38:4. οὗ (Π6 δηοϊπέηρ οὗ [Π6 σοπιπιοη 
ΡΓοδῖθ, {πουρ. 1 18 ΟΧρΓΟΘΒΙΥ σοιηπιδηαςά, 
Ἔχ, χχνῆὶ. 41) Χ], τς, δηὰ 18 εὐ] ΔΈ ΠΥ ἱπιρ]οὰ 
8ἃ5 ἃ ἕδοῖ, Τδν. Υἱῖ. 416, χ,. 7, Νυχῃ. 11. 2. 
ΤΠΘ 5ἰπιρίεσὶ δηὰ Ὀθθῖ πηοάδ οὗὨ οὀχρ αϊηϊην 
115 ἀρρέδιβ ἴο θὲ ἴο στεραγὰ ἃ5 ἴπε Οἠἱ]ῦ 
ΔΠΟΙΪΉΠηρ οὗ [Π6 σοπηπιοη ῥχίθϑίβ ἴΠ6 Ῥγοοθβϑ 
ἀθϑου δά ἴῃ Ὁ. 20,  ΒΟΤΟ 1 15 βαϊά ταὶ Μόοϑοϑβ, 
δἵ ἃ ἰδλῖοσ ρεοά οὔ δ σογοθοην οὗ (οηϑεςγα- 
[ἰοῃ, ϑργηκιοὰ ΤΠ οπὶ, 85 νν 61} 8ἃ85 Αδγοη ἢ] π|- 
561, ἢ [Π6 ΠΟΙΥ ΟἹ] πιὶχοὰ ἢ τῃ6 Ὀϊ]οοὰ οὗ 
(μὲ Ῥεδοθ- δου. ΜδΩΥ͂ δονγενεσ ψοι]ά 
ἸΏΔΚΕ 4 ἀἰδιϊποῖϊίοη Ὀεΐννθθη βρυηκ ηρ ἢ 
οἱ! ἀῃὰ δηοϊητηρ, δηά δθ ἱποϊπθὰ ἴο ἔο]ονν 
[86 [Θνν158}} (γα! τ! οη5, δοσογάϊηρ ἴο ννϊςἢ (6 
ςομηπλου Ὀγίοϑίβ ννοῦα δηοίϊηϊοα ἱπιπηθάϊδίε! Υ 
δἴχοσ τποὶγ ἱηνθϑίιαγο, Ὀυϊ [ἢ6 ΟἹ], ἰποιοδά οὗ 
Ὀεοὶηρ Ρουγεά ἀροὴ ἴῃῈ Βολᾶ 85 ἴη ἴῃς σᾶϑε οὗ 
1Π6 ΗἸΡ-ὈυἹοϑῖ, νγᾶ5 ΟἿἹΪῪ σπιοαγεά οἡ 186 ἴοτε- 
μοδά ἢ (6 ἤηροσ. Καὶ], Ν ογάβννοσίῃ, 
δεϊάθη, “"ἀς διςς. ἴῃ Ῥοπεξ᾽ ᾿ι. α; Ἀεϊδπά, 
“ΑἸ ΤΣ 5, 71} Οάτρζον, “Αρρ. Οπϊ. Ρ. 67. 
ϑοπιὸ ἢᾶνα πο ά μδΐ πε ἀπε πστοη ἰΑῪ τη (ἢ 6 
ἔαςῖ τῃδῖ ννὮ}]6 θάοῖ βιυσοοθάϊηρ ΗἸΣ ἢ -ρυίοσὶ 
ννὰβ δηοϊηϊοα, ἴῆ6 σομηπηοη ῥγιθϑῖβ νοΓΘ ΤῸ - 
ξατάθὰ 848 δηοϊηϊθά. οἱοἊς ἔοσ αἱἱ οῃ 115 οοσδ- 
βδίοη ἰῇ ἴδ ρεύβοῃβ οὗ ἴπε ἱπηπιδάϊαϊο 5οπβ οὗ 
αάγζοη. Ουΐγαπι, 1. ν. 72.---ἰ τ 15 Ἔνι ἀθητ]Υ 845» 
βυπηεὰ (δαὶ 1[ῃ6 ΗἸρΡΒ-Ρσίοϑὶ μδάὰ ἃ ἀϊϑιηςὶ 
ΔὨΟΪπίης; ὈΘΙοησίπρ ροου ΑΣν ἴο ἢΪ5 ΟΠΊος ἰπ 
ἢϊ]5 σοπηπιοη ἀοπιππδίίοη ἰπ 1, ον! τςυ5 (566 οἡ 
νυ. ἵν. 23). Βυῖ τ νουϊά 56ὸπὶ {παῖ τῃ6 
δηοϊηϊίης οὗ ἴΠ6 σοπιοη ῥγίθδὶς σοπϑίϑι θα 
1Π 5ΘΟΓΠ6 χἱῖθ σοπιηοη ἴο ἴμοτὶ δηά ἴδ ΗΙρΡἢ- 
Ῥγίοϑὲ (Εχ. χὶ. 19), δηὰ ἴῃ15 σᾶῃ δῆϑνγεν ΟἿ]Υ 
ἴο 06 5ρπη Κη πιθπιιοποὰ ἰῇ ὑ. 2.0. ΤΠ 
8ΔΙῺΘ Υἱονν 566Π|5 ἴο δοςογᾷ Ὑ] ἢ ἃ σοπΊραγϑοη 
οὗ 106 Ἔοχργθϑϑοίοη σορασάϊηρ [6 Ηρ σσϑέ, 
“ {π6 σύόννη οὗ (ἢ6 Δηοιπτ πᾷ ΟἹ]. οὗ ῃ15 Οοά ἰ8 
Ὁροη πη," [.ν. χχὶ. ᾿2, ἢ (δὲ τεραγάϊηρ 
186 σοπηπιοη ῥχιθϑίβ, “" {Π6 δῃοϊητης ΟἹ] οὗ ἴδ6 
Ι,οτά 'ἰβ ὑροη γου," ἴμεν. χ. 7. 

Τ2ε ϑιαεγίβεε: Κ᾽ Οοπσεογαζίοη. 
14---.6.. 

Μοβδὸ ἃ5 [6 πηράϊδίον οὗ ἴῆς (ονόπδηξ οὗ 
188 [νν (Ὁ α!. ἢ}. το, Ηδϑδ. νἱῖϊ. 6) ννᾶ8 «ς4ἰ]οὰ 
ἴο φρογέοιτη ἴΠ6 ρῥυθϑῖν ἔιπείοηβ, ἴπ. οοπβ6-: 
σγδί πα ἴἤοϑα οἡ νυ οι ἢθποοίουτῃ ἴΠοδ6 ἤιης- 
ἘἰοΏ5 ψο6 ἴο ἄδνοϊνθ, δηά ἰῇ ᾿πδυριγα!ης 
186 Ιερὰ] ογάοσ οὗ βδογίβοθα, [}ἢἡ [πε 54πι6 ςἂ - 
Ῥϑοϊγ πὸ μδὰ οστηθά [Π6 ἀδΕγ βούνιοο οὗ 
1Π6 ϑαπΟς ΔΎ ἱτῸμὰ ἴπε ἀν οὗ [δ6 5θζηρ ἃρ 
οὗ [ῃς ΤΑΌοΓγηΔΟ]6 δπὰ (Π6 ΑἸσ. 866 οἡ ἔχ. 
ΧἸ. 22. ὙΠ6 81Π-ΟΠογιηρ ννὰ5 πονν οἴετγορά ἴῸΓ 

1806 βτϑῖ {π|δὶ Ὑδα διιοσοϑϑίοη ἴῃ ννΠΙ ἢ (6 
βδοτ ἤσο5 ἕο! ]οννοὰ ϑάο ἢ} ΟἾΠΟΥ οἡ {815 οὐςᾶ- 
βίοη, ἔἤἄγθε ἴῃς δ1πη-οὔογιηρ, [θη της Βιυγηῖ- 
οἴἶδογίηρ, δηά [ΔϑΕγ ἰπς Ῥεδοθ- Ἔτη, [48 
ἰῖ5 σγουπά ἴῃ [᾽6 πηρδπίης οὗὁὨ δὶ βδογιῇςε, 
δηὰ Ὀοοληὴθ ἴΠ6 Θβίδ Ὁ 8Βῃ6α οσυϑίοπι ἴῃ ἰδίου 
68. 866 [ηἰτοά. ὶ χυ. Βυῖ ΤΠΟΓ ἀΓῸ 5 υ γα] 
Ροϊηΐ8 πῃ ψῃϊςἢ ἴῃς πιοάς οἵ β8δογ βεοίηρ ἴῃ 6 
ϑη-οὔοσιηρ δηὰ ἴῃς Ῥεδοθοεγηρ Ποῖδ ἀ6- 
βου θὰ ἀἰδξἔογοὰ ἔτοπὶ ἴπ6 ΤΥ ΠΑΣῪ ἰηβίσις- 
Ἐοἢ8 οὗ [6 [,ὰνγν. ΤΠ686 αἴ σθΠσ 65 ννοΓΟ 6ν]- 
ἀθηυ ἀδδιρτοὰ ἴο δάδρί ἴπε βδοπῆςεϑ ἴο ἐμοῦ 
Βρϑοΐδὶ οὐδ͵]θοϊ 45 ραγίϑ 'ἴῃ 186 τϊε οὗ (οῃβο- 
οΥδΌοη. 

14. -:[ἷ77. Οἔ (ἢ6 ἀϊγεςξοῃβ ἔογ ἴδ Σόρ Αγ 
5: -οΟὔἴοσγιηρ οὗ (Π6 ΗΠ -ῬΙδβί, ἵν. 2---12. 

16. “14π21 δὲ εἰραυ 1} ἸῈ ψ͵ο ἴλκο {15 ἴο 
ΤΟΙΕΓ ἴο Μοβεβ 6 ἴοοῖϊκ οὐ ἢἰπΊβο οὴς οὗ 
[6 ἀυζ168 ΚΟΠΘΓΑΪΥ ρεογογπιθὰ Ὀγ [Π6 580 γ|- 
ἤςογ, ᾿πουρὴ Αγοῇ δηά ἢ 15 ϑοῃϑ μα ργεϑϑθά 
{πεῖσ δηάβ ἀροὴ [Π6 Ποδά οὗ [Π6 Υἱςϊίτα, (568 
[ηϊτοά. 8 ν.,) οἷ. ου συ. 19.) 

.;.165--17.. ΤΠ δ:η-οὔο πη ννδ8 8δογ βορὰ 
ἴὴ [86 υ50.8] ΔΉΠΟΥ 85 τορατϑ ἴπ6 Ὀ]οοά «πὰ 
[6 ἔλῖ. ὅ866 ἰν. 2ς, 320, 24. Βυῖ ννῆδί νυὰ5 
δου Αγ ἰῃ 1 νγὰ5 (πδῖ (6 Ησϑἢ ννᾶβ ποῖ δαίθῃ, 
Δηά ΤΠΟῸΡῊ ποπὸ οὗ [6 ὉΪοοά ννᾶβ βρυιηκὶοά 
ἴῃ 186 Ταδογηδοῖθ, οσ μυϊ οἡ ἴπ6 Βοπ8 οὗἉ [πὸ 
ΑἸΑΓ οὗ ἰποδηβθ, 845 ἴἢὴ ἴῶε βδογιῆςο οὗ [ῃς 
81} -οὔοσίηρϑβ ἴοσ ἴῃ ΗἸ ἢ -ρτοϑῖ αηὰ (Π6 πδίοη, 
[6 Ποβὰ ννᾶ5 γεῖ Ἵσαγτιθὰ οιδιάθ [Π6 σδρ ἴο 
Ὅδ σοηδιιπιοά, ν. 17. ὙΤΠῖ8 Ὀυγπίησ ἀο68 ποῖ 
τποτοίογε [411 υπάεγ ἴπ6 συϊο [πδὲ “ἴἢ6 Ὀοά!68 
οὗὨ ἴποϑα Ὀϑαϑῖς ννῆοϑθε Ὀϊοοά 15 Ὀγουρῆϊ ἴητο 
1Π6 δαποίυλσυ ΌΥ {πὸ ΗΠ Ρ ἢ Ρυοϑὲ [ῸΣ δἷπ τὸ 
Ὀυγηοά ψπουϊ [Π6 σαγρ,") ΗδΌ. χῆ. τὰ: 
οὗ [μϑν. χ. 18. ἘΠΕ στουπὰ οὗἙ (18 ἀἸδιϊποτοη 
ΤΏΔΥ Ὁ6 566η ἴῃ [6 ποῖς οἡ ἷν. σζ2. ὍΤ8ὲ ἤδβὴ 
οἵ ἴπ6 51) -οὔδ ίηρ σου]ά ποῖ Ὀ6 ὀαΐδῃ ὈΥ̓͂ ΔΩῪ 
Ὀυΐϊ ἃ ᾿ἰοΡΑΠΥ σοπϑοοσγαῖοά ργίοσε (οη νἱ. 24). 
Μόοβϑοβ ἱπογρίοσγε σουἹὰ ποῖ δαὶ οὗ ἰξ δἰ πηϑοὶ, 
Ποῦ ἢ ἢ ννᾶ5, ἔοῦ ἴῃ6 οσσδϑίοη, βογέοστηϊης 
ἴα ἀυ168 οὗ ἃ ρυδδῖ, ὙΠοδο ἡ οπὶ ἢδ νγᾶ5 
Ποηβοοσδίηρ σου]ὰ ποῖ φαΐ τ, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀδσαυϑ8 
ΠΟΥ ψετὰ ποῦ γοῖ ἀν ἰηϑίδ θά, Ὀυΐ Ὀδοδιιϑὸ 
πὸ βδοσ σε νγὰς οἴσγοά οὐ {ΠΕΣ ὈΘΠ Δ], δὰ 
[ΠῸ θοὰγ οὗὨ 186 νἱςπη βἰοοά ἴο ἔδει ἴῃ τῃ6 
ΒΆΠῈ|6 ΓΟΪΔΊΙΟΩ 85: (δῖ οὗ [6 τορΌ ΪΑΥ 81η- 
οἤεσίηρ αβογννασγάβ βἰοοάὰ ἴο ἴπε ΗἸ ἢ “ρσίοβί. 

156. γμωγίβεά ἐῤε αἰϊαν.. “απο βεά ἐἰ, 0 »ιαΐε 
γεεοποι αΐίοπ ὠροπ ἢ Αἴοποιηθηΐ ννὰ8 ἴῃ5 
Ιλὰθ ἔογ [Π6 ΑἸΐασ 1136} 85 ννθὶ] 45 ἔοσγ ἴῃ 6 
Ρηεθβ. Τὴε ΑἸΐασ μβδά Ὀδοὴ βαποῖβοὰ Ὀγ ἴῃ 8 



ν. 16---24.] 

1:6 Απά ἢε ἴοοκ 1] τῃε δὲ τῆλε τάς 
ὕροη τῆς ἰηνγαγάβ, ἀηὰ της οδυΐ σόσυξς 
με Ἰΐνει, δῃὰ πε ἴνγο Κι άπεγβ, δπά 
τοῖς δῖ, δηά ἱΜΜοβεβ δυγηδά 112 ἀροῃ 
τῆς Αἰτλγ. 

ΓΕΝΙΤΙΓΟΌῦΞσ. ΝΊΙΙ]. 

Πε σγῇοϊε γῆν προ τῆς αἷκαῦ: ἱξ τυας 
ἃ Ὀυγηὶ 5Δογίῆςα ῸΓ ἃ ϑυνθαῖ βδνοιγ, 
σπά πὶ οἴδτίηρ πλδάς ὈῪ τε ὑπο τῆς 
ΓΟΚΡ; 5 ἴῆεςε ΘΚ σοηπμπηληάοά 
Μοραϑ. 
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17 Βυῖ τῆε διήΐοςκ, δηά 8 Ὠἰάο, 
δῖ8 65, δῃηά ἢ8 ἀπηρ, με δυγης στῇ 
ἢτα στους τῆς σαπρ; 48 ἴῃς ΓΟ ΚΡ 

᾿ Ἐχοά. 9. ἢ φοιῃηπηληοά ΜΜο568. 

22  Απά δε Ὀτγουρῆς τἢε οἴ ογ ἐΕχοά. 59. 
ΓΑτὰ, τῆς τὰπι οὐ ςοπβεογδίίοη : δηά ὅ" 
Αδζοη δηᾶ ἢἷβ 5οῃ8 ἰδἱὰ τποὶγ ἢδληάς 
ἀροη! τῆς Πεδά οὗ τῆς γᾶπ. 

ὼ 18 4 Απά ἢς Ῥτουρῆϊς τῆς τᾶπὶ ἔου 
ἴῃς δυτηῖ οἤεγίπρ : ἀπά Αδγοη δηὰ ἢ 5 
808 ἰαἰά {Πεὶγ ἤδπά8 ἀροη τῆς μολά 
οὗ {πε γὰπὶ. 

Ι9 Απά με ΚΙΠοἀ ἐξ; δηὰ Μίοβεβ 
ΒΡΓΙΏΚΙεὰ τῆς Ὀοοά τροὰ τῆς δἰζαῦ 
τουπά δθοιῖ. 

20 Απά Πε ςυξ τς τδῆὶ ἰῃῖο ρίθοαΒ ; 
ἀπά Μόοβεβ Ῥυγπὶ τῆ6 Πεδλά, δηά τῆς 
Ρίεςε5, Δηά τῆς δῖ. 

21 Απὰ Βς νγαϑῃδά τῆς ἰηννγαγάβ δηά 
ἴλε ἰερβ ἴῃ νναΐεσ; δἀπά Μόοβεβ δυγηῖ 

ΔΠΟΪΠΠ ΩΡ ΟἹ (υ. 11) Κκ [Π6 ῥγιθϑῖὶβ γγῆο 
ΜΈΓΟΕ ἴο οἴδοϊδίο αἵ 1ἴ ; [ἴ νγᾶ8 πονν, 1κὸ πόση, 
8ΔηςΠβοαὰ ὈΥ ὈϊΪοοά. ὙΠδ δηοιϊητηρς ΜΒ ΟἹ] 
οοηϑεοςγαϊοα ᾿ξ ἔογ 15 ϑρθοῖδὶ βυγροθθ ἰὴ {Π6 
ϑευῖος οὗ ᾿θμονδὴ, Ὀυῖ 1 ννᾶβ8 πονν δηοϊηϊοὰ 
ὙΠ} Ὁ] 8ἃ5 δ8ῃ δοκηονϊοαρτηθοης οὗ [ες 
Δ᾽ Ἔπδοη οὗ 4]Ϊ παῖιισο, ἰη ᾿ἴ5 61, οτα Οοά, 
δηά [Πε ποοὰ οὗ ἃ γτεςοῃο]ἜἊδίοη ἴο ΗΙπὶ οὗἉ 1] 
᾿ηρθ ὉΥ ὑἱοοά. Οὐοἱ. ;. 2ο; ΗΘΌ. ᾿χ. 21, 22. 
566 Οἡ ἔχ. ΧΧΥἹ. 218 δηᾷ οὐ [,δν. ΧΥΪΙΣ. 

16. 866 [ηἰτγοά. ὃ ν1}]. 

17. διγηΐ «υἱὴδ ἥγε αυδοιμΐ {δὲ εαρ!}} 866 
Οἢ Ιν. Σ2. 

18-.-92]1. Αἰοπεοιηθηῖΐ πανίης Ὀθθη τηδάθο, 
Αλγοη δὰ ἢ]5 905 Ψγ6τῈ ΠΟῪ ρεγτηϊ 6, ὉΥ͂ 
ἴδε ἰδυτορ οὐ οὗὨ {ΠΕΙΥ παπάβ, ὁ στρδκο πο πη- 
8εἶτεβ. Ος (568 ἱπιτοά. ὶ ΧΙ !.}) νυ} [Π6 νἹ πὶ, 
ὙΠ ἢ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 ϑόπί ὉΡ' ἴο [οπονδῇ 85 "8 
δυγηΐ Ξδογιῆςς ΤῸΓ ἃ συνθεῖ βανοῦγ, δη οἴοσίησ 
πιδάς ΌὈΥ ἤτε υπίο ἴδὸ [οτὰ," ὙΠΕΓΟ νν 88 πὸ 
ΡΟΟΟυΠ ΔΤ ἴπ [6 τηράθ οὗ οἤογίηρ {18 ϑδογὶ- 
ἤςε. ΑἹΊ νγὰς ἄοῃε Ξ( ΠΟ ΪΥ δοσογάϊηρ ἴο {Π6 
τυ 8] (1. 3---9), Ἔχοορὶ [Δὲ Μοϑοβ ρογίοσπιοα 
ἴῶς ἀυΐῖιε5 οὗ (ἢς ρῥυοϑῖ. 

19. “7π4 δὲ ἀμί “Ἱ Απάᾶϊὺ τ 88 8161}. 
866 [ηϊτοά. ὃ ν. 80 ἴῃ υ. 23. 

“ῤγιμδίρά, ἅς. Ἀδίδον, οδδὺῦ ὌΡΟΣ. ὑπ 0 
ΑΙδᾶσ. δ66 [ηἰτοά. ὃ νὶ. 

4]. καὶ} ϑοδθοῃὶ. 9. 
δαγπῶῇ ὅεὲ οὐ ἷ. 9. 

2 δὲ γαρὶ 977 εοησεςγαίοη}) “ΤῊΘ 586 τ]- 
ἤςο οὗ 115 Τὰπὶ ννγᾶ8 Όγ ἔδσ [ἴῃς πιοϑβὲ ρϑου αν 
ρμαγτὶ οὗ ἴπ6 ννῆοΐὶθ ΠΟΥ ΟΩΥ. ΓΓΠΟΓΟ ννᾶ5 
ΒΟπι ΙΒ ηρ πιλτκοὰ πῃ ἴἢε ἕδλοϊ οὗ τς νἱςξπὶ 
δεῖηρῦ ἃ τᾶ. ΑἈῃ ογάϊπασυ Ρεδοθ-οἴοσίης 

23 Απά δε 8ἷενν ἐξ; δπάὰ Μοβαβ ἴοοϊκ 
οὗ τῆς Ὀ]οοά οἔἉ ᾿ξ, ἀηά μι 22 ἁροη τῆς 
ΓΡ οὗ Αδγοπ᾿β γρῃξ εᾶσγ, ἀπά τροη τῆς 
τα οὗ ἢΪ8 πρῃζ Βδηά, δπά ὑροῦ 
ἴῃς ρτελί ἴοα οὗ ἢϊ5 τίρῃϊ ἔοοξ. 

24 Απά Πα δγουρῆς Αδγοπ᾿ 8 808, 
δηά Μοβεβ ρυΐ οὗ ἐς δοοά ἀροῦ τῇς 
ΠΡ οὗ τῃεῖὶγ πρῆς δἂσ, δηὰ ὑροη τῃ6 
τῆυπὴ}5 οὗ {πεῖν τρης Παπά5, δηά υρ- 
οη ἴπε ρτοδῖ ἴοδβ οὐ {ἢεὶγ τιρῃῖ ἔξεῖ: 
δηά Μόοβεβϑ βργίῃκ]εὰ τῆς Ὀ]οοά ἀροη 
τῆς «ἰΐζαγ τουπά δδουῖ. 

τηϊρῆς Ὀ6 οἰ ΠΟΥ πηὰ]6 Οὐ ἔθπλδ]θ, ἔγοπι ἴῃς ποτὰ 
οΥ ἴτοπι ἴδε βοςῖκ, 11. σ, 6. Βιυιῖ ἃ τὰτῃ ννᾶ5 
Θη]οϊηοα ἴῃ 115 οᾶϑ6, 248 1 ννᾶ5 4190 ἴῃ ἴδε 
Ῥρδοθ δγιηρϑ ΤῸΓ ἴῃ6 παζίοη, ἰχ. 4, σρ. υ. 8; 
ἴον 6 ὑγίηοδβ οὗ ἴπ6 ἰγἱῦο5, ΝΌχα. Υἱῖ. 17) ἀπά 
ἴον ἴῆε Ναζαῦῖο, ΝΌμΠ,. νἱ. 14..1). [Ἐ 5 μοσὲ 
οδ]ϊοὰ “16 οἴΠοΥ γἂπὶ,᾽" 85 Ὀεὶπα ἴῃ6 ϑεοςοπὰ οὗ 
186 ἔννο σᾷπι5 τπηθηοηθδὰ ἴῃ ν. 2. Τὸ νογάβ 
ΤΙΣ ΒΕΙΥ (ταηϑαϊθαὰ ἴΠῸ “( σάτὰ οὗ σοηβεςσσδαίίοῃ ̓" 
ΤΏΔΥ Ὁς ΠΠ ΕΓΔ Ϊγ τεπάοτθα :ῤσ γα οΥ δε πἰδίπρε, 
δηὰ {Π6 πᾶπλῈ πᾶ5 Ὀδθη ϑιρροϑοά ἴο πᾶνὸ γδἔου- 
Θποθ ἴο ἴΠ6 ΟΟΓΟΠΙΟΗΥ͂ ἰῃΠ ὙὮΟΝ Μόοϑοβ ἢ] }5 
[6 δαηάς οὗ ἰδ6 ρῥγεϑίβ ; 566 νυ. 22. [ΠΠῸῚ 
(4118 1 [86 τάπὶ οὗἁ ἴῃ6 Η]]-οἤοτιης (Εμἠορῤεγ). 
Βιυὲ {86 {ΧΧ. Πδ5 ὁ κριὸς τῆς τελειώσεως, ἴῃ6 
οἷά 1]ϊς, ἀγίϑς ῥεγγξεϊοηῖς, ηὰ δῖ Αὐριδβίη, 
το λ μεσ ἐορσεργ»ηαοηΣ. ΤῊΘ6 τη ἀο Πρ οὗ 
186 Ταγρυπιβ, (ἢ6 ϑγτίδς, δηὰ 84δάϊα 411} πηθδῃ 
“{{ τατὴ οἵ Ἰοη." Ὑῆο οἤειης νγὰ5 ἴῃ 
(δε Πιχμθϑί 5δη96 δε “αεγίβεθ οὗ οἵ͵0 ΟΥ̓ 
ἡ βηιηρ, 5 Ὀεΐηρς [Π6 οοπῖγαὶ ροΐηϊ οἵ ἴῃς σοη- 
ΘΟ ΓΔΕ τϊθ. ΤῺ ἤπαὶ ροτίθο θη οὗ 186 
οτοδῖατο 15 Οσοπϑοογδίίοη ἴο ἴθ ΓΟ ΗΒ 
[Π6 τελείωσις οὗ [6 Χ Χ,. ἴῃ τι}5 σοπηεςοη 
ΤΑΔΥῪ Ὀ6 σοπιρᾶτοὰ ἴπε υι56 Ἐς ἢ Τπ νντῖϊοσ οὗ 
[Π6 Ερίβιῖϊα ἴο τὴ6 Ηδεῦτγεννϑ πᾶ κο5 οὐ {Π6 
ἀογιναῖινοβ οὗ τέλος: 11. Χο, Υ΄. 9, Υἱ!. 28, Χ. 14, 
ΧΙ, 22. 

43. Ὧ4. Βεΐογο οδεῦϊπα ζοσῖ 6 ὉὈ]οοά 
Σοῦπα 80 ΑἸΔΔΣ ἴῃ [Π6 υ.50}8] πλλπηοσ, Μή ϑοβ 
ἴοοϊκ ἃ ροιῖίοπ οὗ ἴῃς δ]οοά δηά ριυῖ ϑοπῖο οὗ 
ἴ οὐ πὸ τίρῃξ οχιτθηλ 65 οὗ ἐδοδ οὗ [ἴΠ6 
τοϑίβ. ὙὯ15, εν τηρὰ νὰ (ἢ6 
Ἰοοά οὗ πε Ῥεδοθ- Οἤ Ἐσηρ, 85 Ὀδοη 51}Ρ- 

Ροβεὰ ἰὸ ἤψχυγο (ἴδ τοδάϊπδο5 οὗἨ [Π8 ῥυὶεβὲ 
ννῆο ἰ8 δἴ ρεᾶοθ ἢ [ομονυδὴ ἴο ποᾶσ ἢ 
ἴῃς οἂὺ ἀηὰ ΟΌΘΥ ἴδε ἀϊνίπο πνογὰ, ἴο ρεγέοιτῃ 
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ἃ Εχοά. 

30. 34, 

25. Απά ἢε ἴοοϊς ἴπΠ6 δῖ, δπά τῇ68 
ΓιΠΊρ. δηὰ 411] τῆς ἔλτ τῆλ τάς ἀροη 
[ἢ6 ἱπνναγάβ, δηὰ τῆς οδὺὶ αόσους ἴῃς 
ἱϊνεῖ, ἀπά τὴς ννο Κιάπεγϑ, δηά τῇεὶγ 
[Δϊ, ἀπά τῆς τίρῃς 5Βπουϊάοσγ: 

26 Απά οι οὗἉ τμε θαβίκες οὗ υπ- 
Ἰεανεπεά δγοδά, τῆδὲ τοας Ὀείογε τῆς 
ΤΟΚΡ, ἢς ἴοοῖς οπα υπ]θανοηθά ολκα, 
δηὰ ἃ ολκε οὗ οἱἱοὰ δγεδά, δηά οὴθ 
νγαίογ, ἀπά ρυζ ἐῤέμι οα ἴῃε δῖ, δά 
ὑροη ἴῃς τίρῃξ βου άοτγ: 

27 Απά δε ριῖξ 1}1 ἔυροὴ Αδγοῃ᾿ 8 
ἢλπάς, ἀπά ὑροη 8 βοῃ8᾽ Πδπάϑ, δηά 
ννανεὰ {πεῖ 07 ἃ ννᾶν α οβεγίηρ δείογε 
τῆς [ο ΚΡ. 

28 Απά ΜΜοβεβ ἴοοϊκ {πεπὶ ἔγοπι οἱ 
τ εῖγ ἢδηάβ8, δῃά δυγηῖ ἐῤέηι οα 1ἢ6 
αἰϊᾶγ ἀροη ἴδε Ὀυγπὶ οἰαγίπρ: [ΠΟῪ 
τυεγέ ΠΟΠβΘΟΓΔΙΙΟΠ5 ἔογ ἃ βύνεεῖ ϑαν οι: 
ἴτ ἐς Ὧ4ὴ οβεπηρ πιδάβς ὈΥ ἢγε υῃῖο 
τῆς ΙΟΚ. 

29 Απά Μορβεβ ἴοοΐ τῆς Ὀγεδβῖ, απά 
ννανεὰ ἰξ ῶῶγ' ἃ νγχᾶνε οεγίῃρ δείογε 

ΙΕΝΙΤΊΙΓΟῦυδσ5. ΝΠ. [ν. 25--22. 

τῆς ΓΟΚῸ: 97 οὗ τῆς τγᾶηὶ οἵ ςοη- 
βοογδίίοη ἰζ νγῶὰ8 Μοβεϑ᾽ ἰραγῖ ; δ5 τῆς 
ΙΚΟΚῸ σοπγηαπάεαά Μοβεβ. 

20 Απά Μοβεβ ἴοοῖκ οἵ τ δποίηϊ- 
ἱπρ᾽ οἱΪ, ἀπά οὐ τῇς δοοά ννῃϊς ἢ τὐας: 
ὑροη ἴδε Αἰ]ζαγ, δηά βρη Κὶς 2} ὑροη 
Αλγοῃ, σϑπά ἀροπ ἢ 8 ραγηηεηΐβ, δηά 
ὈΡΟῚ ἢ]8 80η8,) ἀπά ὕροὴ ἢ 8 50 Πϑ8᾽ 
ραττηθηῖβ ἢ Πἰπι; πα βδηςτῆεά 
Αδγοη, σηϑπά Ἦϊ8 ρδγπιεηῖβ, ἀπά ἢΪ8 
80Πη8,), Δἀηἀ ἢΪ8 80η8᾽ ρΑΓΙΠΘηἴ85. ὙΠ ἢ 
ἢ]πὶ. 
᾿ {4 Αηὰ Μοβεβ 5414 υπῖο ΑἌτγοῃ 

ΔΠα ἴο ἢϊ5 50Π8, ΒΟΙΪ ἴῃς ἤξβῃ σέ τῃ6 
ἄοογ οὗἉ τῇς τλθεγπαςοὶς οὐὗὁὨ τς σοπρτο- 
ραϊίοη : δ4η4 μετὰ πεαῖ ἰξ ἢ (ἢ6 » Εχοά. 
Ὀγοδά τῆδὲ ἐς ἴῃ ἴη6 δδβκεῖ οὗ Ἴοη- 3 3" 
ΒΕΟΓΔ[ΙΟη8, 48 1 σοιηπιαηάεά, ϑβαγίηρ, 
Αδγοῃ δηὰ ἢϊ5 808 818]] δδὲ ἰξ. 

22 Απά τΠδῖ ψ Ὡς ἢ τεπχαϊποῖῃ οὗ 
με βεβθῃ δπηὰ οὐ τῆς Ὀγεδά 53}}4]] γε 
Ὀυγη ἢ ἤτε. 

33 Απὰά γε 5}]] ποῖ ρὸ ουξ οὗ τῆς 

ἢ 1ῃ6 παηὰ (Π6 βλογοὰά ἀυῆθς οὐ 5 ΟΒῆΊςΟ, 
δηά ἴο ννα]κ ἢ ἴδ6 ἔδεϊ ἰπ [Β6 νγἂῦ οὗἉὨ Πο]]- 
πε585. Ηλὰά ἴδε σεται οηΥ Ὀδοπ, 85 ϑοΠῚ6 ἢᾶνθ 
δ ΡΡροϑβϑά, ἃ ΞΒυτῃθο 4] οἰοαπβίης οὗ {π6 παῖΐιγαὶ 
Ρονγεσθ οὗ ἴπε ῥγίοβῖ, ἴξ ϑεεπὶβ τπῆοσεὸ {{ἘῸῚῪ 
1ηδὲ 1{ νγου]ὰ πάνθ Ὀδοη ρογίοτιηθα νν ἢ (6 
δοοά οὗ (δε δἰπη-οἤθπηρ ἰπλη τὰ παῖ 
οὗ 116 Ρεοδοθ-οβοπηρ. ἰὐὸ [ηϊτοά. ὃ χν.). [η 
[Π6 οδ86 οὗ ἴΠ6 ουτοεά ἴοροσ ἴΠ6 βᾶτηθ ρᾶγίς 
ψετε τουςῃοὰ ἢ ἴπ6 ὈΪοοὰ οἵ {μ6 Ἴ τεβρδϑ5- 
Οἤδτης. 866 ἴεν. χίν. 14---ξ.: 7. 

25---28. ἴπ [πὸ τὶΐς οὗ ΑἸ ἴθ Βαπᾶς 
οὗ τῃε ρῥγιβδῖβ, Μοϑβὲβ ἴοοκ πε ρογίοηῃς οὗ 
156 νἱςξπι νυϑ ον δι} Ὀοϊοηροὰ ἴὸ 186 
ΑἸΐασ, ψ τπ6 τίρμι βδου]άοσ (ογ Ἰθρ; 566 
Ιηϊγοά. ὃ ἴχ.), ρ᾽αοθὰ ὑροὴ {ποτὶ οπθ ΤᾶκΚο οὗ 
βὰς οὗ ἴδ6 ἴπγθε Κιηὰς οὗ υηϊοανοηθὰ Ὀγοδὰ 
οοηϊδίποὰ ἰῃ ἔμ Ὀαβίκεῖ (566 οἡ συ. 2), ἀπά ἴῃθῃ 
Ῥυῖ (δὲ ψο]6 ἄσϑξ ὕροὴ ἴδ6 μαπάϑβ οὗ Αἄγοη 
δηὰ ἴῃ διισοθϑδίοη ὑρο ἴμ6 μδηάς οὗ ἢΐ5 50η5, 
ἴῃ ΘΑΟἢ ολ36, δοσογάϊης ἴο [οὐν 88} ἐγαάϊοη, 
Ῥυζάηρ ἢ18 οννῃ βδηάβ ὑπο [6 Βδηάβ οὗ 1ῃ6 
Ῥτίθϑῖ, τηουΐηρ ἔποπὶ Ὀδοκννασγάβ δηά ἔογιναγάβ, 
80 85 ἴο ψγᾶνθ [6 πι895 ἴο δηά ἔἴτζο. ὅδε ἴῃ - 
ττοά. ὃ 1Ιχε Ηος δδη οβογοά (ῃοπὶ οὐ ἴδ6 
ΑἸαγ 85 ἃ Βυγηϊ-οἤδγίηρ. 

ἴῃ [15 γεπιδγΚαῦϊε σεγ ΠΊΟΩΥ ἴδ ρ 5 οὗ [6 
ῬΕΟΡΙΘ ἀρρϑᾶγ ἴο ἴᾶνα Ῥθθὴ πιδάβ οὐεῦ ἴο [Π6 
ῬΙοϑῖβ, 45 ἰξ ἴῃ ἰγυβῖ, ἔοσ ἴ86 ϑογνίςο οὗ ἴδ 
ΑἸίασ. ὙΠ δγζῖοεβ ὑγεσγε ργεθοπηιεὰ ἴο [68ο- 
ΥὙΔῊ δηὰ ϑΟἸ ΠΥ νγανθὰ ἴῃ ἴΠ6 δαπάς οὗ τῇ 
Ρηδβῖβ, Ὀὰϊ ποῖ ὈΥ ΤΠοῖΣ οὐνη δεῖ δπὰ ἀδοά, 
ΤΠ τηεάϊαῖος οὗ ἴῃς 1[,ἀνν, γῆο νυᾶβ ΕΧΡΓΘΞΒΙΥ 

ΠΟΙ 55 οηθά οἡ [ἢ}15 οσςδϑίοη, νγᾶ5 ἴπ6 ἀρϑηῖ 
ἴῃ ἴδ Ῥγσόςθββ. 

͵, 356. 18ε τρ}}) ὙᾺ60 8:-081]1. ὅεε οἡ 
1}, 9. 

26. κμπἰεασυεμεά εαξε, ὅς. 866 Οοἢ Ὁ. 2. 

29. ὙὮδ ἢθδνθ- 5ῃου  ογ νγᾶ5 ἴΠ6 Τγάϊ ΑΓ 
Ρεγαυϊδιῖς οὗ ἐπε οβιοϊδιηρ ῥτγίθϑὲ (Ἰηἰγοά. 
ὃ 1χ.}, Ὀυϊ ἴπ6 ννανε-Ὀχεαϑθὲ ἄρρεᾶσθ ἴο πᾶνε 
Ὀεοη νναγάοὰ ἴοὸ Μόοϑεβ 85 ἴῃ6 ϑογναηΐ οὗ 
]ϑβοναῦ πον ΘΒρΡΕΟΙΔΙΥ ἀρροϊηϊθα ἔοσ [δ 6 
ῬΥΪΟΘΕΥ 5εγνῖοδ. 

80. ἴη [Π6 ᾿ῃϑίγυςξοηβ ἴοσ ἴῃ6 σοσ  ΠΟΠΥ͂ 
οὗ (οηϑεογαϊίοῃ ἴῃ ἔχοά. χχίχ. [Π6 βρυϊηκιην 
ψΠ} [)6 τηρ]οὰ δἱοοὰ πὰ ΟἹ] 15 πηιοηιοηθά 
Ἰταη Ἰλίο Υ δβογ ἴΠῸ6 οδϑίηρ ἔοι οὐ [6 
δἱοοά οὗ ἴῃε Ῥεᾶςε-οβοσπρ ροη (π6 ΑἸξδγ, 
566 Εχοά. χχῖχ. 21. Βιῖ ἴῃ [15 ργδςῖίςδ] ογάδυ 
1Π6 σοΓΕΠΊΟΠΥ οὗὨἨ (οηϑεςσγδίίοη ννᾶ5 σοποϊυάεά 
Ὑ [Π15 σεγεπιοωυ. ὙΝΒΘΊΒΟΥ ἰἴτ νγᾶ9 1ῃ6 
ΟΠΙΥ δηοϊηζίηρς ρεγίοστηθά οἡ ἴθ σοϊηπΊοη 
ΡΙοϑίβ Οὐ ποῖ, 8ὲ6 οὔ σ. 1. ὙΠ6 βργ ΚΠ ην 
νγ5 Οἡ ΤΠΟΙΓ Ῥαγτιηξη5 ἃ5 νγ6}} 85 [Ποὶγ βούβοῃϑ, 
Ὀεσδυϑο 1 Ὀεϊοπροὰ ἴο ποτὶ ἴῃ τοίδγθπος ἴο 
1η6 οὔτε ἢ νυ ἢ ΓΒΟΥ Πδὰ Ὀδεη ἔοστιδιν 
ἰηνεβίθα ΟΥ̓ ρυϊξίηρ οἡ ἴπε ξαιτηθεηῖβ. (8566 
οη ἔχοά, χχνυἹ. 24.) ὙΠῸ υπίοη οὗ [ἢ6 ἔννο 
ΒΥ τῦο]5 οὗ [ῃ6 δἰοπιπρ ὈΪοοά δηά (ἢε ἰηβρίγην 
τποῖ!οη ἄρρθδῦβ ἴο ὃδ ἃ Ηϊ σοῃοϊ]υδβίοη οὗ 1ῃ6 
Θπᾶγο τιῖα, 

81,82. ὙΠ τοι οπς (παι ποπο Ὀυῖ 
[Πε ῥγίοϑιβ πηυϑὲ δαΐ οὗ ἴῃς ἤδβῃ (Εχοά. χχῖχ. 
33}. δῃὰ [δῖ ἢοηθ Ὀυξ η]οεανοηοά Ὀγοδὰ 5μου]ὰ 

4 Ἐχοΐ. 20. 
26. 



---. «ὕ.. 

ἀν ξεθὴ ΓΕΝΙΤΙΟῦ. ΝΙΠ1 ΙΧ. 537 
ἀοοτ οὗ ἴῆε τἀθεγηδοὶε οὐὗὁὨἨ τῇς ςοηρτο- 
μαϊίοῃ 15 ϑενθη ἀλγ8, ὑπ|]1 τῆς ἐ2γ98 
οὗ γουγῦ Τσοῃπϑθογδίίοη ὃς δὲ δὴ επά: 
ἴον κβενθη ἀλγ8 5}4]] ἢς ςοῃπϑεογδῖς 
γου. 

44 ΑἋ8 ἢε δδῖῇ ἄοῃπε τῃ18 ἀδγ, 509 
ἴῆε ΓΟΚῸ Βαίἢ σοπιηληάεά ἴο ἀο, ἴο 
ΤΏΔΚΕ ΔΠη δῖοηθπδηΐ [ου γοιι. 

45. ΤΠογαείογα 8ῃ4}} γε δϑιάς σέ τῆς 
ἄοοτ οὗ τῆς ταδεγπδοὶς οὗ τῆς σοηρτε- 
σαῖίοη ἀδΥ δηά ΡΝ βανθῃ ἀδλγϑβ, δπά 
Κεερ τὰς σδάγρε οἵ τῆς ΟΡ, τἢδί γε 
ἀϊε ποῖ: ἔου 801 δηλ ςογτησηδηάςεα. 

46 ὅο Αδίοῃ δηά ἢἷ8 δοπ8 ἐϊά ]] 
τῆϊηρ5 ψΠΙοἢ [ῃς ΠΟΚΡ σοπηπιαπάεά 
Όγ τῆς Παπά οἵ Μοβεϑβ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΙΧ. 
ι: 7Άε γε οδεγίπρο οὐ Ααγοη, ,Ογ ἀένεσο ἀνα 

444 λεοῤίσ. 8 7114 “1 οδογίηρ, 1 απ αἶ 14ε 
δι) οδοῖησ ον ἔρις, 15 72ὲ οὔεγίπρε 
,)ὺν λέ φεσβίε. 43 λήοσες απά “4570 ὀέε:ς ἐδέ 
2 εοβί. 44 δῖε εονεΐλ 7,09» 166 2ογά, προρ 
ἐλε αἰίαγ. 

ΝῺ ἰξ ςλπγε ἴο ρᾶ88 οἡ τῆς εἰρῃτῃ 
ἄλγ, ἐῤαὶ Μοβεβ ςδ]εά δγοη 

Δηά 5 30η8, 4ηἀ4 ἴἢε εἰάετβ οὗ [ϑ5γδεὶ ; 

2 Απά Πε 5414 υηΐῖο Αδγοῃ, 4 ΤΆΪαε « Ἐχοά. 
{πε6 ἃ γουπρ οΔ]Ε ἴογ ἃ 8ἰη οβεγίηρ, ἢ ἡ 
Δηά ἃ ττῃ ἴογ ἃ δυγηΐ οἰξεγίηρ, ψιτἢ- 
ουξ δίαπιβῆ, δηά οὔεγ ἐῤορι Ὀείογε τῆς 
ΓΟΚΡ. 

2 Απά υπῖο [δε Ἑ“μΠ]άγεη οὗ 15γδαὶ 
ἴπου 8}411 βρβᾶῖς, βαγίῃρ, Τάκε γε ἃ 
Κιά οὗ τὴς ρολῖβ [ὉΓ ἃ δἰπ οβεγίπρ; 
Δη4 ἃ οδ]ἔ δῃηὰ ἃ ἴδῃ, οΐῤ οἵ τῆ ἢγϑεῖ 
γεαγ, πους Ὀ]επ ἢ, ἴὸὼγ 4 δυγηῖ 
οἴ ξετηρ ; 

4 ΑΪβο 4 θυ ]οοῖς δληὰ ἃ γπὶ ἔου 
Ρεᾶςβ οἤεγίηρβ, ἴο βϑδογῆος δείογε ἴπε 
ΓΟΒΌ; Ἀπά ἃ πιελῖ οἰετγίηρ πιϊπρεά 
ΜΠ ΟἿ]: ἔογ ἴο ἀδὺ τῆς ΤΠκῸ ν1} 
ΔΡΡΘΑΥΓ ὑπο γου. 

ς 1 Απά τῆεγ ὕγουρης ἐδαὶ Ὡς ἢ 
Μοβεβ σοπιπιαπάεἀ δείογε (6 τἀθεγ- 
πδοὶς οὗ τῆς ςοηρτερατίοη : δηά ἃ]] τῃε 
ΠοΟΠρΡΤΕρΡΔ[ΟΩ ἀγανν ΠΕΔΓ ΔΠα βιοοά ὃε- 
ἔογτε ἴῃς [κοΚΡ. 

6 Απὰά ἵΜοβε8 8εἰά, ΤῊ 5 ἐς τὰς τη ϊηρ 
νΒΙ ἢ τὰς ΤΓΟΚῸ Τσοπιπιαπάεά (παῖ γε 
5ῃου α ἀο: πὰ τῆς ροιγ οἵ ἴῃε ΓῸΚΡ 
8641 Ἄρρεᾶγ υπῖο γου. 

Ὅο οδἴοη υἱἱ ἢ Στ, ἀπ ρυ ϑποά 1ἢ]15 ἔγοπι λη 
ΟΥΪΠΑΓΥ 5ϑοσς 4] πιο] οὐ ἴΠ6 ἤθβϑῇ οὗ ἃ 
Ῥοδοθ.οθπης, οὗ ΠΟ ΔΥ ᾿ἰηνι δὰ συεςὶ 
τα πς ρασίακο, δηὰ ἴῃ ΒΙΟἢ ΟΥΪΏΔΓΥ ἰεανεῃ- 
οὐ Ὀτολά πιρὰϊ Ὀ6 οδΐθῃ, ὅ66 υἱῖ, 12. 

383--36. ὙΠῸ τος οὗ (οῃϑβεοσδίθη ὑγ γα 
ἴο ἰλϑὶ ἃ ννῇοϊθ ψθοκ, δηὰ ἴδυ5, κὸ ἴῃ ἸΙοηροῦ 
οὗ [86 Δπη08] ἔοϑίιναὶβ, σοῦ σοηῃποοίοα ἴῃ Δ 
οπρ δίς πλδηηεσ Ὑν 1 [Π6 βα δῖ αὶ] ὨυΤΏΌΟΥ 
οἵ 16 Οονοπαηῖ. Ὀυπηρ [ἢ158 ρεγίοά [πὲ 
Ργοσῖς Έγο ποῖ ἴο ἰοᾶνο πὸ ΠΟΙΥῪ ῥτγεςϊπςοξ ἔοσ 
ἴδε 5Ξακο οὗ ΔηΥ του] ἀϊγ Ὀυιϑίηθεβ, δηὰ Π6 γῇ οἷα 
ϑρτῖος οὗ ςογοηοηῖοβ, ἱποϊυάϊηρ [86 ϑδογιῇῆςε 
οὗ ἴπς λπι οὗ (οπεοεογδίίοη, ννγᾶ5 ἴο Ὀ6 ξῸΠ6 
{Πγου ἢ οὐ οδοῖ ἄάγ. Οἔ, ἔχ. χχίχ. 3 ς. 26, 37. 

83. 6 “ῥα! πο 50 ομέ οὗ ἐδε ἀοογ 97 ἐδε 
ἐαδεγπαείε)] ἈΔΊΒΕΙ, γ8ὺ 8881} ποῦ 0 ΑΓΔΥ 
ἴσοϊα 89 Θπῦσϑποθ ΟΥὗὨ 89 Τουῦ. ΠΏ 
115 ἄζτοθ Ουδηπίεσ, ἴ6 Οδπονᾷ ΒΙΌ]6, ἄζο. 
ὙΠΟ πιθληΐῃρ 18 ΟΥὐΙἀΘΠΕῪ [Παΐ ΠΟΥ γεγα ἠοῖ 
ἴο δο ουξ οὗ ἴδε οουτῖ, 848 158 ΠΊΟΓΟ ΟἸΘΑΙῪ ἐχ- 
Ρτοσϑοὰ ἰῃ Ὁ. 35. Ὑ86 δυϊμογΖεοα νεγϑίοῃ 8ρ- 
Ρέδιβ ἴο πᾶνε το θά ἃ τοσεηΐ νυτογ (1 νν βοτὰ 
τείεσεηοες [μᾶ5 δἰτοδαὺ Ὀδεη πιδάθ) ἰηΐο 186 
οϊΐοη τπδῖ ἴπ6 σοηβοοοσγδίίοη νγαϑ “"" ρεγίοιππθα 
ἰποιάο [86 Ταῦογηδοὶο ἰ1561{.᾽) 866 οὐ υ-. 32. 

“δα)! δὲ εοππεογαΐὶς γοι, ὅζο. Ἀδίδεῦ, 8881] 
γὃ ὯΘ οοπδοοσδῦϑά, ϑονδυΐρ., δγγίας, 88- 
δήϊλ, ἄς. Οἡ {δὲ οτὶξὶπαὶ Ἰάϊοπι, 5ε6 οἡ Ἐχ. 
ΧΧΥΥΪ. τ. Οὗ, ν. 19. Οπ ἴδε ψοχζὰ εοηϑεογαΐξ, 
866 Οὔ Ὁ. 22. 

86. αἱ ἐῤε ἀοον' Γ᾽ ἐδε ἐαδεγπαςθ] 8566 οὐ 
νυ εἰ δῆ 

ἐδαὶ γε ἀϊε ποῖ] 866 ου ἔχοά. χχυἹ]. 3ς. 

ΗΑΡ. ΙΧ. 

ΤΗΕ ΡΕΙΕΒΥΒ ΕΝΤΕΚ ὕΡΟΝ ΤΗΕῚΚ ΟΕΣΕΊΙΟΘΕ. 

Ἶχ. 1--- 4. 

1--6. ομ δὲ εἰσί ἐγ] Ὑδδῖ 5, ου ἴῃς 
ἢτϑῖ ἀδγ δἴϊεσγ ἴθ τνθεῖκ οἵ (ὠὡοῃϑθοσγδίοη. 

Ὡ. «4 γομηρ εαἰΓ 111 ΓΑ, α εαἰ, δε “οπ 
9, α δε. 866 οὐ 1. ς. ὍΠὸ πιδαπίηρ 5 ποῖ 
“ἐᾷ γουηρ οΔ] ἢ" Ὀυϊ ἃ 811 ο417 ψὩ] ἢ πρῆϊ 
πᾶνε θθθη ᾿νῃδῖ νγὲὰ 5ῃοι)ά ςΔ]1 ἃ γελγηρ οχ. 

38. 4 ἀιά οΥ δε φοα..}] 8 ΒΆΔΕΕΥ Ἀ96- 
κοαῖ. ὅ66 Οἡ ἰν. 23. 

ὀοί οΥΓ 1δε 3γεῖ γεαγ} 1 ΟΥΑΙ, ϑοηβ οὗ ἃ 
γεατ. 866 οἡ χὶὶ. 6. ὙΠ]5 ἰ5 ἴΠ6 ΟἿΪΥ [ἴη- 
βίδποθ ἴἢ ΨΏΙΟἢ {πε ἀρὸ οὗ α εαἱΓ 5 ργεβου θὰ. 
Τθδ ἀρὸ οὗ ϑῆξεερ ἂπά ροδῖβ [ῸΓ ϑδουίῆςθ 15 
ΥΘΓΥ͂ ΠΟΠΊΓΊΟΙΪΥ 5ἰδίοά,. Ἐχοά. χχίχ. 18: [,μδν. 
ΧΙΙ. 6; Νυχη. ΧΧΥΙ, 2, 9, 11, ς. [Ιηΐτοα. ὃ 
ἵν. ὙΠΟ οἷοαν ἀϊϑεποϊίοη Ὀεΐνγεθη (Π6 ννογὰς 
᾿εκεἰ -- αὐ διὰ ῥαγ τε οχ, ΤΟΔῪ 5 ἘΠ ἸΘῪ δο- 
σουμ ἔοσς [ἢ ϊ5 αἰ ἥοσοηςθ ᾿ἢ ὑι5Α 96. 

4. »"πρί δα «υἱὴδ οἱ] Ἀδίδοτ, Ὑψ108 01] 
Ῥουχοά ΟΥΟΣ 1ῖ. Ὑῆὸ οἴεγιηρ ννὰ5 οὗ ἴΠ6 
βογῖ ἀδθογι θα ἰἰ. τ, ςοηποίϑιίης οὗ ἔπε ἤουτγ 
ΜΠ} ΟἹ] δηὰ ἔγδηκίποθηβο. 

Θ. ἐδε κίον οΥ δε ΖοκὉ} ΟΕ. Ἐχοά. χνΐ. 7. 
866 σ΄ 22. 
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7 Απά Μορεϑ 5.14 υπῖο Αδιοῃ, ὁ 

υηἴο [ἢ Αἰϊαγ, ἀπά οῇεγ τὴγ βίη οβετγ- 
ἵπρ) ἅπ4 τἢγ δυγης οἤεγίηρ, ἀπά πιᾶκε 
Δη δῖοπειηθηζ ἔογ ΓΠγϑ8ε]ξ, δὰ ἔογ τῇς 
Ρεορίε: δηά οὔεγ τῆς οἰαγίηρ οὗ τῆς 
Ρέορίε, ἀπά πιᾶκα δὴ δίοπεηχεπί ἴογ 
(ἤδη; 45 τῆς ΓΟΚῸ σοπχηγμαηπάσά. 

8 4 Αδζγοη {δεγείογε ννεηῖ υππῖο ἴπα 
Αἰτδγ, ἀπά 8ενν τῆς οἱ οὔ τῆς 5ϊ'π οἷν 
ἔοτίηρ, νος ἢ τὐᾶς ἔοσγ Ἀἰπηβ6]ξ, 

9 Απά τἢε 8οη5 οὕ Αδγοῃ Ὀγοιρῆς 
τῆς δΙοοά υπῖο Πίπι: δπά ἢες ἀϊρρεά 
15 ἄπρογ ἴῃ [ἢ Ὀ]οοά, ἀπά ρυΐ : ἁροη 
ἴῃε Πογηβ8 οὐ τῆε αἰΐασγ, δηά ροιιγεά 
οιἍξ τῆς δὶοοά δὲ τῆς δοϊζοξῃη οὗ τῆς 
ΔΙταγ: 

Ιο Βυὲ τῇς ἔϑῖ, δηά τὰς Κιάπεγϑβ, 
δηά τῆς σδι}] αὔονε τῆς ᾿ΐνεῦ οὗ τῆς ἴῃ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦ 5. ΙΧ. 

οἤεγηρ, ἢ6 υγηξ ἀροὴ τῆ δἰϊαῦ; 28 
τς Ιμοκὴ σοπιπιδηάεά Μοβε8. 

11 Απά τῆε βεβῆ δηά τῃ6 ἢϊάε ἢς 
Ὀυγηῖ ἢ ἄγε νι πουΐ [6 σΔπρ. 

12 Απά 6 8ῖενν τῆς δυγηῖ οἤεπηρ; 
δηά Αδγοῃ᾿ 8 850η8 ργεβεηῖεά υπῖο ἨΪπὶ 
(ἢς Ὀ]οοά, ννϊο ἢ 6 δργπκ]οά γουπά 
ἀθοιζ ὕροη τῆς Αἰτᾶγ. 

13 Απάὰ {δεν ρῥγεβεηϊεά τἢς δυτγηῖ 
οὔεγίηρ ὑπο δπα, ἢ τῆς ρίεςαβ 
τῃοεγεοΐ, ἀπά τε ἢεδλά: δπὰ ἢς διιγηῖ 
ἐδέγι ἀροη τῆς αἰϊαγ. 

Ι14 Απά Πε ἀϊά νναϑὴ (ἢε ἰηνναγάβ 
Δηἀ τῆς ἰερβ. ἀπά δυγπί ἐδέρι ἀροπ 1ῃ6 
δυγηῖ οἰεγίηρ οἡ {πε δ[τδγ. 

Ις ἢ Απά δε δγουρῆς πε ῥθορὶθ᾿ 8 
οἰεγίηρ, ἀπά τοοὸκ ἴδε ροδῖ, ννῃ!ϊςἢ τυᾶς 
{Πὲ κῃ οἤεγιπρ ἕογ ἴῇε ρεορῖε, δηά 

[ν. 7-τ--ῖς. 

“αγοη οὔεν: “σογίδεε γ᾽ δὶ»οῖ, 
7--ἸΆ4. 

Μοβοδ πον σοηηβηάβ Αἄγοη ἤγϑί ἴο Οὔ Γ 
[86 5δογῆςοϑ ἔοσ ῃ!πλϑ6 1} δηὰ ἔποθη [ἢ οδ6 ἔογ {ΠῸ 
ῬθοΟρΙθ. [{|8 ἴο Ὀ6 τοπιαγκοαὰ [δὲ Αδγοὴ οῇδιβ 
ΠΟ Ῥροδος- οογσίηρ ἔοσγ Ὠιτηϑοῖ, ὍΤδθ 51η-οὔοσγ.- 
ἴῃ δηὰ (πὸ Βυγηῖ-οἴἴογιηρ δᾶνθ ἃ πιοτὸ σἰστοΐ 
σοηποχίοη ἢ [6 ρῬογθοη οὗ ἴπ6 ϑδοτῆςογ: 
(86 Ῥρδοθοῆδοσηρ, νὰ 115 ϑσδοσιῆς!αὶ ἔραϑξ, 
σοηπηροῖβ Ὠἷπὶ 85 ἃ σοσοηοι δά θοϊίονοσ ἢ ἢ 15 
Ὀγοίἢγεη 858 Μ}6}} ἃ5 Ἱἢ Ιοῆονδῃ. [Ὁ ἀρρϑδσβ 
τπΠογείοτο ἴο πᾶν θδθη δπουρὴ ἴπᾶΐ Β6 σῃου ὰ 
Ραστεῖραΐθ 'η 186 Ῥοδοθ- οἤθυηρβ οὗ {πΠ6 (οη- 
Βοογδίίοη, Υἱῖϊ. 21, δηὰ ἴῃ (6 ἵννο Ροδοθι οι- 
ἴῃρβ5 δρουΐϊ ἴο Ὀ6 βασι βςορά ἔοσ ἴπΠ6 Ρϑορὶϑ. 

Αδγοηβ ϑ:η-οὔἴεγιηρ ὈΘίηρ ἃ οδ] ἢ ννᾶ5 οὗ 
Ἰηξεσίοῦ αἰ σηῖγ ἴο πο δ1᾽η-οὔεπης οὗ (86 οη- 
ΘΟΟΥΔΕΪΟΩ ΘΟΓΟΠΊΟΠΥ, Ὑγ ἢ] ἢ ννᾶ5 ἃ ὈΌ]ΠΟςΚ (Ὑ}1]. 
14), δῃὰ ἴο [δαὶ Ὡς ἢ [πὸ ΗἸΡ ἢ -ρ΄οϑῖ γᾶς 
Τοοπηπιδηάεα οὐ 5ιιδοαυσηῃΐ οσςδϑίοηβ ἴο ΟΥ̓δΓ 
ἔογ ἢ]5 ΟΥΏ 5:ὴ5 (ἴν. 23). ΤῊ15 οἰεσίηρ ννᾶ5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τοραγάθα ποῖ 50 στωυςῇ 845 ἃ 5δοσιῆςε 
ἔου 815 ονγῃ δείιιδὶ ϑἰηβ 85 ἃ ῥὶς δὶ δεῖπον- 
Ἰοάστηεηξ οὗ ἢ 5 5 πὲ] δέτε δηά οὗ ἢ15 διΐωγο 
ἀυΐγ ἴο οὔες ἴον ἢϊ5 οὐσῃ 51η5 δηὰ ἴποβο οὗ {Π6 
Ρέορὶε. Ηδεῦ. ν. 3, υἱῖ. )γ. Ὑπδὲ [ῃ1]5 οἤξσ- 
ἵπῷ δηά τε Βυγηΐ-οὔἴεγίηρ, δὰ βοπὶθ βῃς ἢ 
Ὁτοδά δηὰ οὔηοϊ,] εἰρη ποδίιοη 85 [ἢ]15, 5θθ 5 
ἴο Ὀ6 βῃενση ἴῃ ἴδ6 ννογάὰβ οὗ Μοβεδβδ 'ῃ συ. 7, 
εἰ ΟΗεσ τ 851:π- οἴ ηρ, δηὰ [ΠΥ Βυτγηί-οὔετ- 
ἵπρ, δηὰ πῆᾶκο δὴ δἱοησοιλθηξ ἴου ὑπ γϑοῖῇ δηά 
ἔοσ [86 ρϑορὶε: δηά οεν ἴῃς οἤεγιπρ ἴοσ ἴῃς 

Ρἶε, δηὰ πιᾶκθ δῃ δῖοῃποπιθηξ ἴῸΥ ἴδογη.᾽" 
ἢδ δοριυδρίηϊ 848 “ΤΆ ΚΕῈ δὴ δἴοποιῃθηΐ ἔου 

ἘΠΥ 861} ἀπὰ [ΠΥ δου," (περὶ σεαυτοῦ καὶ τοῦ 
οἴκου σοῦ), Ὀυΐ ἴδ τηραπίηρ οὗ ἴῃς Ἡδῦτον, 
ἰεχὶ 15 ὈἸδίηΥ ἰῃ δοοογάδηοθ ἢ ΟΥΥΓ οννῃ 
νειβίοη. [{ νγᾶϑ ἃ οἰγικὶηρ δεϊκηουν)οάρτηθηξ 
οὗ 1π6 ἔπια σβδζγδςοῖογ οὗ ἴπ6 1,ου]ςο 8] Ῥυιοϑῖν 
δοοά, {μ4ὶ [Π6 γεῦῪ ἤγσι οὔῆςϊα! δςΐ οἵ ἴδ6 
Δηοϊηϊοα ῥχοϑί βῃουϊὰ 6 ἴο οὔεσ ἃ βδοσι σε 

ἔογ 15 οὐνῃ 816] πδῖυτο. “ὙΠῸ ἴδνν πιβείῃ 
το ΗἸρἢ -Ὀσοϑίβ ννδιοἢ μᾶνθ Ἐπ βιτηῖν ; δυϊ 
1) νγοσὰ οὗ πὸ οδίῃ, νυν οἢ ννᾶ5 βίπος ἴΠ6 ἴανν, 
ΤΆ κοῖ (πὲ δοη, ψῆο 'ἰ5 σοηπδοογαϊεὰ (ἰὴ ἴπ6 
τλλυρίη, 2εγγεείφα, 566 Οἡ ΥἹ11. 22) ἴῸΓ δνοῦ- 
πιογο." ΗΘ. νἱΐῖ. “8. 

9. ΔΑδγοὴ ἀϊά ποῖ ἴδκο {πὸ ὈϊΪοοά ἱπῖο 86 
ὙΤαδογηδοῖο δοςογάϊηξ ἴο ἴΠ6 ογάϊπαγυ 1ψἂνν οὗ 
[ἢς δ:᾽πη-οβοσγίημϑβ ἔοσ ἴῃς ΗἸ ΡΒ -Ρροοῖ δηά ἔου 
[Π6 Ρθορὶα (ν. ς, 6, 7. 16, χ7, 18), Ὀυξ δε Ρυΐ 
80Πὶ6 οἵ ἰζ ὕροη ἴδ6 Βοιτιβ οὗ (6 Ὀγάζθη ΑἸϊδγ, 
85 ἰῃ ἴΠ6 ϑδουῆςς οὗ ἴπ6 οἴμοσ 81:η-Οθτηρ5 
((ν. 2ς, 30, 34), ἀπά 45 Μοϑεβ μδὰ ἄοπε ἴῃ 1Π6 
δ᾽Π-Οἤδσίηρ οὐ ἴη6 (ὐοῃθθοσγαίοη ΟΕΓΕΠΊΟΏΥ, 
ΥἹ]. ας. ὍΠς ρῥγοῦδοϊς τϑάϑοη οὗ [Π|58 ννᾶβ 
(δῖ πὸ ῃδὰ ποῖ γεῖ Ὀεεη ἔοιπηα! ν ἱπιγοάυςοὰ 
85 ἴΠ6 ΗἸ ΒΒ -Οτοβὶ ἰπῖο 6 ΗοΪγ Ρίδος οὗ ἴῃ6 
ΤΑῦογηδοϊθ. ὅ66 Οὗ Ὑ. 23. 

ὁγοισδὲ ἐδε δίοοΠ] ὙΒΟΥ πιοσί ΠΠΚοῖγ Βοϊὰ 
[86 Ὀάϑοηϑβ ἰῃ νυ] ἢ της Ὀ]οοκ ννᾶ5 τεςεϊνθὰ 85 
1 τᾶπ ἕγοπι πο νὶςπι, δηὰ ἤθη δδηάοδαὰ {Ποῖ 
ἴο {Ποῖν δίμοσ. [ηϊτοά. ὃ ν. 

11. 866 1Υ0 ΣἹ, 12. 
12- 14. ἴπ οἤογίηρ δὶ5 Βυγηϊ-5ΔΟΓςο, 

Αδγοη πὰ ἢϊ5 5δοηϑβ τοοῖς ἴῃς βϑᾶπηθ τοϑροςῖίνο 
Ρᾶγῖβ ἃ5 ἴπου δὰ ἄοπο 'η ἴπθ δ᾽π-οἤεγηρ, οὔ- 
βεγυὶπρ ἴπ6 [(Ὧνὺνὺ 1 411 Ρδγί ου}}1205, 1. 1---. 

12. «ργιμλί ταῖμοῦ οδϑῦ, [ηἰγοά. ἃ νἱ. 
13. οαυἱέ δὲ ἀφῆβ ἐῤέγεο Γ] Ἀλλίμεγ, Ῥ1909 

ὉΥ »ἱοοθ, ᾿Πογα γ, δοςογάιϊηρ ἴο [18 ΡίΘΟ65. 
Νο Μεαϊ-οβεγίης 15 βαϊὰ ἴο ἤανεὲ Ὀθθῃ 

οἴετεά νῦ Ααγοηβ οὐπ Βυτγηϊ-οἸεσιηρ. 
Της Μεοδί- οἴου ΤΥ ΠΟΥΜΕΥΕΙ ἤανο Ὀδθη 
τηδάδ 45 ἃ [πϊπε οὗ οουγϑα νου Ὀεϊηρ τηθη- 
(ἰοηεα, ΟΥ ΡοΟΒϑιΌΪΥ {Π6 ἰὰνν οὗ Νυχπλ. χν. 3) 4) 
ΤΏΔΥ ποῖ γεῖ μᾶνὸ Ὀξεη ἴῃ ἢ1}} ἔοσοθ. 

“ανγοπ οὔεγ: ἐδε “αεγίβεει ζὸγ ἐδε Ῥεοῤίε. 
1ς--2. 

Ιη [15 ἤτβξ ςοπιροῖα ϑεγίες οὗ οἴχῃ 
ταδάς ὈΥ ἴῃς ΗΒ -ργοβῖ, ἴῃ βδογῆρφεβ ἴᾶκε 



10τ, 
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ν. χ6ό---24.] 

δἷον ἱξ, ἀπά οἤετεά ἰξ ἔοσγ βίῃ, 25 ἴῃς 
βτοῖ. 

τ, Αμμε Ὀγουρῃττμε δυγπς οβεγίηρ, 
δῃά οἴεται ἴἴ δεςογάϊπρ ἴο τῆς ᾿πλληπΠΕΓ. 

17 Απά Βε δγουρᾷξ {πε πχοδὲ οὔξεγ- 
ΠΣ ἴηρ, δηὰ ἰτοοῖ δὴ ἤαπάβι] τμεγεοῖ, δηά 
λακάσκέ Ὀυγηΐ 17 Ὡροῦ τῆς αἰτᾶς, δ βεϑβϑίάε τῇς 
ΩΝ 9. δυγηῖ βδλογίῆςο οὗ τῆς πιούηϊηρ. 

18 Ηε ἰενν δἷβο τὰς θυ] οςκ δηά 
{δε γᾷπὶ 70. ἃ βδογίβοε οἵ ρεᾶσε οἴξεγ- 
ἰηρβ, ὙΨΒΙΟΝ τᾶς ἔογ ἔπε ρεορὶε: δηά 
Αδιοῃ᾿ 8 80ηὴ5 ργεϑεηϊεά υηΐο ἢϊπὶ [ἴῃ 6 
δοοά, ψ ας δ βργίηκὶθά ἀροη ἴῃς 
Αἰταγ τοιιηά δρουΐ, 

19 Αμπά τἂε ἔαϊζ οὗ τὰς δυ]Π]οςΚ δηὰ 

ΓΕΝΙΤΙΓῦΞ5. ΙΧ. 

21 Απά τς ᾿γεδβῖβ δηά {ῆε τίρῆς 
Βῃου ἀογΓ Ἄδγοη ννανεὰά “Ὃγ' 4 νγᾶνε 
οβεγίηρ δείογε τῆς ΓΟΚ; 45 Μίοβεβ 
ςοτῃτηληάεα, 

22 Απά Αδγοη [ππεὰ ἃρ ἢ8 Παπὰ 
τονγαγὰ τῃ6 ρεορ]ε, ἀπά Ὀ]εςϑθά τ θηη, 
Δηὰ ολπλθ ἀοννῃ ἤτοι οἰξεγίηρ οὗ τῆς 
δη οἴδεγίηρ, δπὰ τὴς θυγης οἰδεγίηρ, 
ἈΠᾺ ρεᾶςε οβεγίῃρβ. 

22 Απὰ Μοβεβ δπὰά Αδίοῃ νψϑηῖ 
ἱπίο {πε τἀθεγηδοὶε οὗ τῆς σοηρτερα- 
τίοη, δηά οδπις ουξ, ἀπά δ᾽εββεὰ τὴς 
Ρεορῖὶε: δἂπά τῆε ρου οὗ τε ΓᾺΡ 
ἀρροάγθά υηΐο 1] τς ρβϑορῖα. 

᾿ «Ὁ εη. 24 Απά “ἴβεγε Ἵοᾶπις ἃ ἢἤγε ουὐἍ  ὥεη 4 ς 
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οἵ ἴῆε τδηι, ἴῃς γυπρ. ἀπά ταὶ ννῃϊςἢ ἕγοτῃ Ὀείογε τὴς ΓΚ, ἀπά σοπϑιιπιοά 38. 
ςονεγείῃ ἐῤε ἱπευαγάς, ἀπά τῃ6 ΚΙάη6Υ5. ὑροη τΠ6 4|τὰ΄ (ἢ6 Βυτηῖ οβετίπρ δηά ᾿ ἜΡΙΣ 
δηά τὰς οαιὺ] σόουε τῃς νοεῖ: 

20 Απά τ{ΠεΥ ρυῖ τῃ6 δὲ ἀροη ἴδε 
Ὀτγεδϑῖβ, δηά ἢς δυγηῖ ἴῃς ἔδξ ὑροη τῆς 
ΑΙτΑΓ: 

(μεῖς δρροϊηϊοά ογάεγ; ἢγβί, 6 δῖ. ἔδυ - 
ἴῃ ἴο πιᾶκο δἱοποηιοπί, (6 Βιυγηι-οἸδγίης, 
ἴο ΞΡ Υ ἰδὲ δυγτοηάεν οὗ [6 ὈΟΑΥ͂, 501} 
δὰ 5ρίγιὶ ἴο [εἤονδῃ ἴῃ Ὠθάνθῃ ; δὰ ᾿Δ51]Υ 
τπὸ Ῥοδοο.οβεγπρ, ἴο δῆον ἔοσίῃ ἴῃ6 σοπι- 
τηιπΐομ νουςὨϑαῖοά ἴο ἴποθε 0 ἅγὸ 5:86 ἀ 
Διὰ Ξαποιβοὰ. [ηίτοά. ὃ χυὶϊ. 

15. “δε εἰπ ογεγίπς ζῶν ἐδε ῥβεορἰε] ἴῃ τῃῈ 
τοξυΐατ 51η-οὔετγηρς ἕο [Π6 Ρεορὶς ἴθ ΗἸΣἢ- 
ῥγεϑὶ οἤεγεά 4150 ἔοσυ ἢ15 οὐγῃ 515 85 ἴῃε μοδᾶ 
οὗ (δ ἡδὕοῃ, ἀηὰ ἢδῆςε πα ννᾶ5 ποῖ δ᾽] οννεὰ 
το οἂὲ οἵ ἴ8ο ἤσϑῇῃ, νυ ἢ νγᾶ5 Ὀυγποὰ νου 
ἴδε σᾶπιρ (Ἶν. 21). Βιαΐ ου [15 οσοδβίοῃ, 85 
[86 ῥγἱεϑῖβ ῃδὰ δίγοδαυ οἤεγοὰ ἃ 8ϊ1η- οεσίης 
ἴον [ποπηιϑοῖνοβ, [ῃ6 5δοσῖῆοθ ν᾽ 85 Ἔχ 5 ΟΙῪ ἔοσ 
[Π6 Ρϑορῖθ, δηὰ ἴῃς ογάϊ πα ἰἂνν 5ῃου)]ὰ ἤδνε 
ὭΚκοη εἴἶδςϊ, [παϊ [Π6γ Ξῃουά οδὲ ἔῃ δρροϊηϊοα 
Ῥοτίοηβ οὗ ἴῃς νἱςΐπὶ (νἱ. 26). [ἴῃ οοπθε- 
4υδηςὸ οὗ {πεῖν ἐλ] Πρ ἴο ἀο {Π]5, [ΠΟΥ σψεγα 
του κοὰ ὈΥ Μοβεβ. (8εε χ. 1τό--- 8.) 

α: δὲ ἥγ ΤΒαῖ 5, 85 δ]5 οὐνῃ 5:Π- ΟβεΈτΙηΡ. 

16. πεεογάϊηρ 10 1ῤὲ »ιαππμεγ)] Ἐδίθοσ ἃ5 
ἴῃ ἴῃ τπιαυχίη, Ηδ οβεγοά ἴδ6 Βυγηϊ-οἤετηρ 
οὗ 186 γοαγὶηρ οδ] δηὰ ἰαπιῦ, οὐϑοσνίης [6 
13 ἴῃ ςἢ. ἱ. 

17. ἐδε»πεαί-ογεγίης ] 56611.1,2; ΥἹ. 14---τό. 
ὀμγηὲ σαεγίβεε Ὁ ἐδε νιογηὶηᾳ) ϑὅεὲ Ἐχ. 

ΧΧΙΧ, 39; 4190, ἴ,ἜΥ. 11]. ς. 

18. “ργιπαίο οδβῖ, ἱπίγοά. ὶ νἱ. 
20. “δὲ ὄγεασ 7 ἰ.6. ἴμε Ὀτγιβκοῖβ οὗ [Π6 

ὈΌΠΟΩΚ δηὰ ἴμὲ γάπις Υἱϊ. 20 ; [ηἴγοά. 8 ΙΧ. 

2]. γίφδὲ “δοιιίδεγ}) ΟἿ 186 ΘΕΓΕΠΊΟΩΥ οὗ 
ῬΑΥΙΠΡ, 8566 [πίτοά. ὃ ΙΧ. 

Νοιπίηρ ἰ5 βαϊὰ οὗ ἴε Μοιαϊ.οἴὔεγίηρς. ὅ86ε6 
Οὔ «;. 3. 

ἴῃς ἔλτ: τὐδίεῦ νγβθῃ 411 τὴ6 ρεορίε 3 δίας, 5. 
1ο, σι. 

ϑΑ 7. ΠΟΥ βῃουίεά, δηά [61] οἡ τῇεὶγ 
ἔαςε8. 

2. Αδγζοη ἤαν}ρ ςοιηρ]οϊοα ἐπο οἤδείηρϑ, 
Βεΐίοτε πὸ σάπια ἀονη ἔτοηι ἴῃ βϑίδρε 51- 
τουπάϊπρ [6 ΑἸΐαΓ οὐ Ὡς ἢ [Π6 ργιοϑῖβ υϑοὰ 
ἴο 5ἰδαπά ἴο οἷδῆεϊαϊε (566 οἡ Εἰχοά. χχυῖ!. 8), 
ἴυγη5 τονγαγὰ [86 ρϑορίθ, πὰ δίθβϑϑοβ ἔδθτη ; 
ΡῬΓΟΌΔΟΌΪ υδίπρς ἴῃς ἔοστη ψ Ὡς Ὀδοδηιο (ἢ 
Θϑἰδ! ϑῃθαὰ οπθ ἔοσ ἴπε ργθδῖς (Νυπι. νἱ. 
44---:6), ἀηὰ τν]οἢ 15 5111] τηδιπἰδιηθὰ ἴῃ τὴ 6 
ΒΥΠΔΡΌΡΊΙ65 (ϑίληϊου, ὡεευμὸ Ορωγοδ, 11. Ὁ. 

419). 
“αγοη ἐς ἱπάμείεα ἱπίο ἐδε Ἰαδεγπαείε. 

χ. 22----24. 
48, Αδγοῃ, δαυϊηρ ΠΟΥ ΡΌπΟ ΤὨτουρῇ [ἢ 6 

ογοὶο οὗ ρυθϑὶὶυ ἀυ65 σοηπεοϊοά νὰ [6 
Βγάζθῃ ΑἸξασ, δοςσοπιραηΐθα Μοβϑοβ ἰπῖο {Π6 
Ἰοὺ οὗΥὁἩἨ Μοοῦϊπα. [ἰ νγᾶς γελϑοηδὺϊο [δῖ 
Μοϑρε8, 85 ἴΠο ἀν ΠΟΙ δρροϊπιοα Ἰοδάθυ οὔ [Π6 
πδίϊοῃ, 5ῃουϊὰ ἱπάυςε ΑἌγοη ἱπῖο πὸ Ταροῖ- 
ὯΔ0]6. 

ὀϊο “εὐ ἐδ ῥεορ]ε] ὝῊΙ5 7οῖηξ Ὀ]οβϑῖηρ οὗ [Π6 
τηρδάϊδίογ οὗ ἴπὸ 1ἂνν δηά πὸ ΗἸρ ἢ -ργιοσῖ νγᾶβ 
[ἢ ϑοϊοσηη σοῃοϊ αδίοη οὗ ἴ[Π6 (οηδοοσγαΐίοη δηὰ 
᾿παυρσυταῖοη. ((. ϑοϊοπηοη 5 Ὀ]θβϑίηρν [Π6 
Ρθορίο, 2 ΟΒγοη. νἱ. 3--12.) Αςοογάϊηρ ἴο ομ6 
ἰγδάϊξίοη [Π6 ἔοστῃ υϑοὰ ΌὉΥ Μοβοβ δῃηὰ Αἄγζοῃ 
τοϑοι ἱοὰ Ῥ5. χε. 1)η. Βυΐῖ Δποίποσ ἔοστῃ ἰ5 
δίνη ἴῃ ἴδ6ὸ Τάγευπὶ οὗ Ῥαϊοβίίηθ, “" ΜΑΥ 
γουὺΣ οἴετγίπρβ Ὀ6 δοσορίοά, δηὰ τῊΔῪ ἴδ 1,οτὰ 
ἄννε]] ἀπιοης γοιι ἀηὰ ἔογεῖνο γοῖ ΥγΟΌΓ 51η5.᾽ 

423--24., δὲ σον» οὗ ἐδε ΠΟΚΡ ἀῤῥεαγεά;.. 
ἐδεγε εαρο ὦ ἥγε ομέ ὕγοηι δεζογε ἐδε 10Κ}} 
ΟΣ Εχοά. χνὶ]. 1ο, χ]ὶ. 34; Νυπὶ ΧΙν. 10. ΧΥῚ. 
19) ΧΧχ. 6; 2 (ἤτγοη. Υἱὶ. σ᾿, ἄζο. δὲ Αὐυγι5» 
ἴῃς σμαγδοίοσιϑε δ ]Υ βᾶγβ, “Οὐἱά ἀϊχοηξ, 
α ον» εἶμο, ηὐφ τὶ εϑῖ, υἱγυη 4υἱα ποῖαι 
εἰ νοϊυπίδίε [᾿ϑοπηίηι ἔλοΐυπὶ οϑὶ, δη δΔὉ θ0 Ϊοοο 
ἱξηῖὶβ ΟΠ Ὁ οταῖ ἀγοὰ ἰοϑιπηοηϊ. Νόοῃ 



ΓΕΝΙΤΙΓΟῦ5. Χ. 

ΑΔ Ὠ αΝαάλν δηά Αδϑίμυ, [εξ 8018 “ Νυπι. 3. 
οὔ Αλτοῃ, ἴοοκ εἰπεῖ οἵ ἴδεπι ἢ -6. 6ς. 

᾿ἶβ οδηβοῦ, ἀπά ρυΐ ἢἤγε τπεγείη, ἀπά ἢ Κῆγοη, 

[ν. 1, 2. 540 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 
ι: Λίασαδ απάὐ Αὐδίλμ, “ον ογδεγίη οὗ “ἴγαηισὲ 
γὼ αγε ὀωγ ὃν 3γέ. 6 “Μαγομ ρα λὲς 
“ΟΣ αγέ Μογδίιάάεφε ο φιομρε 70γ ἑδε. 8 
Ζὴε φγέεείς αγὸ ογόἑαάερε τοΐρεε τυλερ ἐλέν αγέ 
ο φῸὉῸ ἑνμο ἐὰς Ἰαδεγμαςίξ. τὰ 7114 ἑατο οὗ 
ἐαξέρρ {Δ ἀοὶν ἐλέμγσε. 16 “αγομ᾽ς ἐχοδδέ 
,»» αμεργεσίηρ ἐλέγεο. 

Ρυξ ἰποδηβε Τμογεοη, Πα οἤξεγεα βἔγαπρε 
ἢτε δείοτε ἴῃς ΘΚ, ψῃϊςἢ 6 σοπι- 
τηδηἀεά τῆδηι ποί. 

2 Αμπά {Ποῖα νγεηῖ οὐἱ ἥτε ἤτοι [ῃ6 

δηΐπὶ ἴῃ ἴοσο δἰϊσιιο [8 οδὲ Ποιμίηιβ, αἡιυδϑὶ 
ΑἸΌἱ Ὡοη 51:1. “ Ουξϑί. ἴῃ 1,δν.᾽ χχχ. 

24. ΤΠδ γνεῦῪ δηςίεης [οννϑἢ ἰγδάπίοη [85 
Ὀραῃ ἡ] εἶγ δάορῖοα {παὲ [Π6 βδσγθὰ ἤτε οἵ ἴδε 
ΑἸΈΣ οὔιπαϊδαά ἴῃ [15 ἀϊνπα δεῖ, δηά παΐ 1ξ 
νυἂβ δἴϊογναγὰβ ὑγοϑοσυθεαὰ οἡ ἴΠ6 ΑἸταγ οὗ [6 
“ΓΑθοτΏδοΪο ὑπῈ}] [πὸ ἀράϊςδίου οὗ ἴῃς ΤΎοπιρὶε, 
ϑΓὨοη ἤσο ἀραίη “σδῖο ἀοννῃ ἔγοπι ἤθάνοη, ἀπά 
ςοηϑυπηοὰ {πΠ6 Ὀυγηϊ-οἴοσιηρ δηα (ἢ6 βδουῆςοβ: 
δὰ [86 ΒΙοΥΥ οὗ ἴλε [Γοτὰ Β]1οἀ τῆ6 Που56᾽ 
(α σἤγοη. νἱϊ. σ). ϑοπὶε [νυ βὰς δυϊμοστῖεϑ 
Δ]ΠΙονν τὲ [8185 βδοσεὰ ἔστε Ὀεσᾶπηθ οχίϊποῖϊ 
ψγδοη ἴΠ6 ΒΑΥΪ]οηΐΔη5 βδςοκοὰ [εγιιϑαΐθπὶ. δυῖ 
ΟἴοΙΒ 54Υ 1ῃιδὲ ἰξ νγᾶβ τι γασι ] ο 5} Υ Κορέ 8]1γ6 
ἀυπηρ ἴῃ6 σΔΡΌΥΠΥ δηὰ γεβίοσγοα ἴο 115 υ86 
ου ἴδε ΑἸϊασ οὗ ἴῃς βεςοηά Τορ]ς ὈΥ Νοδο- 
τη.  Μάδςο. Ἰ. 19---λ. 8566 ΕδΔρΊυ5 ἐπ ἰος.; 
Βοοβιατῖ, “ ΗΪΘΓοΟΖ.᾽ 11. 3ς.---Βυῖ δοςσοσγαάϊηρ ἴο 
ἴθ 5ϑδογεά παγγδῖϊνε (6 ΑἸίδσ ῆγε πδὰ Ὀδθεη 
Ἰρμϊοά ἴῃ ἃ πίιγαὶ ννᾶὺ Ὀεΐοσε 815. οσςδϑβίοη, 
᾿ς δὰ δυγηρὰ [6 τηογπίηρ δηά ἐνοπὶηρ 5801“ 
ἤςε5 (Εχοά. ΧΙ]. 29) ἀπά ἴδε 5βδογβοεβ οὗ (οη- 
βοοσδίίοη ([μεν. ὙΠ}. Σό, 21, 28): δηά Αδοη 
μιὰ Ῥγευϊοιι 5 ἐπιρ] ογοϑά [ἃ οἡ {15 ἀδῪὺ ἔογ (ἢ 6 
οἴξεγιηρϑ ῸΓ δ! Ππη56}} δηὰ ἴΠ6 ρεορὶε (συ. 1ος 
13, 14, 17) 20). [{ ἰ5 ονϊάεηΐ ἴῃμαὶ {Π6 τε οὗ 
1ῃ6 τιογηΐηξ 5δουῆςς ννᾶ5 Ὀυγηϊηρ αἵ ἴῃ ἘΠ Ππ|6 
ννΠοη ἴπ6 ϑροςοῖδὶ βδουῆςεβ ἔοσ 186 οςοδϑίοῃ 
ψογε οἤεγεά (566 Ὁ. χ)). ἴἴ ψουϊά {Βογοίοσα 
βοοπὶ παι [ἴΠ6 ὅγε ΒΟ ἢ “σαπι6 οι ἔτοπὶ 
Ὀεΐογε πε 1,ογὰ "ἢ πιδηϊξεςιοα 1561} Δοσογάϊης 
ἴο [6 ννοτγάς οὗ Ὁ. 24. ποῖ ἴῃ Κιπά!πρ (ἢ ἔπε] 
οη ἴδε ΑἸΐαγ, δὰ ἴῃ ἴΠ6 ϑυάάδη σοπϑυχηϊηρ 
οὗ τῆς νἱςῖπι. Εογ [πε [κα [Ἐϑ! ΠΟΥ ἴο 86 
δοςορίδηςα οὗὁὨ ἃ ϑβϑοσίῆςβ, 566 [πὰ ξ. νὶ. 21, 
ΧΙ, το, λο; 1 Κι. χνί!. ,8; χσ σἤγοῃ. χχί. 
,ό, ἀῃηὰ ργοδ Ὁ Οεη. ἱν. 4. Ὑἢ6 ΡὮγαϑο 20 
ἑμγπ ὦ “αογίβος 0 αεῤες, Ὀδολτὴθ ἐαυϊναίθηξ ἴο 
σεεερεέησ 1} (5. χχ. 3, 566 Π]ΔΓΡΊη). ὙΠ ἤγε 
οὗ (6 ΑἸΐᾶγ ννᾶ5 τηδπίδι θά ἴῃ δοοογάδηςα 
ΜῈ [μον, ΥἹἱ. 12» 

ΓΗΑΡ, Χ. 

ΤὮδ ενεηίβ στοσογάθα ἴῃ [ἢ]5 σμαρῖογ πιιϑί 
Βανθ οσουστοα 1Π]ΠΊ Δἴ εν δῇογ ἴῃς οἤεγης 
οὗ ἴπ6 5δογιἤςσθϑβ οὗ ᾿πδιιρυγδίίοη, οἡ ἔπε ονξῃ- 
ἵπ5 οὗ ἴῃ6 βᾶπλθ ἀδύῦ. 866 σ᾿. 19. 

Ναάαῦ “πὰ “ῤίδω αγὸ οἰγίεξεη: ἐδ ῥγίεσί: ἀρ 
7ογὀιμάσφπ ἰο »πομγπ 70 ἐῤεπι. 

Χ. 1-. 
1. Ναάαὸ απά “ὀίῥμ] ὝΠ6 ἔπνο οἰάθσ βοη5 

οὗ Αάγοῃ (Εχοά. υἱ. 22, Νυῃ. 111. 2), ψνῆο 
ἽἼΜΟΙΟ Δπιοηροί ἴμοϑε ἰηνι θὰ ἴο δΔΟΓσΟΠΊΡΔΗΥ 
Μόοϑεβ θη [6 νγᾶβ σοίϊῃρ ὃρΡ Μουῃηῖ ϑ81ηΔ], 

Ὀυΐ ψῆο ὑτετο “ἐἴο ὑγουβῃρ δἴδσ οἵ᾽, " δηὰ ποῖ 
οἰ ρΟΙῊΘ ΠΘΑΓ ἴδε 1,οτὰ." Ἐχοά. χχίῖν. 1, 2. 

εφη56Γ 866 οὔ Εχοά. χχυ. 18. 
σίγαηρο γε] ΤΒΘ ἰσυϊαγ οἤξηςε τυ] ἢ 

ννγ85 ρεγρεϊγαϊθὰ ὉΥ Νδάδὺ δπὰ Ανίδυ 85 Ὀθθη 
ἃ βδυῦ]εςϊ οὗ τιυςὶ ἀϊθουβοίοη. ΤῊ δτεδίογ 
ΠυθΟΓ οὗ σοιϊηπγεηίδίοτβ, [ον ϑἢ 845 νν6}} 85 
ΕΟ γϑείαη, πᾶν βιιρροβοὰ ἴπδὶ [6 “" ϑίγδῃξε 
βτο᾽" νγὯβ σοιηπιοη ἢγο, ποῖ ἴδκοη ἔγοπι [86 
ΠΟΙΥ το οὗ ἴῃς ΑἸΐασ. 866 οἡ ἴχ. 24. Βαῖ 1 
βδῃοι!ἃ 6 οὐϑοσνοὰ {π8ϊ πὸ αν 15 ἑουπά ἴῃ 
[ὴ6 Ῥεοηίδίθουςἢ ἴο ἔογθά ἴπῸ Ὀυπγης οὗ ἰη- 
σεηθα ΕΥ̓͂ πιοΔη8 ΟὗὨ ΟΥΑΪΠΑΙῪ ἢγε: 11 15 ΟΠ]Υ 
ἴογ ἃ βιηρὶες οσσδϑίοῃ ἴῃ [6 πὲ [86 
ΗἸ ΡΒ -Ρσιεδὲ 15 σοτητηδπάρα ἴο ἢ] ἢϊ5 σεηθεῦ 
ΜΠ ςοαὶς ἔγτοπι ἴμ6 ΑἸΐαγ, [[μον. χυΐ. 12. 
ΘΟΠῚΘ ΞΌΡΡοβο [δδὲ πὸ οἴξηςς ἰΔΥ ἰπ Ὀτοαῖ- 
ἰὴ ἴα σοπηπιαηάτηεης οὗ Εχοά, χχχ. 9, δπά 
Ὀυγηϊης “' Ξίγδηρθ ἱησθηβο,, [Πδὶ 15 ᾿ποεῆβὲ ποῖ 
ριοραγοὰ δοοογάϊηρς ἴο 186 ᾿ῃϑιγυσ! οη8 ρίνθη 
ἴηὴ Εχοά. χχχ. ,14----18. Οἵἴδογβ πᾶν κυ ρρεϑίοα 
[πὲ ΤΠ Ὺ οβετγεοά ᾿ποθηϑὲ δὲ δῇ ὑηδυτῃογζοὰ 
ἔἰπιο, (δὲ 158, ποΐ δῖ εἰἴποσ οὐ {πὸ ἤοιγβ οὗ [ἢ 
ἀδῖγ ϑοσγνῖςο: δηὰ [}18 15 ἑδνουτγεα ΟΥ̓ ἴ6 ογάθν 
οὗ [ῃ6 παιταῖϊνθ.0 ΜδηΥ πᾶν σοηηοοϊοά {Πεὶγ 
β'η ψῖ [86 ργοδιδ ὕοη οὗ ἴπ6 υ86ὲ οὗ ψ]Π6 
ἃπὰ 5ίσοηρ ἀπηκ ἴο ἴποθο δηραροά ἴῃ [6 
βοινίοα οὗ ἴπ6 ϑαῃποίΐπαγυ (566 ν΄. 9, 10), δΔπά 
μᾶνθ ϑιρροβοὰ παῖ {ΠΕΥ ρεγίοιτηθἃ {ποῖσ 
βασγοὰ οἰδες ἴῃ ἃ 5ίδίε οὗ ἱπίοχίοδίίοη [Τᾶγ- 
ἕυπὶ οὗ Ῥαϊδϑίίηθ, ἀς ἔὑὕ0 7ἷζὨκαα, Ῥαίΐγιοκ, Ἀοϑβεη- 
τ ]ΠἸορ, ΗἩεογχδοπλεσ, Δ οσάθνγνοσ ἢ]. Βυῖ 
[6 ουϊννατά ροϊηξ οὗ πεῖς οἴεηποθ 15 ενὶ- 
ἀΘΠΕΥ ἐχργεϑθοὰ ἴῃ ἴῃς ἴογπὶ “" βίγαηρε ἤγο." 
ἼΤῊ18 ΠΊΔΥ͂ ΥΕΓΥ͂ ΡΓΟΔΌΪΝ τηθδῃ ἴπαΐ [6 1η- 
σρηθ6 ννᾶβ ᾿ρηϊοὰ αἵ δὴ υηδυϊῃουζοαὰ Ἐπη6. 
Απὰ νὰ ΠΙΔΥ ΤΕΔΘΟΠΔΟΪΥ πηϊΐϊς νυ ἢ} [Π15 1ῃ6 
βιυρροβίξοη ἴπδὲ ΓΠΟΥ ννότε ἱπϊοχιοδίθα, 848 νεῖ! 
85 ἴῃη6 σοπ]δοΐατο οὗ ΚηοΡε 5, ἰμδὲ {ΠῈῪ πιαὰθ 
{πεῖν οὔειηρ οὗὨ ἰῆσθηϑθα ἃη δοςοπ)ρδηϊπιθηΐ ἴο 
{π6 ἐχυϊδίοη οὗἩ ἴδ ρϑορὶε οἡ ἴδε πιδηϊξϑίδ- 
ἐἰοη οὗ [Π6 »οσυ οὗ 186 1] ,ογὰ, 'ἰχ. 24. Α5 
ΠΟΥ͂ ρου ϑῃοά ποῖ συ πίη τῃ6 ὙΔΌογηδοϊο, δι 
ἴῃ ἰτοηΐ οὗἉ [ἴ, [ἴ δθοπὶβ ΠΚοῖγ ἐμαὶ ΠΟΥ ΤΔΥῪ 
ἤδνθ Ὀδθ πΊΆκΙηρ 8Δη οβίοηίφτουβ ἀπὰ ᾿γγενο- 
τοηΐ ἀἰβρίαΥ οὗ {ΠεῖΓ πλπΙβίγαϊοη ἴο δοςοῖῃ- 
ῬΔΠΥ [δ6 5ῃπουῖβ οὗἩ [86 Ῥεορὶθ, οὐ 1ῃεῖΓ νΥΑΥ 
τονναγὰβ (86 Ταῦοττιδοῖθ. ὙΠῸ οὔἴξησο ἔογ 
ΠΟ. [ΠΟΥ σγεσὲ ἱτηπηθά δεῖ νἱϑιιοὰ ἀν 
ουϊνναγὰ Ρυπὶϑῆτλοπίὶ ννᾶ5 ἴῃ ἃ βαρτδηΐ οιι- 
ΤΑξδ οὐ ἴΠ6 5οϊοζγη οὐάεσ οὗ ἴπ6 αἰ ν}Π6 δουνίςθ, 
ἢ τῆς οΔι56 Οὔ [ΠΕΙ͂Γ οἴξδηςο ΠΔΥ Βᾶγα Ὀθθη 
ἘΠΕΙ͂Σ ΚΌΠΟΥ ἜΧΟσ55, 

δεΐογε ἐδε 10 Κ] ἼΠ656 νγογήβ πη σῃὶ ἀδηοῖα 
[δὲ ψῃοΐς 5σρᾶςθ δείνγεοῃ ἴῃς Ατὶκς οὗ [δ (ογο- 



ν. 3---.] 

ΓΚ, δηά ἀδσνουγεά {Π6π|, ἀπά {ΠῸῈΥ 
ἀϊεά θείοτε τῆς [ΟΚΡ. 

ΤΠδη Μόοβοβ εαἱά υηΐο Αλτγοη, 
ΤῊ 8 ἐς 1: τῆλ τπ6 ΠΟΚΡ 5ρᾶκα, βδαγίπρ, 
Ι ν»Ἱ]] θῈ Ξδηςτπεά ἴῃ τῆ επ τΠδΐ σοπις 
ΠΙΡἢ πιε, ἀπά δείοτε ἃ}1} (πε ρεορὶε 1 
ΜΠ] δε ρἱοτίβεά. Απά Αδγοη μεϊά 
ἢϊ5 ρεᾶςς. 

4 Απά Μόορβεϑ οδιεὰ ΜΜιβῆδεὶ δηά 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦσ. Χ. 

ΕἸΖαρἤδη, [Π6 8οη8 οὗ {[72Ζἰ6] πε υης]ε 
οὗ Αδτγοῃ, δπά βαἰά υπῖο τῃδπη, (ὐοπις 
ὨΘΆΓ, ΟΔΓΓΥ͂ γουΓ Ὀτγεϊἤγεη ἔγοσπι δεΐογα 
ἴῃ βΑποζυδιγ οὐ οὗ [ῃε σδπιρ. 

ς ὅο {ΠπεῪ ψεηῖ πϑᾶγ, δηὰ οδγγίβὰ 
τ 6πὶ ἴῃ ΤΠ 61Γ σοδῖβ ουξ οὗ τ[ῃς σδιηρ; 
ἃ8 Μόοβεβ [δὰ 414, 

6 Απά Μοβεβ κδἱά υπῖο Αδγοη, ἀπά 
υπίο ΕἸελΖαΓ ἀπά ιἱπῖο 1τῆδηηαᾶγ, ἢΪ8 

Ὠδηΐ δπὰ ἴδ Βτγαζεη ΑἸίασ, Ὀοΐὰ (δαὶ νη 
6 ΤΑΌΘΓΩΔοΪΘα δπὰ ἰμδὲ νοι ἢ. (ΟἿ ἱἰ. ς. 
Το ἀδδῖι οὗ Νδάδὺ δηὰ Αὐῖῃυ οςσςοσυττεά ουῖ- 
ϑε ἴῃς Ταθοτγηδο]ο “ὁ Ὀεέοτε ἴπΠ6 δαηοίυδγυ," 
“-.4. 866 ἴδ ργεοβάϊηρ ποῖϑ. 

ῶ. γε ον ἐδ 1050} ““ὙἼἸΒ6 ἤγθ νιοὶ 
μδὰ Ἰυδὲ Ὀεΐοτε βδης ῆθὰ [(Π6 ταϊηϊθί οὗ 
ΑἌγοῇ 85 ΜῈ]] ρ᾽ϑδϑίηρ ἰο Οοά, πονν ὑσουρδξ 
ἴο ἀοϑιπιςξίοη ἢϊ5 ἔννο οἰ ἀδϑί ϑ0ῃ5 θεσδιιϑὲ [ΠΟῪ 
ἀϊὰ ποί 5Δηο [εἐπονδὴ ἴῃ {μεὶγ Ποαγίβ, Ὀυΐ 
ἀλτοὰ ἴο ρογίογπι ἃ 56] ἔν θὰ δςῖ οὗὨ ννοσβθ!ρ; 
δὲ 45 ἴπ6 βᾶπηε Οὐοβρεὶ 5 ἴο οἠδ ἃ ΘΑ ΟΌΥ 
οὗ 1δς υπίο 11, δὰ ἴο ἀποίδοσ ἃ βᾶνοιγ οὗ 
ἀδαῖῃ υπῖο ἀολῖ.) 4. Οοτ. 1ϊ. τ6. (ΚΕε1}.) 
Οη ἴδε ραϊγϑιῖς δρρὶϊοδίϊοηβ οὗ (86 οίη οὗ 
Ναδάδὺ ἂηῃὰά Αδίμυ, 58εὲ6 ὌἜβρεςῖδ!ν [γεπδι8. 
.Ἀὰαν. Ηοῖ, τιν. 42. αγρῆδῃ, “ἀθὸ ὕηϊ. 
Ἐσς.᾽ ΧΝΠῚ. ΤὙπμοοά. “Ουξδί. ἴπ [κον.᾿ 1χ. 
Ἡδογςῇ. ἐπ ἰοε. ὅζς. 

8. Μοβεϑ ποῦν ἀθοΐαγοβ ἴο Αάσζοὴ [Π6 πιθδῃ- 
ἴηξ οὔ 1}]5 νἱϑιδίίοη, ἀπ [Π6 ἔδῖμοσ “" πο] 5 
ἢΙ5 ,. ποῖ ἀληης ἴο ΚαίηϑαΥ (6 τρῃίθοιβ 
Ἰυάφτηεξ οὗ Ϊεἤοναῃ. (Οἵ. Ῥϑβαὶπὶ Χχχίχ, 9. 
Η!5 5:]εησο οἡ 115 ὁσοᾶϑίοη ΤΏΔΥ ὈῈ σοπιραγρὰ 
ὙΠ 15 τοδϑοηδΌϊο πὰ πδίυγαὶ ἐχροβίυϊδιίοη 
ἢ Μοϑὸβ ἤδη 15 δυΓν νη 5005 ἃΓῸ ΓῸ- 
Ὀυκοὰ ῸΓ ποὶ πανὶπρ οδίθῃ [86 βοθβϑῇ οὗ [ῃς 
δ᾽ -ΟἸἴεσηρ. υ-. 19. 

1 «υἱἱἱ δὲ ταπει με ἐπ ἐδεηι ἐδαΐ εογγιο πίσϑ 
γπξὶ πᾶ δεύογε αἱΪ δε ῥεορίε 1 «υἱΪ! δε σον εα) 
ΤΠ ὑχεϑὶβ ἅσγὸ οἴη ἀδβίρηῃδίοα 45 ἴποϑε ννῆο 
γᾶν ΕΑΓ ἴο ἴῃ6 [τὰ (Εχοά, χῖχ. 2 ; Νυπι. 
χΥΐϊ, ς; ἘΖεῖκς. ΧἸ!, 12; ΧΙ, 19). [6 νογῦβ 
ἴῃ [815 ραϑϑδρε ΔῈ γοηδεσγοὰ 45 γοἤσχινο γαῖ Ποῦ 
1ὨΔΠ 45 ραϑϑῖυε 1ἴ τηδκοβ ἴῃ6 σοηῃπροίίοη ἢ 
νδί ΠΔλά υδὲ αρροπϑά τύογο ϑἰτςῖ.--- 1 ὙΓ|11] 
ΒΆΒΟΙΣΥ ΙΩΥΒΟΘῚΓ7 15 ΠΟΙ ὑμδὺῦ ΟΟΣΏ6 
ὭΘΆΣ ὅο 1:00 (1.6. (ῃε ῥγ]ο5ῖ5), διὰ 1 Μ11] 
ΕἸΟΣΙΙ͂Υ ΤἸᾺΥΒΟ]Ζ ὈΘΙΟΙΘ 811 ἢὉπ: 8 ῬὉΘ60}]6. 
[8ο ἀε Μϑ)εῖϊε, 1,υΖΖαῖο, Κεὶ!, Ἴ6 1 ΤΗΘ 
Ἡεῦγενν ἔοττηβ πεσα υϑεὰ (κα ἴῃς Κιηάτοα 
ΟὔΕ5 ἰῃ ΠΊΔΗΥ ΟἴδοΓ ἰδηρυάᾶροθ δποϊθεηῖϊ δηά 
ΤΟ 6ΓΠ) γοτῸ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ τεῆοχινθ, Ὀὰϊ σδπὶθ 
ἴο Ὅς 85 ΘΟΠΙΠΊΟΩΪΙΥ Επρίογεα ἴῃ ἃ ραϑϑῖνα 
56η56. ὙΒ6 ψνογὰβ υϑοὰ ὉγΥ Μοβεβ οἡ 1} ϊ5 
οςςλϑίοη ἂῖὲ ποῖ ἰουπά εἰβεννῆεσο ἰη [6 Ῥεηΐδᾶ- 
ἴευς ἢ: ̓ ἴἴ Β25 Ὀδεῃ ϑυρροβοὰ [δῖ [Π6Ὺ πδὰ Ὀθθη 
ῬΓΕΥΪΟυΞΙΥ βροκθη ἴο Νίοβεβ, θυϊ ἴμαῖ ἢθ πδὰ 
ποῖ σοτημ θὰ ἵδοτῃ ἴο της. [δὲ Αὐρυπῆη, 
ἐΟὐυξϑῖ. ἴῃ [,μεν.᾽ 21.] Βυῖ ἴΠ6 5εῆϑε 15 ἰπὶ- 
Ρ θα ἴῃ σις ράϑδαξοθ 88 Εχοί. χὶχ. 22, ΧΧΥἹΙ. 
Α1, ΧΧΙ͂Χ, Σ, 44. ; 

γοι. 1. 

4. Μι5Πδεὶ] δῃηὰ ΕἸ Ζαρῆδη, ἴΠ6 ἔγϑι σουβίη8 
οὗ Αάγζοὴ (ἔχοά. νἹ. 22), τὸ βοϊοςεὰ ὈΥ͂ Μοϑβεβ 
ἴο ΠΟΠΥΘΟΥ͂ ἴθ Ὀοάϊ65 οὗ Νδάδῦ δηὰ ΑὈϊδυ οὐἱ 
οὗ [86 σϑηρ, δηά, ἃ5 ννὰ ΤΏΑΥ Ῥγδβϑυσηθ, ἰο ὈΌΣΥ 
τβεπι, ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ὀεοδυϑε ἴΠΕῪ ἡγετε (ἢ πεᾶγεϑῖ 
τ ἰδ !οη5 γῆοῸ ὑοῦ ποῖ ῥγιεϑίβΌ [{ δδ5 Ὀδθῃ 
σοπ͵εοζυγεά Ὀγ ΒΙυηΐ [μὲ [ΠΟῪ σψψεσε [86 τηθη 
ψγ8ο σου]ὰ ποῖ Κεερ ἴῃς Ῥδβϑονοσ θη ᾿ξ νγὰ5 
οὐϑεσυεὰ οἡ ἴπὸ 14} οὗ Νίβδη αἵ {π6 Ὀορίπηΐηρς 
οὗ ἴδε ϑεοοηὰ γεϑαῦ δῇῆεσ (ἢς Εχοάιυ, Ὀδοδυϑ6 
ΠΟΥ ψψετε “ἀεβ])οὰ ὈΥ (ἢς ἀεδά Ὀοάγ οὗ ἃ 
ΤΏΔΗ.,,) δῃά οἡ ᾿οβα δοσοιηΐ “ὁ [86 {{{{|6 Ῥᾳ55» 
οὐοσ,," ἴο Ὀ6 οὐϑογνϑὰ οὗ ἴΠ6 χσφίῇῃ οὗ [)6 βδοσοῃά 
τηοηϊῃ, Ζ1Ὲ, ννᾶ5 ἢσβί ἰηβθϊτυϊοα, Νπι, ἰχ. 6. 
ΒΙυπί 5 “Ὁ πάεοισηρα (οἰποϊάθηςοϑ," 1. Σ4. 

ὀγειδγομ] ἰ.6. ἩΘΑΓ ΓΟ Δ ! Οἢ5, 85 ἰη Οδη, ΧΙΪ!. 
8, χίν. τό, χΧΙχ. 12, 1ς, ὅζο, 
7 ον δεΐογο ἐϑε “αποίμαγ})) 866 οὔ υ. 1. 

δ. εοας9}] Τδα Ἰοης ΜὨΠ 6 τυηΐσθ, δι ἢ 
ὙΈΓΟ [86 ποῖ σπαγδοϊογϑεῖς ρατί οὗ ἴδ ῥγίθϑὶ 
ἄγοϑθ. ὅδὅθθου Εχοά. χχυἹ. 40, 41. [4,16 ηλὰ 
Ὀδεη ΟχΕ Πρ υ ϑῃοὰ δ5 1 ΌΥ ἃ Πδϑ οὗ ᾿ἰσῃιηίηρ, 
Ὀυϊ ποῖος 186 Ὀοάΐδβ ποῦ [06 ἀγόθβϑοθ "ΟΡ 
ἀεϑίγογοα. 

6, 7. Αδζγοῃ δῃηὰ ἢὶϑ ἔπνο ΘΌΓΥΙΥΪΏ ΞΟΠ 5 ΔΥῸ 
ἔογθιἀάθῃ ἴο 8ῃονν [πε δοουκίοπιοα 5 η5 οὗ 
τηουγηΐης, ΟΥ ἴο ἰεᾶνο ἴἢ6 Οουτγί οὗ [6 ΤΑΡοΣ- 
ΠΔΟΪΘ ἴῃ οὐάσογ ἰο δίϊεπά [Π6 ἔππεγαὶ, Ὀδοᾶιιϑο, 
ἕγοπι {πεῖγ οὔθ, ΠΟΥ ννΕΓῈ Θϑρθο Δ ΠΥ οοη- 
ςοΙτιθὰ 8ἃ5 σοπϑορογαίθα ῥγίεϑίβ ἢ οὐϊυναΓ 
Τηδιπίδιηηρ ἴἢ6 Βοποιγ οὗ Ϊοῆονδῆ. ὙΊΟΥ 
ὙΟΓΟ ἴο ὈΘΑΓ Υἱβί 0[6 ἰ65 ΕἸ ΠΟΥ ἴο ἴῃ τἱρηϊο- 
ΟἸ5η655 οὗ ἴῃ6 ριυπιὶϑηπιεηξ οὐ Νδάδ δηὰ 
ΑὈΐΪδυ, Ἰοσῖ ΠΠΕῪ (ποσηϑοῖνοβ 5Βῃου]ά ποῦ σα 
ὈΥ ΘΘΕΙΏΪΏΣ ΡΕΙΘΟΏΔΙΪΥ ἴο ρῥαγίοἰραῖθ ἰῃ (86 
δ Π ΜΠ ΙΟἢ δὰ Ὀδοη σοπιη το. Ὅς οἷαἰπιβ 
οὗἨ παίυγαὶ γε !οηϑῃρ ψεο ϑυρεγϑεάθα ὉΥ 
1Π15 σοπαϊἀογαϊίοη. ὍΠ6 Ῥϑορίθ, οἡ ἴῃ6 οἵδοσ 
Ββαηά, ἃ5 ποῖ ΨΌΣΤΏΔΙΪΥ ϑἰδπάϊηρ 50 ὩρΑΣ ἴο 
᾿πρυῥρο ΘΙ ρειτηϊ οὐ ἴο ““Ῥανναὶ [86 
υγηϊηρ ὨΙΟἢ 1Π6 Γοτὰ Πδά Κιπάϊεα,᾽" 45 δῃ 

δοκηον)]οάρτηθης μδῖ ἴῃς παίΐοη ἢδὰ ἃ β5ῆδτθ 
ἴῃ [86 5'η οὗ 115 ῥτίεϑῖβ. (1 Οοσ. χίὶ. )δό.) [ἰ 
βῆουὰ Ὀ6 οὐϑεγσυοὰ τηδῖ ἴη6 στοιπὰ οὗ [86 
Ργεδῖὶβ Ὀείηρ ἕογυιἀάθεη ἴο τπουτὶ οπἡ 1} 5 
ΡΑγ Ιου] Γ οσςδϑίοη, ἃρρθᾶγβ ποῖ ἴο Ὀδ ΤΕΓΕΙΥ 
(Π6 βᾶπι|6 ἃ5 ἴῃδίϊ Οὐ ΒΙΓὮ ἴΠ6 ρεπογαὶ ἰᾶνν 
ν 5 ὑασοὰ ῥχγοβι δι ηρ ἴῃς ΗἸΡ ἢ «Ὀγιεσὶ τοτὰ 
ΤΟΌΓΠΙ ΠΩ ουθῇ [ῸΣ 15 ποαγοϑὲ σεϊδίοῃ, ᾿νῃ]σἢ 
νγᾺ5 Εν Δ ΠΕ ἀοδιρηθά ἴο Κεαρ Ἀἰπὶ ἐπε ϊγεὶνῪ 
ουΐ οὗ [π6 ψγὰῪ οὗ ἀοβ)]ετηθηῖ. δ66 1, ον. χχὶ. 
10) 11. 

ΜΜ 
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80η8, Πποονογ ποῖ γουγ Ποδάς, πε ἢ εΓ 
ταπά γοὺγ οἰοῖμεβ; ἰεδὲ γε αἷς, δηά 
εϑὲ ννγατῃ σοῖς ἀροη 81} (ἢς ρβορίε: 
δας ἰεῖ γουγ δγεῖδγεη, τὴ6 ψνμοῖε ποιιβε 
οὗ [βγδοὶ, θένα! τῆς δυγηΐπρ ψὨϊςἢ 
τῆς ῸΚΡ Βαῖῃ Κἰπάϊςεά, 

Απά γε 5841 ποῖ ρὸ οὐκ ἔτοπὶ 
τῆς ἀοοτ οἔ τῆς τδεγηδοῖε οὗ ἴπ6 σοη- 
ρτερατίοπ, ἰεϑῖ γε ἀϊθ: ἔογ [ἢς δποίηῖ- 
ἱπρ ΟἿ] οὗ τ86 ΓΟΚΡ ἐς ὑροη γου. 
Απά τῆν ἀϊά δοςογάϊηρ το τῇς ννογά 
οὗ Μοβεϑβ. 

8 4 Απά τῆς ΙῸΚΡ βραΐῖε ὑπο 
Αδγοη, 5 ]ρ. 

9 ἢο ποῖ ἀτγίπὶς ννῖῆε ποὺ ϑβίγοῃρ' 

τς 8. ὕσμπεουεγ ποῖ γοωγ δεαδ 9] Ουγ νεγβίοῃ 
ΦΌΙΠον 5 [6 1ΧΧ. δπά Νυϊραῖθ. ὙΠῸ ψνογὰ 
τοηδογοά “( πποονογ᾽" 5ἰση 65, 1ο “εἰ ζγεε---ἴο εξ 
50 ἰοοσε. 1 ννᾶ5 ἃ συῖοπι ἴο ςυζ ΟΠ οτ᾽ ῥΙυςὶς 
ουξ πο ΠΔΙΓ 45 ἃ 5ίδῃ οὗ στε (ΕζΖγὰ ἰχ. 3; 10 Ὁ 
1.λο; 15. χν. 2: [6γ. χὶ. ς, χὶν!!. 27), δηά 
1 δᾶὰ5. Ὀδθθη βυρροβοά [παῖ [15 τηοάβ οὗ υη- 
σονογίηρ {πὸ μοδὰ 15 νν δῖ 15 ἤογὸ τππεδηῖ. Βα 
νγ88 4180 ἃ οσιιϑίοῃ ἴο ἰδεῖ [Π6 αῖγ στοῦ Ἰἰοὴρ δηὰ 
[1] Ἰοοβοὶυ ονοῦ ἴδ μοδά ἂδπά ἕδος (ΧΙ. 4; 
4 ϑϑτῃ. χύ. 30, χὶχ. 4); δηὰ [ἢ 5 15 πιοϑβί {1 κε] 
νηΐ 15 Οχργεβϑοά ὈΥ ἔῃ6 Ἡθῦγενν τνοσά ἴῃ (ἢ 5 
ςοπηροϊίςοη. ὙΠῸ ννεῖρ μι οὗἉ δυ ΠΟΥ Υ ἰ5 οἡ [Π15 
δἰ, ὙΠὸ κυδοίδηςε οὗ ἴπ6 σοπηπηδηά νγου]ὰ 
(ἢυ5 δ6 τὲ ΠΟΥ 5ῃπουϊὰ ποῖ εξ {πὸ Πδὶσ βῸ 
ἀἰβῃονοι θὰ. [{ 15 580 τοπάεγοὰ ΌΥ δαδάϊα δηὰ 
οἴδοσβ.---- οπάϊπρ {πὸ ο]οί 65 ἴῃ ἴσοι 850 85 ἴο 
ΙΔΥ ορϑη ἴπθ Ὀγθαϑὶ νγᾶ8 οπθ οὗ ἴδε σοπιηπιοηεβὲ 
τηδηϊ  εβίδιοης οὗ στίοξ. Οδη. Χχχυ. 29, ΧΙῖν. 
13; 28.111: ]οὉ ἱ. 2ο; 06] "1, χ2, δίς. δὅζς. 
ὙΠΟ ρμδιτηθηΐβ 45 Ὁ 6}} 48 186 ρείβοῃβ οὗ [δ6 
ῥτεσίβ "γεγο οοηῃϑεογαίθα ; [ἢ]5 Ἄρρθᾶσβ ἴο Ὀξ 
186 σϑδβοη οὗ ἔπ ργοβι ἱείοη οὗ ἴπθϑθ οὐ ΠΑΓΥῪ 
δϑηβ οὗ πιουγηΐπρ. ΟΕ [ωεν. χχὶ. 1ο. 

[11 γέ 416] 866 οἡ Εχοά, χχυἹῇ. ς. 

7. οἱμ᾽ γον {δὲ ἀοογ] ΒὟΎΒΆΥ ἴσοια 890 
οπΐσδηοο. ϑοθ οὶ. 2 Δηὰ Υ]1}. 12. 

ἐδε αποίρηέη οἱ,..15 ὠῤοπ γομῇ 866 Υἱ}}. 20. 
ΤΠ ΒΟΙΪΥ οἱΪ, ““1Π ΟἹ] οὗ φἰδάποεββ," Ἀ58, χὶν. 7, 
ΗΘ. ἱ. 9, 85 ἴπ6 σγυῆδθοὶ οὗ {6 ΗοὶΪγ ϑριπῖί, 
186 ϑριτιῖὶ οὗ 1,6 αηὰ ἱπιπιουίδ! ΕΥ̓ ἀπά ἸΟΥ, 
νγ)5 [6 βίῃ οὗ ἴΠ6 ργοδίβ. θϑίηρ Ὀγουρῆϊ ὩΘᾺΓ 
ἴο [ἐπονᾷῆ. 8ὃεε Νοῖς δῇοσ οἢ, 1, [[{ ννᾶβ 
1ποσγεΐογο ἴῃ 15 πιοδηΐηρ ςοπηροίοα Ὀοζῃ 
{Π6 στουπά οὗἁὨ [6 ρεπογαδαὶ ἰᾶνν ΙΓ ἢ ἔογυδά 
186 ΗΙἸρἢορτγίιοδέ ονοσ ἴο Ραξ οὐ 512 }}5 οὗ πηοιγῃ- 
ἱπξ οἡ δοςοιηξ οὗἩ ἀραΐϊῃ (Χχχὶ. 1ο--- 12), δπὰ 
ψ ἢ [6 τλοσῈ σρϑςοῖδὶ σθάϑοη ἔοσγ [6 Ὀσγό!Ὀ!- 
ἄοη οὐ ἴπ]5 οσοδϑίοη. 

Τοε γίϑι: ἀγὸ Τογδιάάρη ἰο ἀγίπῇ «υἱπο, «υδεη 
οπείαιηρ. Χ. 8-τοΤΙ, 

9-- 11. ὙΠ 5 τοβίγδιηΐ 15 ἴο δ6 υηάογειοοά 
85 τεϊδίίηρ ἴο (Π6 Θηΐ γα ογοῖε οὗὨἨ ῥὈχεβα ζὰηο- 

ΙΕΝΙΤΙΟσῦσ. Χ. [ν. 7---1 2. 

ἀγίηϊκ, του, Ποὺ (ΠΥ βοηὴ8 ἢ τες, 
γΠεη γε ρῸ ἱπῖο τῆ6 τάδαγπδοὶε οὗ τῇς 
ςοηρτερδίιοῃ, ἰεβῖ γε ἀϊε: 1: εῤαὶ δ ἃ 
βίδτιτε ἔογ Ἔνοσγ [ἢτουρμουζ γουῦ ρ6η6- 
ΓΑϊίοη8: 

10 Απά τἢδῖ γε πιᾶὺ ρυὲ ἀϊεγεποςα 
δεῖννεεη ΠΟΙΥῪ ἂδπά ππῃοἷγ, δηά θεΐννεθῃ 
ὈΠποΪοδη δηά οἰθδῃ ; 

Ι1: Απὰ τῃδῖ γα [ΠΔΥ (θοῦ ἴπ6 
οἸΠ] άγοη οὗ [5γδ6] 41] τὴς βἴδζυϊεβ νυ ἢ 
τς ΓΠΟΚΡῸ Βδῖῃ βροόκεὴ ὑπο {ποῖ ὈΥ͂ 
τὴ6 Πληά οὗ Μορβαϑβ. 

12  Απηὰ Μοβεβ8 βρᾶΐκε υπίο Αδγοῃ, 
ἀπά υπῖο ΕἸεΑΖαγ δηά ὑπο {[{Πλπηᾶσγ, 
ἢ5 βοῃ5 [δῖ νψγετε ἰεῆ, ΤΆΚε τῆς πιελῖ 

[ἴοη5. Ὁ Βεη [πο ργίεϑὲ νγᾶ8 οἡ ΠΥ ἢδ νγᾶ5 
ἴο αὐδίδιῃ ἔγτοσῃ ν]πὸ ἀπά ϑίγοης ἀγίηκ, ἰεϑὲ Π6 
Βῃοι]ἃ σοτηπιϊξ οχοθβα δηὰ 80 Ὀδθσοοιηθ ἀ8- 
4υδιβοὰ ἔον σλγγγίηρ οὐ (Π6 ῥτγεοερίβ οὗ [6 
ΠΟΘΙ ΊΟΏΙ4] {ἃανν. 

9. “Ἴγοηρ ἀγὶπ 2} ΗδΌ. ἐῥεζαν, ΙΧ Χ. σίκερα 
(ὑΚκε 1. τς). ὙΤμο Ηδῦσγον ννοσὰ 15 υϑεὰ ἃ5 
ἃ ΒοΠΟΙΑΪ πᾶπθ ῸΓ Ιηἰοχίςδίϊηρ ἀσίπῖκβ, 1ἢ- 
εἰυάϊησ νι ίηο, Νυπι. ΧΧΥΠ. ). Βυΐ 1 5 ΠΊοΟΓΟ 
ἔτεα ΠΥ οτρίογοαὰ 85 ᾿ξ 15 ἤοῖθ, ἴο ἀδθηοΐθ 
βίσοῃρ ἀγηΚβ οὗ ΔηΥ Κιπά (6 οἷπα Μειεῖα οὗ 
ΡΠ ΠΥ.) Ἔχοερὲ ννῖπε πιδάς ἔτοπὶ ἴπε στάρθ. ϑὲ 
ΤΪεγοπιθ ϑᾶγ58 ἴπαΐ 16 Ηροῦτεννβ ἀρρ θὰ {86 
Ὥδηθ σῥεζαγ ἴο ΔὴΥῪ ἀσηῖκ ρῥτγοραγοὰ ΠΌΣΩ 
νυ μοδέ, Ὀδυίον (κε ἦε θδογ οὗ ἴῃ Εσγρθδης, 
Ἡετγοά. ι1. 77 ; Ὠ)1οά. 1. 20), πι!]]εξ, {π6 7016 6 
οὗὨ δρρίεβ, οσ ἀδίεβ. Ηἰΐογοῃ. ἴῃ 15. Χχυΐ, 7; 
ῬΠηγ, “Η. Ν᾽; χίν. 19. 

ἰεεἱ γε ἀϊ] 866 ο. 6. 

10. Τβε Ηεῦγενν νογὰ τεπάογοά “" ΒοΙγ " 
(ἐοάε:) ἨΔ5 Ὧο εἰγπ)οϊορίς δὶ σοϊδεοη ἴο ἐπαῖ 
τοηἀογοα ὁ ΠΠΠΟΙΥ " (ῥοῦ. ὙΠΟ ἤγϑὶ ἀδηοίεϑ 
δὶ 5 ᾿σοηϑθεοζαίϊοά ἴο ἴπῸ ϑογνίοθ οὗ {πὸ 
ΘΔΠΟΓΌΔΓΥ, {πε δέξου, 411 νυ ἢ 15 ποῖ 580 οοῃ- 
βεογδῖρα δῃὰ Ξπουϊά {πογοέογο Ὀ6 Ἵδ]]ϑὰ οοσα- 
ἸΏ ΟἹ ΤΑΐ ΠΟΥ ΤΠΔη “ἀΠΠΟ]γ.᾽" 

«ποίραη] Τ Ὠδί 18, νυ μδὶ οσςδϑίοηβ ἀθβ]ογηθηΐ 
ΌΥ Ὀεΐηρ ἰουςῃοά οΥ δδΐθῃ. 4Α1]] εἾ56 ἰ5 τοοΚοηράὰ 
85 εἰραη. Οἔ, Αςῖβ Χ. 14. 

11. Τμαΐῖ 15, “τπδί γοι τΔΥ, ΟΥ̓ γουγ 
ΟΧΔΙΏΡΪΕ ἴῃ ὙΟῸΣ πηϊηϊδιγαϊοηθ, ργόϑοσνο (86 
ταὶς οὗ ἴδ6 ϑγδο! ἴεβϑ ἔτοσὴ Ἴσοπιδίοη ἴῃ 
Εις ἴο ἴῃς ἀδεϊηςτο5 τδάθ Ὀγ ἔπε ἀϊντης 

ΑΥ͂Ν. 

Τ2ε ῥγίειί δ᾽ ἀραγε ἐπ 1δὲ Μραϊ-οὔεγίηρ. ἀπά 
Ῥεαεεεοζεγίπρα. τὰ-- τς. 

12--Ἰδ. Μόοϑεβ ποῦν τειηϊηάς ἴΠ6 ὑγίθϑίβ 
οὗ (πὸ Ιατῦϑ τοραγάϊης ἴΠ6 ροπίοῃβ οὗ ἐδὸ 
ΟΠοσΊΠρ5 νυ ΒΟ ἢ ἡγοσα ἀνναγάθα ἴο [μοπὶ (Υἱ. τό 
ι8, 16, 29, ὅζ(.), ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἰπ [86 ΨΑΥ οὗἉ 
ὙΔΓΠΪΠΡ ἴῃ σοηπεοσίίοη Ὁ τυ μδὶ παὰ 15 
παρρεοπθά. ὙΠὶ5 σοῃηθδοζίοῃ 15 ἴπε ποτὲ ρἰδίῃ, 
1 ψ͵ῸὸΟ ΘΡροθο ἰμαὶ Ναδάδὺ δηὰά Αδῖμὰ μδὰ 



ὃ Ἐχοά. 

39. 2. 

ν. 12---18.] 

οἴετίηρ τῆλε γεπιδίηειῃ οἔ τῆς οἤε τ ηρβ 
οὔ τῆς ΓΟΚΡ πιδάε ὉΥ ἤτε, ἀπά εαἴ τἴ 
νΠουῖ ἰεάνθη δεβίάα τῆς Δἰταῦ: ἰογ ἰΐ 
ἐς τηοβῖ ΠΟΪΥ: 

11 Απά γε 5}|8]] εδὲ ἴξ ἰπ (ἢς ΒΟΪΥ 
Ρίδςθ, θθοδιβα ἴξ ἐς ΤΥ ἀπο, ἀπά τὴγ 
80η8᾽ ἀιε, οὗ τῆς βδογ ῆςε8 οὗ τῆς 
ΓΟΚΡ πδάς δῪ ἢγα: ἔογ 80 ἴ πὶ σοπ- 
τηληάεά. 

14 Απά ὅτἢε ννανὲ Ὀγθδϑῖ δηά ἤδαᾶνα 
8ῃου ἀεγ 5|2]} γε εἴ ἴῃ ἃ οἰεδη ρΐαςε ; 
ἴδου, ἀηά (ὮΥ 50Πη8, Δπηἀ 1ῃγΥ ἀλιρῇϊζειβ 
ν πες: ἴον ἐῤεν ἐφ ΤΥ ἄπο, ἀπά 
[ΠΥ 530η8᾽ ἀπε, τυῤῥεὐ ἅτε ρίνδθη ουξκ οὗ 
τῆς 8δογίῆςεβ οὗ ρεᾶος οξδλπηρβ οὗ πε 
σοΠΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ. 

Ὶς ἼΤὴς ἤεᾶνα βῃου θυ δηά τῆς 
νγᾶνε Ὀγελϑῖ 50] {Π6Ὺ Ὀτίηρ ἢ τῆς 
οἤεππρβ πιδάς ὈΥ ἤτγε οὗ τῆε δι, ἴο 

ἱπάυϊροα ἰο ὄχοῦββ ἰη ἴπ6 Ὠσηκ- οογίηρο (566 
οὔ νυ. 1). Ὅὸ ἀγζυπιοηῖ τνουϊά ἴλυ5 Ὀ6, ἴμδῖὶ 
ἂἃ5 500ἢ ΠΊ6Δ]5 νεσ δρροϊηϊοά ἰῃ Ποπουὺγ οὗ 
]εδονδὴ Η!πιϑοῖξ, {πο οὐγμέ ἴο Ὀ6 σοπάυςοά 
8 ἀπ τενόσεηςθ δηά ἀϊϑοσείίοη. 

͵ 1. 1δὲ νιραί-οὔεγίπρ ἐδαὶ γονιαῖπμε!} 8566 
ἱ:. 4. 

δεείαε ἐδε αἰἰαγ] ἉΜΔΣ 18 οα]]οὰ “Π6 ΠΟΙΥ 
ΡΙδοο ἢ ἴῃ τ. 13: Ὁ 58οιυ ἃ Ὀ6 τἀΐμοσ, ἃ ΒΟῚΥ 
ῬΙΔ6Θ, ΔΩΥ͂ ρατὶ οὗ [6 ΒΟΙΥ ῥγεεϊηςξ, 85 ἀϊ5- 
Ὀπρυ ϑδοα [τῸΠπὶ ἃ ΤΏΘΓΕΙΥ “ οἶδδη ρἷδοθ" (υ. 
14), οἸἴποσ ὙΠ] οὐ πουΐ πὸ οουτί οὗὨ [Π6 
Ὑδθοσμδοῖθ. ΟἿ οἢ συ. 17. 

"ποσί δον] 866 οἡ ἰϊ. 3. 

14. εὐατῦσε ὀγεαςὶ απά ῥεαῦυε ἐῥομάεγ Τπϊσοά. 
ὃ ἴχ. 

ἐδ) “οπ.: απά 167 ἀαιμσῥιεγἢ Ὑ86 ρῥτίοϑίβ᾽ 
ΡογοηΚ οὗ ἴπ6 Ῥρδαςθ. θυ ηρβ ὑγοτο δοίν, Ὀυΐ 
ποῖ »ποιΐ ῥοὸΐγ, πὰ ΠΥ τροῦεγ οὗ {ΠΕΣ 
ἔτη ]ο5, οἴ οΥ τλ816 οΥ ἔξιλδὶθ, τρις ρασγίακο 
οὗ δοπ]. 

16. ε«υσῦε οὔεγίπα) Ἰηϊγοά. ὃ ἴχ. 

{2ε Ῥγίο"!. γεδιεα οπ σεεομρΐ ΟΥἹ 1δὲ 3εε οΓ 
ἐδε διπεογεγίηφ. τ6---λο. 

Το 1 νν Πδὰ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ σομηπιαπάοα παῖ 
ἴΠ6 βΒεβὴ οὗ ἴδοβο 5:Π-οὔεσίηρβ ἴδ6 Ὀϊοοὰ οὗ 
ΒΟ τᾶ ποῖ οαιτιοὰ ἰηΐο ἴδ6 ϑδῃοίιασΥ 
δδου]ὰ Ὀεϊοηρ ἴο ἴπ6 ργοβίϑ, δηά [μδλῖ 1 5ϑῃου]ϊά 
Ὀδ οδἴοῃ Ὀγ ἴποπῃ δίοπο ἰῃ ἃ ΠΟΙΥ ρίδοθ. 866 οἱ 
᾿, 3. ὙΠὸ 51η-οὔξσιηρβ οὐ νῆϊο ἢ ἴΠ6 δ]οοὰ 
τνᾶ5 οσλιτιεὰ ἰηΐο πὸ ΘΔηΠΓΌΔΤΥ ὑσεγὸ [Πο56 ῸΓ 
186 ΗἸΡἢ-ῥσιοϑὶ δηὰ ἔοῦ [86 ρϑορῖθ, ἱν. ς, τό. 
Βυΐ οἡ {πὶ5 οςςδείοη, που ρῇ (πο δ1η-οὔἴεσιης 
ψ δὶς δὰ Ὀεοη οἤογοὰ ὈὉῪ Αδγοῃ ννᾶβ ἔογ (ἢ 
Ρεορὶο (Ἰχ. 1.5), 115 Ὀ]Ϊοοά νγᾶ5 ποῖ σδγγιρὰ ἰηΐο 
156 Ταῦεγηδοὶθ. 866 ἰχ. 9, χ. 18. ΤΡ ῥγιεβίϑ 
τασας Ἐπογεέογε ἤᾶνθ ἴοο σϑδά γ᾽ 5ῸΡ [Παΐ 
{μεῖς δαΐϊηρ ἴῃ6 βεοβῆ, οὐ Ὀυγηΐηρ 1ἴ, νγᾶ5 ἃ 

ΤΕΝΙΤΙΓῦΞσ. Χ. 

νγᾶνε ἐΐ Ὁγ ἃ νσᾶνε οἤξετγίηρ δείοτε τῇς 
ΤΟΚῸ; ἀπά [τ 5841} θὲ τῆϊπε, δῃά τῇγ 
8οη5᾽ ψνιτῃ τῆεε, ΌΥ ἃ βίαϊυϊα ἔργ ἐνεγ; 
88 ἴη6 ΓΟᾺΡ Παῖῃ σοπηπηαπααά. 

τι6 4 Απά Μοβεβ ἀΠραπογ βουρῆς 
(Πα ροδὲ οὗ τε 8ϊη οβεγίηρ, ἀπά, ξε: 
Πο] ά, 1 νγὰβ θυγηῖ: Δλπη4 ἢδ ννὰβ ΔΠΡΤΥ 
ψ 1} ΕἸεαΖαγ δηὰ [{πδηγᾶγ, ἴῃ 6 5οη5 οὗ 
Αδγοη τυλέε τυεγε Ἰεῖς σἤνε, ϑαγιηρ, 

1ηὴ Ὑνδετγείογτε ἤᾶνθ γε ποῖ δδΐβη 
{ἢ 5'π οὔξεγίηρ ἰπ τῆς ΠΟΙΥ ρίαςα, βεείηρ; 
ἴξ 15 πχοβῖ Ποΐγ, ἀπά (σοά Βαίῇ ρίνεῃ ἴἴ 
Υοι ἴο Ῥεδγ τΠ6 πα ΠΥ οὐ τῆς ςοη- 
Ετεραίοι, ἴο πηᾶκΚα ἀἴοπαπηθηΐ ἔογ [ἢ πὶ 
εἴογε {πε [οκρ . 
18 ΒεἢΠο]ά, τῆς Ὀ]οοά οὗ ᾿ξ νγᾶ8 ποῖ 

Ὀγουρῃς ἴῃ νη τη6 ΠΟΙΥ ῥίαεο: γα 
ἀὐδαν ἱπάεβά ἢᾶνα βαΐδθη ἴζ ἴῃ τῇς ΠΟΙΥ 
}ίσεο, “45 1 ςοπιπιαπάεα, 

τηδίζεσ οὗ ἱπάβδγθησθ. Α ἀοιδὲ ννᾶ5 ἰῇ ΒΟΠΊΘ 
ὙΑΥ Ταϊϑρὰ ἴῃ (6 τὰ οὗ Μόοϑοβ 85 ἴο {Π6 
ἔλςῖϊ, πὰ ἢ “" ἀΠ ΡΟΠΕΥ φουρῃξ ἴπῸ ροδί οὗ [6 
δη-οὔἴεογιης, δηά, Ὀεμο ά, 1 νγὰ5 Ὀυγηϊ." [Ιη 
ἢ15 σοῦ Κο Π6 (6115 (ποτὶ (μδὲ ἴπ6 Πεϑὴ οὗ [ἢΘ 
51 -οΠἴεσίηρ 15 φίνθη ἰο (86 ὑγίοϑίϑ “"ἴο Ὀδαῦ 
[Π6 ἱπι4φυ 7 οὗ [86 σοπρτοραοη ἴο τηᾶκθ 
διοποιηθηΐ ἔοσ ἔποπὶ Ὀεοίοστο ἴπ6 1, οτὰ,") ὙΠῸ 
δρρτορτδϊίοη οὗ {86 Ποβἢ ΟΥ̓ [86 ῥγιθϑίβ 15 1Π:}5 
τηδθ Δῃ 6556 η014] ραγί οὗ [6 δοῖ οὗ δἱοπεπιηθηΐ, 
866 ΟὨ Υἱ. 2ς. 

16. δὲ σοαὶ ΟΓ ἐδε εἷπ οὔεγὶπα] 866 ΙΧ. 1ς. 
11 «υας δμγπ [1ἴ νγᾶ8 σοῃβυπιθα ΟΥ̓ ἤγθ ἴῃ 

Δ ΟΥ̓ΙΠΑΓΥ ψΑΥ, ποῖ ἴῃ ἴῃ ἤτε οὗ ἴῃς ΑἸΐαγ, 
866 Οἡ ἷ. 9. 

Εἰεακαν απά Πέδανιαγ] τος ἰ5 ποῖ τηθη- 
ἰοποά, ροσῆδαρα Ὀδεδυϑο 1ἴ νγᾶβ ἔπθ ἀρροϊηϊοά 
ἀυΐγ οἵ ἢϊ5 5οη5 ἴο 866 ἴο πε βδογβοῖδὶ τη68|8. 
Βαξ ἴῃ 818 ΔΡΟΪΟΡΥ͂ Π6 ἀρρθᾶγβ ἴο δοϊζηον)θάρο 
{πδὲ δὲ ραγες!ραϊοα ἴῃ ἴπο οἤδηςο. 

17. ἱπ δὲ δοὶν ρίαεε) ἱ.6. τη [Π6 ΠΟΙ͂ 
Ργοςίηςξ. 866 οὔ υ. 12. 

10 δεαγ 1δε ἐπίφμδν) 866 οἡ Ἐχοά. χχυῇ, 
248; [,εν. Υἱ. 2ς. 

18. 4ῤὲ ῥοὶν ρίας] “ΤΏΘ ΠΟΙῪ 2ίαεε,᾽"" ἃ5 
1{15 σα] θὰ ἰῇ ΟἿΥ νογβίοη, νη (ἢς Τάθετ- 
ὯΔ]. (5866 Εχοά. χχν]. 23, ΧΧΥΪ. 2, δίς.) 
ἰηῖο ἡ ὨΙΟἢ [Ππ6 Ὀϊοοὰ νγᾶ5 σαγτιθά, 15 γορ Δ ΙῪ 
οδ] δὰ ἰη Ηδεῦτενν, βι πρὶν, 26. Ηοὶγ (85 ἴῃ6 ἴῃ- 
ποστηοϑί σΠΑΠΊΌΟΓ 5 οδ]]οὰ ἐδε Ηοίΐγ Κ΄ Ἠοϊϊε), 
[86 δάϊεοςξῖνο Ὀοίηρ υϑοὰ 50 5 ΔΠΈνΟΙΥ ; ὙνΒ 116 
{Π6 ῥσθεϊηςί ἴῃ τυ διςἢ (ἢ6 β65}} οὗ (ἢ6 δ᾽η-οὔεγ- 
ἴῃς νγᾶ5 δδΐθῃ 15 ΒΈΠΟΓΔΙΠΥ οα]]θὰ ἴῃ δ1]}} ἐς Ηοὶν 
Ῥίαεε, ἴπὸ κιιδϑίδηξινο Ὀθηρ οχργεβϑοα. Βυΐ ἴῃ 
[Π1|5 νοῦβο, ἴῃ (86 βϑεςοηά ϑϑηΐθηςθ, ἴθ υϑυλὶ 
Ηεῦγενν πᾶπὶὸ οὗ ἴθ ἔογπιογ 18 ρίνοη ἴο (Π6 
Ἰαϊζοσ, ἴο ξῖνο ροϊπί ἴο (Π6 86η56.---[π ἃ ἰγδῃϑ9- 
Ἰαϊίΐοη ἴἢ6 διλοϊ  Υ, νος 5 ἀὐνκυγαγὰ ἴῃ 
ΤΑΔΏΥ Ρΐδοθβ, νουϊά ὈῈ ἀνοϊἀθὰ ΌΥ ὉΠΙΟΓΙΏΪ 

ΜΜΏΆΖ 
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ζ εἶταν. 6. 
26. 
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19 Απά Αδίοη εαἰά ὑπῖο Μοβεβ, 

Βεμοὶά, τἢ 8 ἀδὺ ᾶνε {πεὺ οὔετγεά 
τΠεἶγ βίη οἰδεγίηρ ἀπά {πεῖν δυγης οἴδετ- 
ἱπρ θείογε τῆς "ΟᾺΡ ; δηά βυςΒ ΓΠῚΠρϑ 
ἢανε δείδ ἐπ πα: δηά 1 1 Πδά εδδίεη 
τὴ 5ἰη οἰδγίηρ ἴο ἰδγ, 5ῃοιυ)]ά [τ ἢδνα 
δέξῃ δοσερῖθα ἰῃ τῆ6 βἰρῃς οὐ τῆς 
Ιοκρἡ 

ΓΤΕΝΙΤΙΟῦϑσ. Χ. ΧΙ. [ν. 19--Ἰ. 

20 Απά ψἤδη Μῶοβεβ πελγά ἐῤαί, ἢ 
ννγ88 ςοηϊεηϊ. 

ΓΟΒΠΑΡΤῈΚ ΧΙ. 
1: ἤσρλαξ δεατίς νίαν, 4 αμα τυλαΐ ν»ιᾶγ μοί δέ 

εαίεε. 9 ἤλαι πόδε. 13 γλαξ "οιοῖσ. 49 
Ζ ε εγεῤέηρ ἐλήηισε τυλίεά αγὸ μποΐεα»- 
ΝῺ τιῃς ΓΟΚΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ 

(ΓᾺ δῃά το Αλδγοη, βαγίπρ' υπίο ΤΠ ηη. 

οΔ]ΠἸΠῷ ομο 189 ΗΟΙΥ Ῥσϑοϊποῖ, δηά [δὲ 
οἴμοῦ 980 ΗΟΙΥ Ρν͵]18090. 

19. Αδγοηβ ΔΡΟΪΟΘῪ ἄρρϑᾶγβ ἴο ἀπιουπί ἴο 
1815 ;--ὐ ΒΟΒοΙΪά [ἢ]5 ὙΟΓΥῪ ἀδγΥ, ἴῃ ὑνῆϊς ἢ ννῈ 
ῃᾶνὸ ἀοηθ οὔ ραγί ἴῃ βδογίβειηρ 5:}- Οὔτ ηρϑ 
διά Βυτγηϊ-οὔἶετίηρβ ἴο ἴπ6 1 ,οτά, 115 στϑαῖ 
οΔἰΑ  Υ ἢδ5 Ὀεΐδ! θη πιθ.0 Οὐουϊά [ἴ μανὸ Ὀδεθη 
νν ]]-ρ]οαϑίηρ ἴο [86 1 οτὰ 1 ἴἤοϑο ννῆο δᾶνθ 
Ὀδοη 80 Βυμλθϊοαὰ 858 1 Δπά ΠΊΥῪ ϑοῦβ ἢᾶνο Ὀδθη 
ΟΥ ἴδε 5ἰη οἵ οὖγ χοϊδίϊοης δηὰ ἴδ ἀϊνϊπο Ἰυὰρ- 
τηθηῖ, πδὰ ἐδαϑίθοαὰ οἡ (86 πηοδὲ ΠΟΙΥῪ ἢΠοϑἢ 
οἵ ἴῃ 85:1π-οὔογιηνρ 3) Ηδὸ δηὰ ἢι5 ϑοὴ5 νουϊὰ 
566ΠῚ ἴ0 ἢᾶνο ὕὈθθη Ὀοννοὰ ἀόνγῃ ΌὉΥ ἃ 586η96 οὗ 
861“ τ Δ οη ἃπὰ ἅν ϑσυρροσίοδ ΌὉΥ [86 
ἔϑαγῇι! οχατρὶθ Ὡς ἢ ΠΟῪ δὰ τιϊϊποϑϑοά δηᾶ 
ὉΥ στίιοῖ δὲ {πὸ ἰοβϑβ οὗ {πον Κιπάγθοδ, Τἷ8 
ψοσγκίηρς οὗ πδίυγαὶ δο πρ' ϑθθπὶ5 ἴο Ὀ6 51Ε{.- 
εἰεηΐ ἴο δοοουπξ ἔογ {ποῦ δΟσΈ ποηοο πὰ ἔοσ 
Αδιοὸπ δ νογάϑ.-- -Πογο 8 ἀποῖποσ υἱεν οὗ 
[Π6 βυυθ]οςξ ΜΠ ΤΔΥ ᾿σδὲ Ὅ6 ποι οα, Ιἰ 
᾽25 Ὀδοη Τοησοίγοά (δὲ Μοϑεβ ιιθροςίοα 
[μαὶ ἴΠ6 ῥγίοβδίβ δά βἤσιηκ ἔτοτῃ δαϊης {πῃ 
Πεβϑἢ οὗ [ἢ6 δ1:η-οὔἴὔοιίηρ 845. βϑοπιοίῃϊηρ ἀυνῆι] 
σοηίδιπης ἴπῸ πδίιγο οὗ ἃ ουζϑο; ἰπαΐ ἴΠῸν 
τας μάν Ὀδεη οὐναγοὰ ὈΥ ἃ ϑυρειϑε οι 
ποΐΐοη ἀογινεά ἔσοπι Ἐργρί (μαΐ {ΠῸ 81η-οὔεσιης 
νγὰ8 ἃ οἷ οὗ ΤΥρβοηῖὶς βδοτῆος (Εννδ]ά, 
Κυγίζ, ὅἄς.). Βυΐ ΔηΥ 5ο ἢ! {ΠΘΟΥῪ 45 (15 18 
υϊθ σταϊυποιιβ. Μοβϑοβ 5 ΏΡΙΥ οἴδυρεβ {86 
Γιοδίβ Ἱ ἂη ΟὈνϊοι5 ἰγδηβρτοϑδίοη οὗ [86 
ΑΥ. 
11 δᾶ5 Ὀδθη οαἱὰ (δαὶ Ααΐοῃ στηρηῖ ἢᾶνθ 

ΔΙ]οροὰ ἴῃ νἱηάϊσδίίοη οὗ δ᾽ πλϑ Ὁ [ἢ6 ἃνν [Παΐ 
[6 σάγοδϑὸ οὗ [6 ρεϑορ θ᾽β 51η- οἤἴεσιῃρ 5Βῃουϊὰ 
Ὅὲ Ὀυπιοά ψιδουΐ [ἢ6 σλπὶρ ([μδν. ἱν. 21); 
δηᾷ δὴ ἀυζυγηθηῖ ἣᾶ5 Ὀδθη οη (ἢ18, [δὲ 
(86 ἡδγτδίϊνε 15 ἱποοηϑιϑίοπε ΠΏ (ἢ6 ΘαΓ ΟΣ 
οδαρίοσ οὗ 1 εν ςσυ8, ἀπά πηυϑὲ αν Ὀδδη 
νει τίοη ὉΥ ἃ ἀϊβογοηϊ δαῖμον (Κηοροῖ). Βαϊ ἰ 
845 Ὀδθη 5ῃῆονγῃ ἴῃ δΐ [815 ΟΠ νυ 85 βασι ἢσοά 
ἴῃ ἃ ΡεΟΌ] τ σγεϊδίϊοη, ἴῃ ὈθδΔ} οὗ πὸ ρθορῖο, 
αραγὶ ἤγορι δὲ ῥγίοεί (ου ἸΧ. 1ς), δπὰ ἴπ6 ἤεβἢ 
νγὰ58 ἰπογεΐοτο ὑπάθσ [Π6 βᾶπ|Θὸ σοπα! οη8 85 
(Πδἱ οὗ (86 ογάϊπμδγυ δ: η-οβοτηρ (866 Υἱ. 26). 
δύο νν85 ποῖ ὈΪαπιοάὰ ἔοσγ Ὀιγηίηρ [86 βΒεβὴ 
οὗ 5 ονγῇ δ᾽η-οἴογηρ οὗ ἴδε οδ]ὲ (866 ἰχ. 2), 
Ὀδοδιιδθ, Ὀείης οἤδγοὰ οὐ ἢ15 δεμδὶῖ, [Ὁ [Ε]]} 
υπάογ {πὸ [Ὧν οὗ Ἴδν, ἵν. 2:1. Οἡ ἴΠθ Πο] ποθῶ 
οὗ {06 βεπῆ οὗ ἰῃ6 51η-. ἴδε, 566 οὔ Υἱ. ἃς. 

20. δὲ «υἂα: εοπίοη}] Μοβεβ δαπιοα 
Αδγοηΐβ ρἷεβδ, Ὀυΐ 1 15 ποῖ 5ἰδίοα νυνί Ποῦ Π6 
"28 ςοπϑοίουβ (πὶ πὸ Πδά ΠΙΠΊ561 βρόκθη 
ΒΑΘΕΙ͂ δηά πονν σοποράοα (πὸ ροϊπέ δἱ ἰβϑιδ 

(45 νγὸ βηὰ πὶ ἀοίηρ οὔ Δἃποῖμποῦ οσςοδϑβίοῃ, 
1 τοΐογθοηςο ἴο ἴΠπῸ ϑϑι ]οτηθηξ οὗ [Π6 ἔννο ἐγ 658 
δηάᾶ ἃ μα ῦ, Νυπὶ. χχχῆϊ!. 6), δ᾽ οννίης (δὲ [86 
Ῥηεδίβ δὰ ἄοπο νυμδὲ νγὰβ ἴῃ ἰἴϑοὶ τρῃξ, 45 
5, Αὐυρυάη, ἴΠ6 Ἰλίος Ταγξυπιβ, ΚυτίΖ, δηά 
Οἴοῦβ, ἱπίογργεϊ {πῸ ραϑϑᾶρο; οὐ ὙΠΟ ΠΟΥ ἢ 
γιεἰάοὰ ουΐ οἵ 5γτιραῖῃν ἢ Αγοπβ πδίαγαὶ 
ἔδο ρα. ὙΠῸ ᾿δίϊογ δἰἰοσηδίνο ἰ5 ροσῆδρϑα {86 
ΤΆΟΓΟ ὈΓΟΌΔὉ]6 ΟἤΘ. 

ΓΗΑ». ΧΙ,. 

ΟΙΈΑΝ ΑΝῸ ὈὌΝΟΨΕΑΝ ΑΝΙΜΑΙ͂, ΕΌΟΡ. 
Σ--τ-47. 

Ῥνεϊρεπαν Νοίδ. 

ΤῊ15 σμαρίου σοηίδὶπ8 ἀϊγοςίο5 ἴο Τορι- 
λῖο 106 δηϊπιαὶ ἔοοά οὗὨ [6 8.γδο 65, ἀπὰ ἴο 
Κοὸρ ἴδοτὴ ἔτοπὶ ἀδβ]εσηθηῖ ΌὈΥ Τοοπίδεϊ ἢ 
ΔΩΥ 58οτί οἵ ἀεδὰ ἤθϑῃῃ μος ΓΠΕΥ όσα ποῖ 
Ρεσημοἀ ἴο εαι. ὙὕὌΠ6 ᾿πδι [ΠΟ ἢ5 ΔΡΡΟΘΔΓ ἴο 
δδνο Ὀδθη ψίνοη ἰῃ [6 ὙΥΑΥ ὙΠΟ. νγᾶ5 τηοϑὲ 
σοηγθηϊεηΐ, δηὰ πηοϑῖ ζΕΏΘΓΑΙΥ ἰητ6]Π γι ὈΪς, δὲ 
[6 Ἐππ6. ϑοθ δηϊπΊΔ]5 ἀγὲ ργο θὰ ἴῃ 
ΘΑΞΪΥ ἀεβηρα οἶδϑθοβ; 816 οἴδειβ, σὰ 
ν ςοἢ [μὰ ΡδορὶΘ οσδ ὈΓΟΌΔΟΪ ἔδΠΊ]ΑΓ 85 
ΔΙΤΈΓΪο5 οὗ ἔοά τῃδὲ δὰ οδΐθῃ ΌὈΥ [Ποηὶ- 
βοῖνος ΟΥΓὁ ΘΟ οδίοῃ ὉΥ {με ῖγ ΠΟΙ ΡὨΌΟΙΙΓΒ, ἅτ 
ξογθιἀάρῃ ἴῃ ἀδίδ!]. ὍΠδ 58 Πὶ6 σιι]65 ἃγὸ ρίνθῃ 
νἢ πὸ ἱπιροτγίδης νδγίδί!οηβ οὗ πιθδηϊηρ ἰη 
ουῖ. χίν. 

, Οὗ ᾳυδάτιροαπ, ἴπο56 ΟἿΪΥ πιρμξ Ὀ6 εαΐθῃ 
ὙΠΙΓ ἢ σοπΊρ εἴ ἀϊνιάθ [ἢ Ποοῦ δπὰ σδον 
(Π6 οσυά, νυ. ,--.-. 

ΟΥ̓ ἤβἢ, 411 [ῆοϑβο ταϊρῆς Ὀ6 οαΐεη Ὡς ἢ ἢδνδ 
ὈοΐΝ ϑοδ]οβ ἀπά ἤηβ, Ὀυϊ πο οἴδεῖβ, συν. 9---12. 

ΟΥ̓ Ὀϊγάς, πἰποίδοη ἅγὲ ὑσγοβιοὰ ΟΥ̓ ΠΔπὶς 
ὙΠΙΟΝ ἈΡΡΘΑΓ ἴο σοπιργῖϑ6 ὮΥ̓Ρ65 οὗ 4]} ϑογίβ οὗ 
Ὀιγάϑ οὗἨ Ρῥγευ, δοης νυ 6 Ὀαῖ, ἢ ἢ τνᾶ5 
οἰαβϑοά 85 ἃ διγὰ, υν. 11---1ο. --- Εσχοπλ [Π6 
ννογάβ οὗ Ὠουΐ, χὶν. ΣἹ, 20 6 ΤΊΔΥ πο ἴδδὲ 
41} Ὀϊγάβ ῃςο ἢ ἀο ποῖ Ὀοοηρ ἴο ἴδε Κιηάδ 
Βογὸ τη! οποα νοῦ ἴο Ὀ6 τορασγάδα 85 εἰδδῃ. 

ΟΥ̓ Πγίπρ ἰπϑοςῖβ, ἴῇοϑο ΟἿΪΥ ΟΝ ἅτ 
ξυγηιϑῃοα ἹὮ ἔνγο Ἰοηξ ἰορβ5 ἴὺσ ἰεαρίπρ, Π|κ6 
[86 βτϑϑῃορροσ, ὕγέσε ρειτηϊο ἴο δ6 οαδίθῃ, 
συ. 1ο---28. 

ΟΥ̓ οτεορίης {δίηρβ, ΟΥ ΥΟΘΙΤΏΙΠ (566 Οὐ 
α΄. λο), ἱποϊἀϊηρ 5Ππ|8}} αυδάχιροάϑ, δ ἢ 45 
ταῖβ δηὰ πιῖςθ, ν Ὲ χορ! ]δ5, νγοστηϑ, πη] 0] 1.515 
δηὰ σγάν]ηξ ᾿ἰηϑοςῖϑ, ΟΠ τι ἢϊ Ὀ6 οαΐεη. νυ. 
49--- 8, Ὁ. 41---44Δ4. ΤὍΤΠο Κιπά5ϑ οὗ [656 δτῸ 
Θηυπηογαῖθα ἰῇ Ὁ. 42, δπὰ εἰρῶς οὗ {μοπὶ ἃγῸ 
ἀἰσθπηρυϊθηοα ΟΥ̓ πΠάπι6 ἰῃ νύ. 29, 30. 

Νο βεβὶι οου]ἱά 6 ἸΑΥΆΔΠΥ οαΐοεη ὉΥ δὴ 



ν. 1---". 

2 ϑρεδκ υπίο ἴπ6 “ἢ Π]άτεη οὗ 1β3γδεὶ, 
“Ὅεαι. χ4. ΒΑΥ]ΠΡ,), 4 ΓΠε56 47γ6 ἴπε δελϑίβ ὑνῃ]ο ἢ 
4. 

Α-Ὦ Σο. 
14. 

γε 5}]1} εδῖ διηοηρ 811 τῆς δαδβίβ παῖ 
γέ Οἡ ἴπε δλτἢ. 

24 ῬΝΒδθοενεγ ρδγίεϊῃ [ἢς Βοοῦ, δηά 
15 οἰονεηίοοϊεά, “πά σμεννεῖῃ τῆς ουά, 
Δτηοηρ [ἢ ς δεδϑῖβ, [ἢδῖ 5}]] γε βδῖ. 

4 Νενεγίῃα]εβ5 [Π686 5121] γε ποῖ 

ἰςσγδοὶ ἴθ, οσὐ ἐσεη ἰουςποὰ τὶϊδοιξ ἀοβ]οιηρθηΐ, 
ὉΠ|ο55 1ἴ ννᾶ5 ἴπδῖ οὗ ἃ οἷθδῃ δῃϊπ)αὶ νγῃϊ ἢ 
δά Ὀδεη ὈΓΟΡΕΙΙΥ 5Δ ρὨϊεγοὰ (υυ. 8, Ι1, 24) 

25, 27) δ, 31, 39,) 40). ΟἹ 5ἰδυρβζογιηρ, 5εῈ 
ΧΥ]Ι. 3--7, 13) 14. 

11 νγᾶ85 υποοηα]Ὀ Δ} ξοτυι θη ἴο ἐδϑῖθ 
ἴδε ἤεβὶὶ οὗ ΔΗ͂ ὑποίθδη δηϊπιὰὶ (νυ. 8, 13, 
41, 42, 47)} Ὀυΐζ ᾽ξ δηγοπο δἵο οὗ [πο Πρϑῆ οὗ 
ἃ οἸεδῃ ΔΠ1Π|4] ὑνῆῖςἢ δδὰ ποῖ ὈΘΘΠ ΡῬΓΟΡΕΙΥ͂ 
βἰδυρῃϊογοα, ΒῈ νγᾶ5 ἴο ΡυΓ  ΒΙτηϑο] ἢ, 866 οὐ 
τυ. 10, 40. 

[τ ΠΊΔΥ Ὀε οὐθεγνοά ἴπδὲ 6 υνογάβ οὗ (δ 
Τὺ ἅτὰ Ὡοῖ 50 βίσοῃρ τγοραγάϊηρ ἴθ υἱποΐθδη 
Σαρα δ μέσο 85 ΠΟΥ τὸ τεραγάϊηρ ἴῃ υποϊθδη 

) διγάβ δηά σγεορίηρ ᾿ππρβ. ὙΠῸ Ποβῃ οὗ 
[πε ΌΥΤΩΟΣ 15 Ξ'ΠΊΡΙΥ ἀδοϊασοὰ ἴο 6 ὑποϊοδη 
(υυ. 4.--8, 16---28). [δὲ 15, υηδῖ ἔογ 6 ἔοοά 
οὗ ἴῃς ρεορὶς οὗ Ϊεθονδῇ (8ε6 οἡ χ. το): Ὀυΐ 
ἴδε ἤεβῆ οὗ ἴῃ οἴδοσβ 15. ργοηουησθαὰ ἴο ὃ6 
ποῖ ΟΠ]Υ υὑποϊθᾶη Ὁυξ ““8η δὐοογηϊηδίίοη,᾽" 
βοιῃοίδιηρ ἴο 6 ολϑὶ ΑΥΨΑΥ (υτν. ΙΟ, 112 12; 
13) 20, 23) 41) 42, 42). 866 Οοἢ στὔ. 41---42. 
11 15 ποῖ Βουγούθὺ οἶθασ (πδὲ ἴθ ἀϊβἔογοηϊ 6χ- 
ῬΓεσϑοἢ5 ΠΊΑΙ ΔΠΥ ὈΓΔΟΙΙΟΔ] ἀϊδγοποα. 

[0η ἴδε στουπάς οὗ (ἢϊ5 ἶανν, 56ὸ66 Νοῖβ δἕ 
ἴδε εηὰ οὗ ἴδε ΟΒδρίοτ.] 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 1. ὙΠ5 15 ομα οὗ ἴδε ρ͵δοθβ 
1ὴ 1 ενὔςυϑ ἴῃ ΙΓ [οΒονυ δὴ 5ρθᾶκϑ ἴο Μοϑαβ 
Δη Αδγοῇ Ἴςοῃ])οϊηγ. ΟἾΒΘΓΒ γα χἱ!]. 1, ΧΥ, 
ι. Τὸ ΗἸΡΒ-ρ τοδὶ, ἴῃ τορασγὰ ἴο ἴΠ6 ἰοραὶ 
Ρυπβοδίοηςβ, 15 ἰτραϊεὰ 85 Ἴοογάϊηδῖς ΜΙ 
8:6 Ἰερ 5ἰδίοσ. 

12ε Οἴεαη απ ὕπείεαη Ομαάρμῤεάσ. 4---8. 
2. ἼΡειε αγε δὲ ὀεασί:, ὅς. ῊΪ5 5ῃουϊά 

ταῖμου Ὀ6 “ ἼΠ656 ἀγὸ ἴδε δῃῖπι8158 ὙΔ10Ὰ 
γὙοθ ὯΔΥ οδὲ οὔϊ οὗ 4]] (πε ᾿ελϑῖβ..᾽" (Πδῖ 15, 
ουΐ οἵ ἔπε ἰαγρεσ ογοδΐυγοβ, [Ὡς χφυδάτιρεοάπ, 
85 ἀἰϑηρι ϑηοα ΠΌτΩ Ὀϊγάβ δηά σορί}!]θ5. 866 
Οϑρῃ. ;. 24. 

3. 2αγιεῖδ ἐδὲ δοοῦ, απά ἐς εἰουεμγοοίεά) 
Ἀλίδοσ, 16 οἱουοῃζοοῖϑθά διά ΘΟ Ρ]Ο᾽ 617 
ΒΟρυδιδῖϑθβ ἴδ: ποοΐζα, 

4. ἀρυϊάειὁ ποῖ ἐδο ῥοο7)] Ὧδε ἴοεβ οὗ [δ6 
ΟὩΠ)Ε] ἄσγὸ ἀϊνι θὰ δῦονς, Ὀυὲ ΠΟΥ τὲ υπιϊοὰ 
Ὀεῖονν ἴῃ ἃ βοσγί οὗ ουββίοῃ οσ ρδά γεβξίηρς Ὡροῦ 
[86 μαγὰ Ὀοϊζζοπι οὗ ἴῃ6 ἔοοϊ, Ὡς ἢ 15 εἶκε 
[8 5016 οὗ 4 8588οε." Β6]]“ Οἡ ἴδε Ηδηά,᾽ Ρ.94. 
Τῆο Μοβίοσῃβ εδὲ ἴῃς Πεϑῆ οὗ [Π6 δηλοῖ, ἀπά 
1 15 ἴῃς πιοδῖ ἐβίθοτηθὰ οὗ [Π6 δηϊπΊα]ς ἢ ϊς ἢ 
ἴδε οὔου ἴῃ σδογίῆςο, ἔπε οἴδετβ Ὀοῖης [86 
οοῦν, ἴδε ξοδῖ, δπὰ ἴῃε “πῇ Αἰὐροντο .Μοάογῃ 

Ἐεγρίδηβ, 1. Ρ. 134: ' γᾶ," 1ν. Ρ. 81; 

ΓΕΝΙΤΙΟσυϑ. ΧΙ. 
εδῖ οὗ τπδηὶ {παῖ σπενν (Π6 οὐά, οὐ οὗ 
τ6πὶ ἴηδὶ ἀϊν!ἀ6ς τῆς Ποοῖ: ὧς τδ6 
σδπγεὶ, Ὀεσδιιβε πε σμοννεῖῃ τὰ6 οὐ, 
διιῖ ἀϊν!ἀοἢ ποῖ τῃ6 Ποοῖ; ἢς ἐξ πππ- 
οἰεδῃ υπηῖο γοιι. 

5. Απά τἧς ΠΟΠΕΥ, Ὀασδιιδε ἢε οἢενν- 
εἴ τῆς οὐά, θυ ἀϊν!άοτ ἢ ποῖ (ἢς Ποοῖ; 
ἢς ἐς ὑποίθδη πηῖο γοι. 

“Κογδη,᾽ ϑυτὰ ΧΧΙΙ.). ὙΠα ἤοδῃ δηὰ τὰκ 
ὙΕΓα οδίθῃ ΟΥ̓ ἴπῸ δηοϊθης Ατδρίδῃβ, ἃ5 ΜῈ 
Ἰερασῃ ἔτοπὶ δὲ εγοπῖθ (' Αἀν. ον. 11. 7). 
ΤΟ Πεοἢ 5 ούνονευ βδιὰ ποῖ ἴο 6 Ψ}0]6-᾿ 
806 (Ἰ ἐπηθηῖδβ " Οογ]οη,᾿ 1. Ρ. 76). 

δ. δὲ ἐομε}} ἴῃ Ἡεῦτεν, σὀαῤῥᾷη, 1.6. 186. 
Ἠάοσ. Βγυοθ ἀρρϑᾶγβ ἴἰο βᾶνε θη σρϊ ἰη. 
ἢϊ5 ςοη]δοίαγε ἐπαὶ {815 5 ἴῃ6 ΔηϊψηΔ] σΔ]]ο ὈΥῪ 
(δε δουΐβετι Αταῦβ ἐδοῆσι ([Π6 584π|ὲ ὑγογὰ ἃ5 
σῥαῤῥᾷᾶπη), ἀῃὰ ὈΥ ἴῃ Ατδῦβ ἴὴ ϑδυγὶδ δηά Ῥα]65- 
πο, «υεδόγ. Ναίυγα  ϑῖ5 ς4]} 1 Πγγαχ ϑδγγίαει. 
[15 "δϑουϊ ἴδε 5126 οὗ ἃ νγϑ]]-στόνγη γαθϊῖ, 
νυ 5μοσί οᾶγϑ, τουπὰ δοδά, Ἰοηρ ρἰδημρτδάθ. 
ἔοοΐ, πο (211, δῃηὰ η41]5 ἰηϑδίοδα οὗ εἶδννβ. Ὑν 1 
115 νγοδὶς ἴθ ἢ δὰ βῃοχγί ἰηςίϑογβθ, ἔθ το 9866Πὶ 
ἔδνν Δηϊπ|8]}5 50 ἘΠΌΓΕΙΥ νυ δουΐ [Π6 πθδῃ5 ῸΓΡ 
86] ξ-ἀείδηςθο. Βυὲξ ἐἴδ6 δἴοὺπΥ τσοςκβ ἃ ἃ 
τοῖιρε ἔογ ἴδ σοπογϑ᾽ (Ῥσου. χχχ. λό, 5. εἰν. 
18), πὰ ἰοἰεγαῦΥ ϑοσυτο ΠΟΥ γα 'ἰπ 5:0 ἢ 
ΤΌΘΚ5 85 ἴποθαε (Ποῦ Αἰη Εδβῆκηδῃ οἡ (δε 
βῆογε οὗ 186 ᾿ϑεδὰ 85:4). Νῶο δῃϊπ)8] ονθὺ ξᾶνθ 
5 50 τοῦυςῃ ἰγουῦ]ε ἴο ϑθοιγο." ὙΓΞΈΓΔΠ), 
.1,Δηὰ οὗ 5γϑεῖ,᾽ Ρ. 2ςο. [{ ἰ5 βδαἱἀ ἴο Ὀ6 ποσγα 
οοπλπιοη ἴῃ {86 διηπδιος Ῥεηϊηϑυ δ [ἢδη ἴπ [6 
ΗΟΪΥ 1,Ὧπά. ῬὍε δηϊπ)8] ϑθοπὶ5 ἴο ὈΘΔΓ 5ΟΠῚΘ 
Τοϑοθ]Δηςς ἴο ἴδο συϊποα- ὶρ οὐ ἴῃ6 πηαττηοῖ, 
δηᾷ ἴῃ 115 ζοΠΟΓΆΙ ἂρ ς6 δπὰ Πδθϊῖ5 [ξ 
τηῖρ δς Θλϑὶγ θὲ ἴδκοθη ἔοσ ἃ τοάεηΐ. Βυΐϊ (αν Γ 
ἀϊθοονογοὰ ἰπδὲ ᾿ξ 15, ἰπ 115 δηδίοσῃηυ, ἃ {π|6 
Ρδοδγάσιτη, 4]1]1εὰ ἴο [Πε στη ποσοῖοβ ἀπά ἴΠ6 
ἱλρῖγ, ἰηΐθποσ ἴο ἴδοπὶ 845 1ΐ 15 ἱῃ 51ΖΘ. 
ΡὮΥΒ5ιοΪ 15 ἸΑΥ͂Υ ἱπίεγεσεην. 66 
: ῬΊπαν ὑγεα᾽ πη {86 Ώυκο οὗ ΑτρΥ] 5 
“Ἀείρῃ οὗ 1,δνὺν,. Ὁ. λόᾳφ: νὴ Κδαάϊροῦ ἴῃ 
Οεβοηϊι3᾽ “ἼΒ65.᾽ Ρ. :46)ς.. Τἢς ΧΧ, τεη- 
[εΐον σφαῤῥᾶη Ὀ χοιρογρύλλιος, ἃ ΡΟΓΟΌΡΙΠ6. 

Γυϊδοσ, ξο] ον [ νυ 5} δι ποτὶ 165, τοοῖὶς ἱξ 
ἔογ ἃ ταῦ Ϊϊ, ἀηὰ ἰἢς ἘΠΕ ]}15ἢ (Γδηϑίδίοσβ ἰοοὶς 
[6 54π)6 ᾿ἴπὸ ἴῃ {γδηϑιδίίηρ ἴἃ ΟΥ̓ εοπεγ, ἴ86 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΎ οἷά Ἐπρ 5} πάππε ἔοσ ἃ γα ϊξ ; Ὀὰξ 
ἴϊ 15. νοΥῪ ἀουδίι] ψΒεΐθεσ ἴπ6 σα Ὀϊξ νγᾶ5 
Κπον ἴῃ δουῖῃ- νν ἐβίεσῃ Αϑίὰ ἴῃ δηςίθηξ 
{{π|65.---Βος διατί συ ρροβθά ἴμ6 πᾶπὶε ἴο ἀθποῖθ 
186 οεγθοα, 8ἃη δηΐϊπηδὶ (μδῖ ἀθουηάϑ ἴῃ 186 ΗΟΙΪΥ 
1,4πὰ, Ὀυΐ Ὡς ἢ ἀοεβ ποῖ δυϊῖ ἴθ δε ρίυγα 
πΟῦΓςο5 οὗ ἴδε «δαρῥᾶη, 85 ἴξ 1ἴνθβ 'ἰῃ [86 5δηά 
δηά ηοΐ ἴῃ ἴδ6 τοςκβ. 866 οὔ σ᾿. 29. 

δὲ εὀεφυεῖδ ἐδε ἐμά] Νοῖ οποὸ οὗ [Π6 δηϊπηδ]ς 
ψὩΟἢ μάνα Ὀδθη ἴδθη ἔογ ἴῃς «ὁαῤδᾶη (ΠοΡ 
[Π6 βᾶγε πιεηϊἰοηδὰ ἴῃ ἴθ ποχί νεγ56) σΠΟΥνΒ 
πε οὐυά ἰπ (86 ΡΓΟΡΟΙ 8θῆϑε οὗ ἴδε τνογάβ. 
ΤΎΠΟΥ δᾶνα ποῖ ἴδε ρεου]δὺ ϑἰοπιδοῦ οὗ [86 
ἴπι6 Γυπιηδηίϑ, ὙΥΒΙΟἢ 15 6556 Π1Δ] ἴο ἴῃς δςῖ 
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6 Απά τεἢς Βαγα, δεσδυιβε πε σῃενεῖῃ 
(ἢς οι, Ὀὰϊ ἀἰν! εἰ ποῖ τῆς Ποοῦ; ἢς 
ἢΣ ὑπο] 6Δη υπηΐο γου. 

7 Απά δτῃε βνγίπα, [πΠουρἢ ἢς ἀϊν!4ε 
τς Ποοῖ, Δηά ὃς οεἰονεπίοοϊεά, γεῖ ἢς 

οὗ στυπιϊηδίίοη, Βυΐ 6 Ηγγαχ ἢᾶ5 ἴπ6 βϑτὴθ 
ΠΑ 85 [6 πᾶγθ, [6 σαῦθιῖ, [ῃς σιυϊποδ-ΡὶΡ, 
δηα 5οπιῈ οἴδεσ σοάδθηϊβ, οὗ τηονίηρ 115 ᾿δν5 
ἤδη ἰἴ ἰ5 δῖ τοδὶ 85 18 1[ἴ ννᾶβ σηδϑιοδίϊηρ. 
Μτ Ὑγϑίσαπι ϑᾶγ5, “1ἰ 15 αυϊΐα βυβηςϊοπί ἴο 
νναῖςἢ (ἢς στεδίυσγο ννοσκίηρ δηά πιονΐπρ 115 
7475, 8ἃ5 ἴξ δἱἴβ ἰὴ ἃ ἌἿπίηῖς οὗ ἴῃς τόοςκβ, ἴο 
υηάετϑίδηὰ ΠΟΥ ἀπ οπθ ὙΥ Πρ 8ἃ5 δη οτάϊ- 
ΠΔΙῪ Οὔϑεσνοσ, δηὰ ποῖ 8ἃ5 4 Ἴοιϊῃηραγαῖνθ 
δηδίοιηϑί, νοι] πδίυ γα! τἢ5 Θρθακ οὗ ἰξ; 
δηά [15 ἀρατί τοπὶ [6 αιιοσιίοη νυν μεῖποσ [Π6 
Ἡεοῦγονν ψυονεὶ Ξίρηῖῆεβ δηγτπίης τοσγὲ ἴδῃ 
τ μον." 1Δηα οὗ [5Γ26], Ρ. 25... Τδὸ 
Ἡοῦγενν ρῆγαϑε, δοοοσζγάϊηρ ἴο 118 δἰ ὙΠΟ] Ύ, 
ΠΟΥΔΙΏΪΥ ἀοεϑ γεΐοσ γαῖ ποῦ ἴο ἴδε ἂἃςῖ οὗ οουρῇ- 
ἸῺ ὉΡ ἴῃς ΠΑ! ετηδϑεϊςαϊεὰ ἔοοὰ ἴμδΔη ἴο [Πδῖ οὗ 
τιονίηρ ἴΠ6 Ἶανν5. Βυΐ ὈΥ ἃ ᾿γοζδβϑδ σοζημῆοῃ 
ΠΟ Ὦ ἴῃ 4}1 Ἰδηριιδροϑ, 15 τηθδηΐϊῃρ ὈΘΟΔΠῚΘ 
εχραπάρά, δηὰ ἴδ γοάδηϊβ ἀπά ραἼοῃγάσιτῃσ, 
νΠΓἢ μάνα [6 Παδὶξ οὗ σγϊπάϊηρ στ ΤΠοῖσ 
ἦαννβθ, ὙγΕΓΟ ἐΑυλ]ΠἸΑΥΪΥ Θροίθη οὗ 85 σιιπιϊπδίϊην 
ΔΗΣΓΊ415, ἃ5 ἴΠ6 Ὀδῖ νγὰβ τοοκοηθάὰ διηοηρϑβί 
Ὀϊτάς5 Ὀεσᾶυϑε ἰἴ 165 (566 συ. 19), ἀπὰ 85 νγ6 
ΤΡ ἢ ϑροᾶκ οὗἨ νν 8165 ἀπά {Π6Σ ΠΟΙ ΘΏΟΙΒ 85 
ἤ5}, νγῆδη ἴπογὰ 16 πο οσοδβίοῃ ἔοσ ες οητῆς 
ΔΟΓΌΣΑΟΥ. [ἴ νγᾶ5 ποῖ ἴδε οὐ]εςΐ οὗ [Π6 ]6ρ]5- 
Ἰαῖογ ἴο γψῖνδ ἃ βοϊδηξῆς οἰδϑϑιβοδίίοῃ οὗ δηΐϊ- 
ΤᾺΔΙΒ ΠΟΙ ΤΟΥΤΏΔΙΙΥ ἴο στοιιπά [δ6 ἰᾶνγ ὕροη 
τῆς ἴδςεἴ8 οὗἉ πιχαϑιἰςαἴίοη δηὰ ἀἰν! ἀϊηρ ἴῃ Ποοξ, 
Ἡς Πιδὰ ΠΕΓΕΙΥ ἴο ξαγηϊϑἢ [86 ρϑορὶς ἢ ἃ 
ΤΕΔΑΥ͂ ᾿πάθχ ὈΥ Ὡς ἢ ΠΟΥ σου]ά τεσορηΐθο 
Πφογίδιη δη:Ππ|2}5 [6 βοϑῆ οὗ νυ Ὡ]ς ἢ, ΓῸΣ 9οπὶδ 
ΓοάϑΟη, νγᾶ5 ποῖ ἰο Ὀ6 δδίθφη. 866 Νοίο δἱ 
[)ε ἐπὰ οὗ (5 Ομαρίοσ. [ ννᾶβ5 δπουρὰ 
ἴοσ ἢῖβ ρυγροβε, ἴῃ ἰαγίηρ ἀόνγῃ ἃ ργαδςίίςαὶ 
ταὶς ἔοσ ἴῃς ρθορῖε, ἰμδὶ ἴς Ηγγαχ δπὰ ἴδ6 
ἤαγο ἢ ΟἿΟΣ δηϊπηα]ς 4116 ἴο ἴΒοπὶ νγετὸ 
ΘΟΠΙΊΠΊΟΠΙΥ Κηονση ἴο πλονε {δοῖς Ἶᾶννβ 'ἰπ τῆ 6 
ΒΔΠῚΘ ΙΔΠΠΘΥ ἃ5 ἴδ6 ΟΧ, (ἢδ Ξῆθορ δηά ἴῃ 
οᾶπιοὶ. ΤΠς {ἰπ|]|ῖ9 οὗ [πΠ6 ῥγοβιδιοη ςουὰ 
ἸΏ ὯΟῸ ὙΥΑΥ͂ Βᾶνα Ὀδδη στεπάογοα πιοσὸ ΘΑ Υ ἰη- 
τ] ]6, 866 Ῥχεὶ. Νοῖθ. [1 πιᾶῪ 8150 ὃὈ6 
οὐϑογνεὰ {πὲ (ἢθ86 ογθδίυγος σοῖο Ὄχοϊυάοὰ 
ἤοπιὶ ἴμθ οἰεδη δηΐπι41]5 ΟΥ̓ [86 στυΐο βιιῦβο- 
ΠΌΕΠΕΥ ρίνοη ἴῃ τ. 27, 85 δοίηρ σοσηρτϑοα 
νη “( νβαίβοευεσ ροεῖῃ ροὴ 158 ρᾶνν8.᾽" 
ὙΠΟΥ ἅτ τηρπίἰοποά μοῦο ΟἿΪΥ ΕΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ 
1]υπίγαϊοη ἴο εοηΐοσοθ [Ὡς οδυζίοη ἐμὲ πὸ 
θοδϑὶ βῃουϊὰ Ὀ6 τοραγάθα 85 εἴεδῃ Ὡς ἢ ἀοα5 
ποῖ ΠοΟΠΊΡΙ οἴου ἀϊνϊἀς ἴῃ6 Ποοῖῦ 85 νν6}} 85 
οδενν (μ6 οὐἀ. ὙΠε ἤσϑῃ οὗ (6 ΗΥΤᾺΧΣ 15 βδἱά 
ἴο θὲ δαΐθῃ ὉγΥ 16 Αταῦϑ οἵ Μουηΐ δίἰηδὶ, Ὀυϊ 
ποῖ ὈΥ ἴδε Μοβίθιηϑ ἴῃ ξϑῆοσαὶ. 

Θ. ἐῥὲ ῥαγεὴῇ 866 1ῃ6 ρῥγεοθάϊηρ ποῖε. 
ὝΔΕΓΕ ἰδ ΩῸ ΓΕΔΘΟΠΔΌ]6 ἀουδί 85 ἴο πε Ἰἀθη ΠΥ 
ΟΥ̓ [16 δΔηϊπηα]: [6 πᾶπιὲ (αγηπεόεί ὁ) 5 ἴπ6 
54 Π16 ἴῃ Ασδῦὶς δηά οἴδεσ οορηδίε ἰδηρυάρεϑ. 

ΤΕΝΙΤΙΓῦΘσ. ΧΙ. ίν. 6---8. 

σποννεῖ ποῖ τα οὐά; ἢδ ἐς υποΐδδῃ 
ἴο γοιι. 
" ΟΥ̓ τϑεῖγ ἤδϑῃ 5111] γε ποῖ δδῖ, 

ΔΠ4 {Πεὶγ σάγοᾶβα 804]} γε ποῖ τοις; 
ΠΟΥ ἄγ ὑποϊεδη ἴο γοιι. 

ΤΙ Μοβίθπιβ μανα ἴῃ6 ΟΧΡΓ 55 ρουτηϊβϑίοη οὗ 
Ποῖ ὑσγορποῖ ἴο οδΐ ἴδθ ἤδϑθῃ. οὗ [6 δῖε 
( Ηεοάλγα,᾽ τν. Ρ. )ς; [,2Π6, 1. 135}; δηά [86 
Ατσϑὺϑβ ἃνδ1] {Πποπηβοῖνθϑ οὗ ᾿ξ, Ὀυϊ δοοοτγάϊην ἴο 
τ Ἀσυ556}} (ο]. 1. Ρ. 158), ποῖ ἴῃ Τυγκϑ οὗ 
ΑἸερρο. Τῆς Ῥαγϑθὸβ ἄσγὸ βαἰὰ ἴο αὐϑίδίη “τῸπὶ 
1. Ἐοτθεβ, “Οποηΐ. Μοπλ.᾽ 11. Ρ. 138. Αο- 
σογάϊης ἴο Οϑασ, 15 βἤθϑὴ νγαβ ἢοΐ δαΐθῃ ὈΥ̓͂ 
[86 δηοίεπι Βτίϊοῃβ (' ἀθ Βε]]. Ο4].᾿ ν. 12). 

7. δὲ “«υἷπε, ἐδομρὸ δὲ ἀϊυϊάε ἐδὲ δορῦ, απ 
δε εἰουεηγοοίε] ἘΔΙΠοΥ, “ἴὰ6 συνηθ, Του ΚἋ 
1: 15 οἱἹονθοπῃζοοῖθά διὰ ΟΘΟΣΏΡ1ΘΕΘΙΥ 
ΒοΟρδιδῖϑθα 1:6 ποοζα.᾽) δϑέεθοηυ. ,.. ΟΥ̓ 
411 186 ᾳυδάγιιρεάβ οὗ τς ἢ ἴῃς [ἂν ἔοσυϊὰς 
[06 ἤσβῃ ἴο Ὀ6 οδΐθη, ἴῃ6 Ρὶρ ϑθθῃβ ἴο ἢδνθ 
Ὀδρη χερξαγάθα 85 ἴδε πχοδὲ ὑποίθδη. [8. ἶχν, 4, 
Ιχυῖ. 3, 171} 2 Μᾶςοςο. νἱ. 18, το. δϑένογαὶ οἴδμοσ 
Ὡδίοη5 ᾶνο ἀστγοοὰ 1 [86 ἩρΌγοννβ ἴῃ [815 
τεβροοῖ. Ὑδουρῇ ρῥἷξ5 σγετε βδοσβοθά Ὁγ 86 
δησίεπξ Εφγρ[ίδῃβ ἂὲ [ΠῈ Ὑδα ]Ὺ ξεβεῖναὶ οὗ 186 
Μοοη δηὰ ΒδἼοςῆι5, δηὰ ποῦ Πεσἢ οὐ (δδί 
Οσοδϑίοῃ νγὰ5 δδΐθῃ ὈΥ [86 ρβεορῖθ, [ΠΟῪ τνοσὸ 
τοραγάθα δὲ 411 οἴμοσ {ἰπ|ὸ5 ἢ {86 υἱσηοκί 
δνογβίοῃ, δηᾷ ϑυνηθ βοτὰ ϑγοσα Ὀδηϊϑηθα ἔτοηι 
ΒΟΟΙΘΙΥ: [Π6 ῥῃεδίβ ἄρρεᾶσ πϑνεσ ἴο δᾶνθ 
οδίρῃ οὗ {μοὶσ ἤθβϑ, ποῦ ὄνθὴ ἴο μᾶνο ἰδίοη 
Ραγί ἰῃ βδοσιβοίηρ 1, Ἡδετγούοῖ. 11. 47, 48; 
ἈΠ δη, “ Ηἰϑῖ. Αηϊπι.᾽ Χ. στό; οβερῆ. “ σοηΐ. 
ΑΡ.᾽ 11. Χχ. Τῇ Βυδῃπηη ἰ5 ἀορτδάθα 1πὶ- 
τηράϊδίοϊΥ ψῆο ἱπίθὨ ΠἸΟΏΔΙΥ ἰδϑῖο συν ηο᾽5 
ἤεβῆ. “Μοῦ, ν. τς. ὙΠδ δηοίεηϊ Ασδθίδης 
Βεοϊὰ [6 δηϊπΊ4] ἴῃ πὸ Ὀείίεν ἐβίθεη. 80] 1πιι5, 
ΧΧΧΠΙ. 4; Ηἰἴοτγοη, ὁ Αἀν. [ον.᾽ 11.7. ϑυυ ποῖ 
Ποβὴ 15 βιηρίοὰ ουἱ ἔτοτῃ ἴδς ἐοτυἀάθη ἤθη 
οὗ οἴδεὺ δηϊπιδὶς Ὁ [6 Κογδη δηὰ παιηθά ἴῃ 
ΒΟΥΟγᾺΪ ρἷδοθβ δίοηρ ἢ “τὰς Πεσἢ οὗ τῃδῖ- 
ΟΝ ἀϊε5. οὗ [56], δηὰ Ὀϊοοά." ϑυγᾶβ 11., 
ν., ΝΙ., ΧΥῚ, ἄς. ΑΑμά δοςοοσάϊηρ ἴο [86 
Μοϑβίοστα ἰανγϑ, ἴ6 βεβὴ οὗ πίθη δηὰ τῃδὶ οὗ 
ΒΘ. ]Π6 ἃ1Ὸ ἴΠ6 ΟἿἹΥ Κκίηάς οὗ ἤοβἢ Ὡς ἢ σδη- 
ποῖ θ6 σεηάογοά ρυσε ΌὉῪ χαῤδαῤ, ἰδὲ 15, ὈῪ 
οὐζης [Π6 [Πγοδὲ δοσογάϊηρ ἴο ἃ ργεβοσιδοά 
ἔοπη. “ Ηβάδγα,᾽ ἵν. ὑρ. 62---)ς. 866 ποῖ 
δἴοῦ ΟΒ. χν. ΤΤδε αἀἰγίγ Βαθιῖ5 ἀπ ὑποουῖῃ 
ἴοπη οὗ [86 ογεδίισε ΠΊΔΥ μάν πὸ ἀοιδὲ 
ἰεηδοά ἴο Ὀτίηρ 1 ἰῃΐο ἀΐξγερυῖθ.Ό ὙΠ οτο ἰς 
ἃ ΟοὐΠου5 ρᾶβϑαρε ἴο 15 εθεςῖ, ἴοο Ἰοὴρ ἔοσ 
υοϊδοη, ἴῃ 1. Δοϊδηξί5, ὁ [ποιϊτϊ. ΙΝ. 17. 
υἵ ἃ ὙΘΙΥ͂ ξΌΠΕΓΑΙ ποίΐοη [85 ὑσγουδιθαὰ ἰῆδί 

115 ἤδϑὴὶ 15. νυ ΠΟ] θοπηθ, ἘϑροΟ ΠΥ ἴῃ σγάστα 
οἰπηαῖοβ.Ό Ασοογάϊηρ ἴο ἃ [εὐ ιϑἢ ρσονοσῦ, ἰξ 
Ριοζηοῖοβ Ἰθροθῦ. Μαπεοίῆο ϑρεᾶκβ ἴο {δὲ 
5ΔΠῚΘ ἢ (Ὁ. “ΕἸ! δὴ, “Η. Α.᾽ χ. τό; ςξ. 
Ταςϊξυ5, " ΗΙΞ(.᾽ ν. 4), ἀηὰ ποτε ϑϑεῖβ ροοὰ 
Τολβϑοῦ ἴο δοῖίονα [πδὲ ἰξὲ δᾶ5 ὑπάοσ οογίδίη 
αἰγουπηδίδῃοοϑ ἃ [οΠἀθηΟΥ͂ ἴο ρῥγοάιϊοο ἀἰϑθᾶϑοβ 
οὗ [6 5κιη, Μ|ςβδοὶθ, “μὰν οὗὐ Μοϑοβ, 



ν. 9-.3.} 

9 4{ΤΠεβε 5}]] γε εαὶ οὗ 411 τῃδῖ 
γέ ἴῃ ἴῃς ννδῖοιβ : ννῆδίδϑοενεσγ ἤδίῃ 
ἤη5 Δηὰ 5065 ἰη ἴῃς νγδίεγβ, ἴῃ τῆς 
8643, Δπ4 ἴῃ ἴῃς τχίνειβ. {μ6πὶ 5Π2]] 
γε εᾶϊ. 

10 Απά Δἃ]1] τῆλ ἤδλνε ποὲ π8 δηά 
850Δ[65 1ὴ [πε 5685. Δπά ἴῃ τῆς τγίνογβ, οὗ 
411} τῃδλὲ πῖον ἴῃ ἴδε τδῖοιβ, δηά οὗ 
ΔΠΥ Ἰἰνίπρ τη ϊηρ νν Ιςἢ ἐς ἴῃ τς ννδῖθγβ, 
1πῈγ εῤαίί δὲ Δῃ Δοοπιϊπδίίοη υπἴο γοι : 

111. Ρ. 22.οθ. ΤΙ ,οτὰ ΟἾγάς ἔογδαὰ ἴμ6 ι.56 οὗ 
ϑυΤηοἾ5 Πεϑἢ ἴῃ (Π6 1παϊδη ΔΥΤΑΥ ΟἹ 54 ΠΙΪΆΤΥ 
ξτουπάβδ. Ὑδηηρηῖβ ὁ Οογϊοη, 1. Ρ. )6. ΙΓ 
Οασγάϊπεσ ὙΝΊΚΙηθοη βᾶυ58, “ὁ [Π6 τϑᾶϑοη οὗ [ἢ 
τηδδῖ ποῖ θείην εδίθῃ (ΌΥ ἴπῸ ἘΡΥΡἝδΔη5) νγᾶ5 
15 ὉΠ ΒΟ] ϑοπηθπθβθ, οὐ Ὑὶςἢ δοσουηΐ [ἰ 
ννὰ5 Τοσγυϊἀ θη ἴο [ἢς [εἰν ἀπὰ Μοβίοῃῃβ; δηάὰ 
186 ρῥγελιάϊος πδίυγαὶ υ οχίοπάρά ἔγοπι ἴδ 6 
ΔΏΪΠΊ2] ἴο ἴποϑθε ννῆο Κορὶ ἴἴ, 45 δὶ ργοϑεηΐ 'π 
Ιηά184 δηὰ οἴδβεσ ραγίβ οὗ ἴδε Εαϑί, ψβοσα 
ἃ Ἡϊπάοο (ἰμδῖ 8, οὔθ οὗ δὴ ςδϑίθ) οἵ ἃ 
Μοβίεπλ 18, ᾿κὸ δὴ δηςίεηΐ Ἐφγρδη, ἀδδὶοὰ 
ὈΥ ἴδε τἰουςἢ οὗ ἃ ρὶξ, ἀπά Ἰοοκβ ἢ Ποττοῦ 
οὔ ἴποβε νῆο τεηά ἴἴ ἀπά οδί 115 65}. Νοῖβ 
ου “ΗἩετοδοίιι5,᾽ 11. 47. 866 4150 [,4π6, “Μοά. 
ἘξΥρΡΕἢ 1. Ρ. 124. Μυςἢ ουγίουϑβ Ἰοραγηΐηρ Πᾶ5 
Ὀδεη ἐχροπάρα οἡ ἔπθ οδυϑ65 οὗ [6 ἀϊϑοβίθεπι 
ἴη Ὡς ἢ (ἢ6 ρὲ 845 θη μοὶ ὰ ἀπιοηρϑῖ Εδϑίογῃ 
ὩΔΏΟΠ5, ΌὈΥ ϑρεῆςεσ, “ἢ ἴερ. Ηθῦ.᾽ 1. 7, ὃ 4, 
Δηά ΌΥ Βοςδδτῖ, " ΗΪθγοζ. 11. ς7. 

[τ Ξδου!ὰ Ὀδ6 ποιοορὰ ταὶ [86 ἰδνν τοχαγάϊηρς 
{2: ΠΙΡοῦΣ ἰ8 ξίνθῃ ἰῃ ἃ ροβίξϊνο ἔοστη ἴῃ 

ουϊ. χῖν, 3, 4) 5) “ἼΔΟΙ δηλ]: ποΐῖ εαΐ ΔΩΥ 
ΔοοΟΠΏΔ0]6 τπϊηνρ. ὙΠεθθὸ ἅτ (6 ῥροδϑίβ 
ὙΒΙΟΝ γὸ 812}} οδὲ: (86 οχ, ἴπ6 βἤθορ, δηά 
1δε γοδῖ," ἄς. ὙΒθη ἔο!ονν ϑουθῆ ὩΔΠΊ68 
ὙΠΙΟΒ ἀρροᾶγ ἴο δοίοης ἴο {με τοεῦυςκ, (Π6 
ξ326}15 δῃηὰ ἔουγ οἵμβοσ Κιηπάβ οἵ δηϊείορο, 
ὙΠῸ (86 νὰ βῃεερ. (δεεὲ ποῖεβ ἴῃ ἴος. 
ὙΒ656 πηοβῖ ΠΙΚΕΙΥ σοπϑιξυϊοὰ [ῃ6 ψάπιθ τὶ 
ὙΉΙΟΒ ἴῃς Ιϑγϑθὶ ε5 ψγογε ἐαπΊ  Γ ἴῃ ἴῃς 
νη άοττιοβς ἀπὰ οὐ ἴπο Ὀογάοιβ οὗ ἴδε ΗΟΪΥ 
πὰ. ΟΥ̓ μεν. χυ!]. 12. 

δὲ Οἴδαη απά ὑὐπείοραη Ἐῤδ, 9---τ. 
(θευξ χίν. 9, το.) 

9. ΤΒο Γ]Ὲ Ποῖα ἰ5 βπρῖὶς δπὰ σοπιρῖο- 
δεηϑῖνο, ΑῺΥ βϑῃ, οἴ ποῦ [τῸΠπὶ 5411 νναῖεσ ΟΣ 
ἔτεβῃ, τῖξῃς θ6 οδΐθη ἱξ 1 δὰ Ὀοίῇ 5ς.8165 δηὰ 
ἢπ5, Ὀυΐ πὸ οἴδοῦ ογοδίυγε [δὶ ᾿ἴνθβ 'η ἴδ 
ὑγαῖοῖβ. 8566 1165} οὗ 4}1 Κιπάϑβ, νυ μοῖΠο  τηΟ]- 
Ἰυ5Κ5 ΟΥ̓ στυιϑίδοοδηβ, δηὰ ςοίΐδοθουϑβ δηἰπηδ]5, 
εΓο (Βογείογε ργο δά, 45 νν6]] 45 ἤ5ἢ; ν] ἢ 
ΔΡΡΘΑΙ ἴο ἢδνθ ΠΟ 9.δίοβ, ᾿ἶκο ἴῃς δε]. 

ΕἸΞᾺ ψγΕΤῈ ΨΕΏΕΓΑΙΥ ἔογυϊἀάεδη ἴο [86 ἘξΥρ- 
ὕλη ρῥγίοβῖβ, Ὀυϊ νγεσε ἰΆγρεῖὶν δαΐθῃ ΟΥ̓ (86 γοϑῖ 
οὗ (86 γρρρις ΔΝΙΚίηϑοη, 1. Ρ. 222; ῬΟΓΡΆΥΤΥ, 
6 Αὐβεη.᾽ 1ν. ). ΤῊΘ 66] νγἂβ μοὶ ὰ ςδοζοὰ 1η 
ΘΟΎΟΙΔΙ ραγῖβ οἵ Εργρῖ, δηὰ νγᾶβ ποῖ δδΐδη, 
δ Οδγάϊποσ ΝΠ Κίπθοη βυρροβος τΠαΐ “1ὴ6 
τεάϑοῃ οὗ [18 βδη ΠΥ, ἴκὸ [δαὶ οὗ δ6 Οχγγῆγη- 

ΙΤΕΝΙΤΙΟῦσ. ΧΙ. 

1 ΤΟΥ 54}} δ6 ὄνεη 834η Δδοχηῖ- 
πδίϊοη ὑπίο γοιῖι; γα 5}4]] ποῖ εδῖ οὗ 
τΠεῖγ βεβῆ, Ὀυϊ γε 3411 πᾶνε τῇεὶγ 
οἝΓγολβ68 ἰπῃ Δδοπλπδίϊοη. 

12 ὙΝΒδίβοενοσ. μδῖῃ πὸ ἢπβ8 ΠΟΥ 
80468 πῃ τῆς ννδῖοιβ, [ῃδλὲ “ῤα δ λΔῃ 
ΔΟΟΙ]ΠΔτοη ὈΠῖΟ γοιι. 

11 ἢ Απά {Πεβ86ὲ αγε 262} τυῤ᾽εὗ γε 
8411 μανε 'π Δροπιϊπδίίοη ἃπιοηρ, ἦς 
ἔονν]β ; {86} 5}}} ποῖ δὲ εδίθη, {ΠΕ Ὺ 

οἤυ5, νγᾶ5 οὐὴξ ἴο [18 Ὀεΐπρ ἀηνν ΒΟ ΘΟΠΊΟ : 
δηὰ {86 δεβί ννᾶῦ οὗ ρσγενθηξηρ 115 θείης δαΐθη 
νγὰ5 ἴο δ5ϑρῃ ἰἴ ἃ ρῥἷδος διηοηρ ἴπ6 ϑδογοὰ 
ΔηΪπιδΪὶς οὔθ σου ΠΊΓΥ,᾽ 11. 192. ΤΪ5 [ΠΘΟΥΥ͂ 
ΒοννουοΥ 5 ΠΟΐ ΘΑ5}1Υ γεσοης ]οὰ ἢ [ἢ6 σοη- 
ϑοοσδαϊΐοῃ οὗ ϑυςΐδ δηϊπηαὶς 45 ἴ86 οχ δηά ἰῃ6 
δῇθορ; ΟΥ̓ οὗἉἩ ἴδε ἤβῃ ςδι θὰ τὴ ἀἐειμόν νΥΒ] ἢ 
δὰ Ἰδῦζο 5.165 δηὰ πηιϑὶ ἢανα ἃ ὙὮΟΪΘ6- 
50Π16 ἤ5ἢ, νυ βεῖ Ποῦ [ἰ νγδϑ ]]Π1ϑ ἃ ἴο ἴῃς βα]πιοη, 
(Π6 στρ, ΟΥ [86 ρεσοῖ, δεὲ " Ἡεσοά. 11. 72; 
νΙΚιηϑοηΐβ ’ Αποίοης Ἐξγρί. 11. Ρ. 192. ΤΠ 
τηοάεσῃ Ἐγρίίδηβ σοηϑιάοσ 41] ἔμ σβουξ 
50 8165 ἴο Ὀ6 υηννβοϊοθοιηθ. [,4Π6,1. Ρ. Χ2ς. 
ΤὮο Μοβίοθπηι ἰανν, {κὸ 86 Ηοῦγον, ἑογυιάς [Π6 
εδίϊης οὗ 5}61165ἢ,, τπο ]υϑἷκς οὗ 411} κιπάς, δηά, 
δοςογάϊηνς ἴο [ὴ6 Ὀεϑῖ δυϊδογ 68, οὗ 56α15 δηά 
ΟἾΠΟΥ ΤΑ 6 Ὀοαϑίβ.Ό ὁ’ ΝΟ 8Π|π|Δ] [ῆδέ 11ν65 ἴῃ 
νγδίοσ 18 ἰδυνῆι οχοορὶ ἢ5}.") “ Ἡεάὰλγα, ιν. 
5. [1115 544 [δὲ Νυπιδ Ῥοιῃρι]ι5 τηδάθ ἃ 
Ἰᾶνν [ῃδξ πο 53.161655 ἤξῃ ββου]ὰ Ὀὲ οἰεσγεὰ ἴῃ 
βδοσίῆςο, [Πουρῇ, 1 νγὰ ἄγε ἴο γιὲ ἴῃς ἰγδὰϊ- 
Ἐοπ 'ἰπ ἴῃς ἔοστῃ ἴῃ ὙΜὨΙΟὮ ᾿ξ Πᾶ58 γρδοῃϑά 18, 
ποῖ ἰῃ σοῃϑοαυθηςο οὗ [πεῖν Ὀεΐηρ Ἰοοκοά ὕροη 
85 ῆρυγο. Ῥ]η. “Η. Ν.᾿, ΧΧΧΙΙ. το. Ἐδβὶυβ 
τοίειϑ ἴο ἃ πη ἶδν ἰαὺν (5. ν. δοϊωοογε), πὰ 
δἰδίεβ [μδὶ ΔηΥ͂ βξῇ μανὶηρ 5.0 81685 τῇς Ὀδ 
βδςτι βορὰ ὌχοἪοερῖ 86 δοδγιϑ5. 

ὝΠΟΙΟ 15 ΡΓΟΌΔΟΪ ἃ τεΐεσεποθ ἴο ἴδε ἀ9- 
Ἐποϊίοη Ὀοΐνγθθη οἰθᾶη δηὰ τπηςΐοδη 5165 ἴῃ 
Μεαῖί. χὶι. 48. 866 Τσγεηςὶ οη ἴδ ῬαγδΌϊοβ,᾽ 
Ρ. 137. ΤῊ 5081ε|655 ἤ5ἢ νυ] ἢ πιοβὲ ἀρουηάβ 
1η [16 864 οὗ ΟΔ|1166 15 ἴδε ϑιυσιθ; οὗ [ἢοϑ6 
ΒΟ Βᾶνθ 580 8168, ϑοπὴθ οὗ ἴ86 πιοϑδῖ ἀρυη- 
ἀδληΐ ἂύὸ [86 συ, [ἢ ὈΑγΌ6] ἀπὰ [ῃ6 Ὀγθδη). 
Ἀοδίηϑοη, “ ῬΆγΞΙςδ) ΡὮΥ οὗ 6 ΗΟΙ͂Υ 
Ι,Δπὰ;᾽ Ρ. 182; Τηκίσαμι, " [,δηὰ οὗ [5γδε],᾽ Ρρ. 
416, 428, 435) 575. 

Τὸ ὕπμείραη Βιγάν, 1.4---1ο. 

ΝΟ βθῃοσαῖ γ]ε 15 ρίνθη ἔοσγ [86 ἀϊξεϊηςξοη 
Ὀεοΐννοθη οἰθᾶῃ δηὰ τποϊϑδη Ὀϊγάσ, Ὀιξ ἴῃοτὸ 15 
ΤΏΘΓΕΙΪΥ ἃ 115ὲ οὗἁἩ ἔνγεπίυ νυ ςἢ ἀσγὸ ὑσο θά, 
ποίην Ὀοίηρ 5αἰὰ οὗ ἴἢοϑε δος ἢ τρῆϊ Ὁ6 
δδίθῃ. 866 Ῥγχοὶ. Νοῖθ. [{ νὑ1}} Ὀ6 ϑθθη ἰδαῖ, 
ἃ5 ΔΓ ἃ5 ἸΏΟΘΥ οδῃ δ Ιἀδπεβοά, ἴμλ6 Ὀϊγὰς5 ἤοτθ 
ΤΩ ΠΠοηοα ἅτὸ δος ἢ 85 ᾿ἰγ6 ἸΡΟῚ Δη1Π|Δ] ἔοοά, 
ΤΙΗο Μιβῆπα (’ ΟΒο] ἰη,᾽ 111. 6) [4 γ5 ᾽ξ ἀονσι 85 
ἃ τῦϊο [μδΐ δνοῦυ ἱγὰ 15 Ὁποίδθδη ὑΥὨΙΟὮ 5. ΓΚ65 
115 ἰΔ]Ιοϑ ᾿πΐο [5 ὈΓΟΥ ; ἂπὰ αυοΐεβ οὔθ διιῖδο- 
ΓΙ ΏΙΟΒ ρΡυϊβ ἱπίο (ἢ6 5ᾶπι6 οἶδϑὲ δ ΕΣ 
Ὀἱγά οὶ ἀϊνι 65 [15 ἴοθ5 θαυ] ἰπ οἰ π|ὺ- 
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αγε Δῃ Δθοπηϊηδίίοη : 16 ελρὶς, δηά 
τἢε οϑϑίίγαρε, ἀπά {Πε ΟΒΡΓΑΔΥ͂, 

14 γα (86 νυΐϊζυτο, ἀπά τῆς Κιῖε 
αἴζογ ἢϊ5 Κιηπά; 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦσ. ΧΙ. [ν. 14---τ6. 

Ις Ἐνεγυ γάνθη δίτεγ ἢϊ5 Κιπά ; 
16 Απά τῆς ον], ἀπά τς πίρῃὶ 

ἤαννκ, ἀπά τῆς οὐοκονν, δΔηα τς Παννὶς 
δἴογ ἢ15 [εἰ πὰ, 

ἴηρ, ᾿Κὸ [π6 ραστοῖ δηὰ σψοοάρεοκοεσ. Τδα 
ἀπε ποῦοη δεΐννθθη Ὀἰγάὰβ ἴῃ ἴ86 Μοβίοθπι ἰδνν 
ἌΡ ΘΑΓΘ 5: ΠῚ ]ΑΥΪ ἴο προ ὑροη {πεῖν ἔοοά. 
. Ηεάλγα,᾽ τιν. )γ4. Ασοοτγάϊηρ ἴο ῬοΟΓΡΉΥΤΥ, 
πο. Ἐξγρίίδη ῥγίοϑίβ αἰϑὸο {οἸ]ονσοὰ [Π6 βϑᾶπηδ 
τυ]... “6 Αδδιϊη.᾽ τιν. ). ὙὉ86 ἰΞὲ οὗ βρϑοῖδβ 
ΠΟΙ βίνθῃ 15 οὐ θην ποὲ ἱπίοηάδά ἴο Ὅδ δῃ 
Θχμδυϑᾶνθ οὔθ. [ἰ 15 ᾿Πἰκοῖγ πὶ [6 Ὀἰγάϑ 
ὙΠΟ ἅγὸ ἀἰϊπιϊπρυ πηοαὰ ΌΥ παπὶθ ἡγεσε ἴῃο56 
ΙΓ [Π6 15γ86} 165 τ ἢϊ μάν Ὀθθη ἰοπηρίοα 
ἴο οδί, οἰἴμοσ ἔγοπλ 1μοῖγ Ὀεὶηρ ΘΑΞΥ ἴο οὈίδίη, 
ΟΥ ἔοι ἴδ ὄχδιῆρὶς οἵ οἵμοσ πδίίοῃβ, δηὰ 
ὙὨΙΟΝ ϑογνοὰ ἃ5 ἴ οἵ {86 δηϊῖτο σδηρὸ οὗ 
Ργοδιδιιοὰ Κἰηά5.--- ἢ ἴἢ6 ποίεοβ νυνὶ ἢ ἔΟ]ονν, 
86 Ηδοῦγενν πᾶπιθβ ἅτγθ, ἰῇ βΈΠΕΓΑΙ, ἔοϊϊονν- 
οὰ ὉΥ [δ6 Ὡδπιθβ ἴῃ [δὲ ϑορίυδριηΐ δηά [ῃ6 
νυϊκαίο. 

18. 1Ὅὲ εαρἰ] πμεεδοῦ; ἀετός 1: ἀφμὶία. 
Ἀλίποῦ, Ὅ89 κχγοδὶ νυϊζυσο. [{ ἢδᾶς Ὀδοη 
ΒΟΏΟΓΑΙΥ ἰδκοη ἔον ἴ86 σοϊάθη δοαρὶθ, ννῃςἢ 15 
ΘΟΙΊΠΊΟΗΪΥ οΔ]1οἀ ἴπ6 Κίηρς οὗ Ὀἱτά5. Βυϊ Μτ 
ΤΙϑίΓΑπὶ ϑδθπ5 ἴο ὑγύονο [δῖ πὸ Ὀϊγὰ Ὡς ἢ 
8 πηδδηΐ 15 {π6 Οτιοη Νυϊίυγο, ων ἡμίν, 
οΔ]Ἰοὰ ὉΥ πε Αταῦϑ, ΝῚγ. ““ἼΒῈ ᾿ΘΠΠΠΥ οὗ 
[Π6 Ἡρῦτον δηὰ Ασαῦϊς ἰδοστηβ Ἷδὴ ϑΟΔΓΟΟΪΥ͂ 
Ὀ6 αιιοδιίἰϊοποά. Ηονονοσ ἀορτδάϊηρ (Π6 5υὉ- 
βθϊυςοη οὗ ἴπθ ᾿Ἰξποῦῖθ νυϊυγε ἔοτ {π6 σογδὶ 
ΘΕΆ 6}6 ΠΙΔΥ δὲ ἢγϑὶ βρης ἀρρεᾶγ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ρᾶ5- 
δᾶρεβ, ἴ τηῦδὲ Ὀ6 ὈΟΓΠδ 1ἴῃ τηϊπὰ {πὶ (ἢ 
δυβοη 15 ἴῃ 411] [15 τηονοιηθηΐβ. δηἀ Ἵπᾶγᾶς- 
ἰε 5ῖ|ς5 ἃ πηδ)οβίϊς ἀπά σγογαὶ Ὀϊγά, [ἢ ἰαγροβὶ 
δηά πιοϑδί ροννεγ ᾿ν ΒΙΓἢ 15 ϑθοη οἡ ἴθ ψἱηρ 
πη Ῥαϊοβίηθ, δηὰ ἔδλύ βιιγραβϑίης ἴῃ6 δθδρὶβ ἴῃ 
5126 δηά ρονγοσ." ϑιΠ 5 " Ὠ1ςϊ.᾽ δηὰ ' 1, 2πὰ 
οὗ [ϑ5γδθ]," Ρ. 44). ἴη Μ|ςδὴ 1. τό, Ὀθαϊάη. 55 
ἷ5 Δϑοσι δὰ ἴο ἴῃ πεεξβεγ, νΠ] ἢ σΟΥΓΙΔΙΗΪΥ ἀοα5 
ποί Ὀοϊοηρ ἴο 186 φαρὶο, Ὀυὰϊ 15 Δρργοργίδῖο ἴο 
τῆς στιοη νυ]υγο. ΤΠ Εργρίίδηβ ἀγὸ Κπόννῃ 
τὸ ἢανθ γδηκοά ἴΠ6 νυϊζυγε 45 ἴμ6 ἤγβε δἀπγοηρϑὶ 
Ὀϊγάθβ. ὙῊῸ μεεδεγ 15 τηθηἰϊοποὰ 2 8. ἱ. 22; 
Ῥ5. οἷ". ς; Ῥγον. χχῇ!, ς, δζε. 

ἐδε οὐἰγασε, ἀπά ἐδε οὐῤγα}} ΤῸ ἰδίου οὗ 
{8ε56 ΕΠ 5} ννογάϑ 15 θυϊ ἃ σοττυρίίοη οὗ [86 
ἔοστηοσῦ, ἰδουρἢ (ΠΟΥ τὸ υϑοὰ ἴο ἀϊδιησυ 5} 
ἀϊογοηΐ Ὀϊγάβ. ὙΠῸ Ηρῦτονν νγογὰϑ ἅγὸ δέγε 
Διὰ ᾿᾽οχπεεγᾶφ. ὙΠῸ βτβῖ, ῥέγές, 8 ΘΧΔΟΙΥ 
τοηἀογοὰ ἴῃ 115 οἰ γτηο]ορῖςαὶ ϑθηϑο ΟΥ̓ οὐσύζγγασε, 
ἐ.ε. [86 Ὀοπο-Όγρα κοῦ, δηὰ ἴῃ6 Ὀϊγὰ Κηοννῃ 85 
[ἢ6 οβϑιἔγαρο 15 Ῥγο δ ὈΪν [86 οπὸ Βετὸ ἀδποίθα, 
δ 5. “ Ὠιςῖ.᾽ 5.ν. [1Ἐ 15 βοπλθίπηθ5. οαἰϊοὰ 
[)6 ἸΑλοΓ οΥοσ, δηὰ ὈΥ̓͂ παίι γα  ϑίβ, σγραείς 
δαγδαΐμ, ἴῃθ Ὀοασχάθα νυϊζαγο. [{ 15 πὸ γῖναὶ 
οὗ ἴῃ6 σ»ΠβΌΠη ἴῃ βἰγεησίῃ δηά 51Ζ6, Ὀὰὶ ἰ5 ἃ 
ΤΟΝ τάγοῦ Ὀιγά. Ὅῆδ οΟἴδοΥ, ᾿σσπεεγ, ὈΙΑΥ͂ 
Ὅδ ΟἸΕΠΟΓ [η6 ΟΘΡΓΑΥ͂, ΟΥ̓ 868-Θᾶρ]6 (βαπάϊομ Ηα- 
ἐϊαξι), ἴῃ δοσογάδποθ νυ ἢ (6 τοηάογίηρ οὗ 
[πε ϑοριυδριπί, ἁλιαίετος ; ΟΥ̓ ἴῃ6 5μογί-ἰοεά 

εαςῖο, Οἰγεαξμς ραϊίεις, ΜὈΟΒ δε προη 
ΤΕρΈ 5. 5:15 " Ὠ]1ςοῖ.᾽ 

14. 2ὁ6 αὐὐἰμγε] ἀδαδ; γύψι; για. 
Ἀδίμοσ, 189 κιῖθ. Τἢδ ΕἸ 5} νογβίοη [85 
ξΟΠοννοὰ πὸ ϑερευδρίπι, Ὀυὰῖ [86 Ψ υ] καῖε 8Ρ- 

ἴο δ6 πιοσο Ἴσοιτοςί. ὙΠ ΑΥδῦ]ς πᾶπὶθ 
Ὁ ἃ Κίΐο 'ἰ5 ἐαγαδ, ἰῃ6 5Ξᾶπ|6 85 [15 Ἡεῦγενν 
ψογὰά. Ὑλὰ ϑρεςῖεβ ἀεποίθα 5 ΡγΟΌΔΟΌΪ [Π6 
Ὀϊδεὶς Κιίο, ἴσια αἰέν, ἴθε στοξαγίουβ μδθ 5 
οὗ ψ ἢ ϊοἢ ἀστοὸ Ὑἱ ἢ ἴῃ6 πιοάε ἴῃ ὩΙΟἢ [Π6 
ἀαγᾶ 15 τοδσπιϊοηοὰ [Ξαἰδῇ χχχῖν. ᾿ς. ὙΤΠβίσγαπι, 
1, Δηὰ οὗ ἰ5γ8ε],᾽ Ρ. 204. 

ἐδε ἀϊεὴ αγᾶδ; ἵκτιν; σμΐμιγ. ὙΠῸ δερ- 
ζυδρίηϊ δηὰ οὔ νογβίοη ἅγὸ ἤεσὸ ΡγΟΌΔΟΪΥ ποτα 
εοττεοοῖ ἴδῃ 186 Ν υἱραῖθ. 866 οὴ υ. 18. ΤΠΟ 
χοᾶ κιῖο, μυμ κεραία, νυ ἢ 15 τεπιασκ- 
ΔΌΪ6 ἔοσ [15 ῥίογοίης 5ψῃῖϊ, ἴο ΒΙΟΒ τείεγθηςθ 
15 τηᾶὰθ ψοτο [86 βᾶπιθ Ὀϊγὰ 15 παιηθά ἴῃ [οὗ 
ΧΧΥΪΙ. 7, ἰ5 ϑυρροθοὰ ἴο ὈῈ {δε Ὀϊγὰ δεέγὸ 
τηοαπί. Ττιδίγαῃη ἰπ 5} 5 “ Ὠιςῖ.᾽ ΤὍΤἢδ 
ψογὰς “ὁ δοσ 15 κιηά," τρῶϊ ἰηοίυάθ 4|]} 
41116ἀ σρεθςῖθβ. 

16. Ενενγ γαυεη φεῦ δίς ἀπά] ΤῊΣ πᾶπΊε5 
οὔΠ6 γάνθῃ δηὰ {86 ἽΠΠΟΣ πρὸς “ ̓  1 ΙΏΔΗΥ͂ 
Ιλησιυδξοβ, 8 ἴο ὉΓΙΏ Υ ΟΠποπηᾶ- 
ἰοραῖα, ΠΡ Ἐπ Εἶν οὗ 186 Ὀϊγάς. Ηρῦ. 'ογεό ; 
κόραξ; εογνμ; Οεττα. γαδε; ἘΠρΊ5ῃ, γαύεη, 
ἐγοαυ, γοοῖ. ΤΒΟΓΟ οη Ὀ6 πὸ ἀοιιδί [δῖ [6 
ὙΝΠΟΪΟ ἈΠΊΠΥ οὗὨἩ οσογνίἀα ἅγὸ ἢεσγὸ ἀεβι βιδίεα. 
ΤὨο σάνοπ, ἴῃ τοοῖς, ἴδ σσονν δηᾶ ἴδε ͵8ςΚ- 
ἀδνν ᾶῖὸ νοσῦ δρυηάδηΐ ἴῃ ἴῃ6 περ Βουγποοά 
οἔὗἔὨ Τογιιβαίοπι. “1,ἀπὰ οὗ [5γδο],᾽ Ρ. 184. Τἢ6 
ΤΑΝ Ή πὰ ἴδ6 στον ἅζὸ ἐογυιάθηῃ ἴο Ὀς δδίθῃ 
Ὁγ πὸ Μορίοπι ἰᾶνν, Ὀὰϊ ποῖ σοοκβ ἢ ἢ ἔεθὰ 
οὐ ζτδαίῃ. " Ηοάλγα,᾽ Νο]. ἴν. Ρ. 74. 

186. δὲ οαὐῇ δα! ῥαγα᾽ απᾶδ; στρουθὸς" 
σγιάῥίο. Μοβῖ ῬγοῦδΟΙΥ, 86 οδὕσιοι, ΤΠ 
Ἡδροῦγονν πᾶπὶθ ἀρρϑᾶγβ ἴο πιθδη “ἴθ ἀδυρῃίοῦ 
οὗ στθοάϊπθβο᾽" (Οσβθηΐι5), θὰ. οἴμοῖβ ὀχρ δίῃ 
ἴξ 25. “μὲ ἀδυρμίεν οὐὗἩ νυ] ης " (Εστ5ῖ). [Ἢ 
5 τεηάογοὰ οδί Ποἢ ἰη ἴδ6 τηδγρίη πῃ [οὔ χχχ. 
29, 5. χχχῖν. 13.) χ ἢ, )ο, 'ἰπ ἀρτθοσηθηΐ ἢ 
[ἢς ϑορίυδλρίπε, [Π6 Ν υἱχαῖο, {πὸ ΤΑγριπιθ, ἴῃς 
ϑγτίας, δῃὰ ϑαδλάϊα, ὙΒουρῃ (πὸ πᾶπὶθ ͵5 
ξογτηδ!ν ἔπ πῖηο, ἰξ ἰ5 ἴο θ6 ἴδκθη ἴο ἀεηοῖθ 
186 Θροςῖθβ, δηὰ ποῖ πϑοθβϑαγ Ύ, ἃ5 50ΠῚ6 ἢδνο 
ἱπιασιποά, [86 Ὠεοη-γά. Ὅδ6. βοβῦ οὗ [ἢ 
οί ἢ 15 δαΐδη ὈΥ 5οπὶθ οὗ ἴδ Αταῦβ, Ὀυΐ ποῖ 
ὉΥ 411. Απ Αἤήςδη ρϑορὶθ Ἴδ᾽ϑά ϑίγιυϊδο- 
ῬΒδσὶ οὐρα θυ ην αν αι , 816 τηϑηςοπρὰ ὈΥ ϑίγαθο 
ἃηά οἴδεσ υυτζεσβ (Κ πο 6}). Ουζ ἰγδηβίδίουβ 
ΔΡΡΟΑΓ ἴο πάνθ Ὀδθη τη δὰ ἴῃ τεηάθγης [ἢ 6 
νογὰ ἴῃ 186 ἰοχί ΌΥ ἴῃς ποίίοῃ {παῖ γα σπᾶρ 
ΙΘΔη5 «“ῥομίίηρ, ὙὮΠΏ ΠΟΥ Βουρ ἢ ἀρρ] θὰ 
Ὀοδί ἰο ἴῇ6 οὐ]. ΝΟΙΙΠΟΥ 1ὐἴδογ, Οσδηπισεγ, 
ΠΟΥ {πε Οεπενδ ἰγϑηϑβίδίοσβ ξῈ}1 ἱπίο ἴῃε βᾶπὶς 

6. 



ν. 17, 18. 

17 Απά {δὲ {{π|| ον], δηά τῆς ςοτ- 
τιογδηΐῖ; δηά τς ρτεδῖ οὐ], 

ΙΈΕΝΙΤΙΓῦΞσ. ΧΙ. 

18 Απά {Πεπ 5νγδη, δηά (ἢς ρε]ϊοδη, 
δηὰ τῆς ρίεγ θλρὶβ, 

πίσδί ῥδαςυξ] ἱσεῤν»νιᾶς (Ἰζογαγ, ἴδ νυἹοϊθηξ 
εὶς γλαύξ: ποείμα. ἈΔίδεΥ, ᾿Π9 ΟὟ. ϑοπηθ 
᾿Ρἢ δυϊμουοβ, γοὐεσϊην [Π6 δηςίθηΐ νογϑι οη 8, 
ΒΌΡΡΡΟΘΟ [6 τηδ]ὸ οβίςἢ ἴο 6 ᾿πίοπάθά, οἡ 
ἴδε στουπὰ οὗἩἁ 16 Αταῦβ οδ᾽ης πἰπὶ ὉΥ ἃ 
ὩΔΆΤΩΘ ΒΑΝΙΏΡ ἴΠ6 52ΠΊ6 σῃοδηϊηρ, δηὰ ἴδ δα 
δαγα παῤ ἘχΟϊ ΒΊΟΥ ἴοσ [86 ἔριν διγὰ 
(Βοεβδασῖ, σσεβοηῖυ5). Βιυΐ 1ἴ τηΔῪ Ὀὲ ἀουδίεά 
ἩΒοῖμοσ [6 Ηοῦτοννβ ψᾶνε γδαϊ δ! αἰδβογοηΐ 
ΠΔΙη65 ἴο ἴδ στηδ]6 δηὰ ἔξδγηδὶθ οὔ [86 584Π|6 
βρεςῖεβϑ, εχοορῖ ἴῃ ἴδθ ςᾶϑθ οὗ ἀοπηοϑιϊςδίθα οἵ 
ἙΔΤΑΙΠΙΑΥΥ Κηοννῃ δηϊ πΊ4]}5, Κὸ οὐσγ οὐνῃ Ὁμ0]] 
ἃπά οονν, Βοῖβα δηὰ πιάτο, γαπὶ δη εννο ΒΥ 
5ο16 ἐσεοδνηῶ, Ἦὰ5 Ὀξθη ἴάκοϑη ἔοσ ἴῃ6 συςκοο, 
ἔγοτῃ 115 νγν6}]-πόνσῃ νἹοΐδηοο τονναγάβ ἴῃ6 ορῈ 8 
ἃηὰ ἴ8π6 γοιης οὗ οἴδεν δίγάβ (Κπορεῖ, Κα), 
ἃ ΌΥ ὁ0πὶῈ [ονγίϑἢ δυΐπογς ἔοσ [ἢ6 ϑιγδι ον 
(ϑαδάιδ, Ταγε. Ραὶ.). Βυΐ ξ ἀρρϑᾶγβ σϑᾶϑοῃ- 
ΔΌΪε οὐ ἴμ6 βοΐ ἴο ἔο ον ἔδο δηςίθηξ νοῦ- 
ϑ0ῃ5, δηά ἴο υηάἀογοίδηα [6 ννογὰ 845 ἀσποῖπα 
ϑοῦ6 5ρεςῖεβ οἵ οὐἱ, οἵ ἵξγοσίου5 διδὺϊΐβ, 
δ ςἢ 45 ἴῃς δέγέχ οδλεπία οὗ Ηδϑβϑεϊυϊϑί. ὅ66ὲ 
Ἡδϑϑεϊ αι σι, “ἼΤ γτανοῖβ,᾽ Ρ. τοό. 

ἐδεὲ ἐμελοαυ] «ῥάεδαῤῥ; λάρος; ἰαγια. ῬτΟὈΔ- 
ὈΪΥ, 186 κ}}ἃ. ὙΒΟΙΕ 5εδπὶ5 ἴο Ὀδ6 ποίην 
ἴο ἕδνουσ ἴδιο οἷδὶπὶβ οὔ ἴδ εὐσκοο. ΤΠ 
Οτεοκ πᾶπηθ ἀδηοῖοβ ἃ δ}, δπὰ [ἴἴ 15 1ἸΚΟΙῪ 
[δῖ ϑοπιὸ ϑρα-Ὀϊγὰ 15 πηοραπί. 866 1, νυ ΌΒη, 
. Ὧϊο Ζοοϊορίο ἀθ5 Ταϊπνιά 5, ὃ 22. ΤῊΘ Ηθ- 
Ὀγὲνν ψοσγά 15 ἔουηὰ ποννθογε οἾ56 Ὀυΐ ἰη δα, 
ΧΙ Ις. Βοοδατγί δηὰ Οὐδϑεηϊι5 ἅτὸ ἱπο! ποὰ ἴο 
Ἰἀεη ΠΥ “ῥαρδαρό στ ἴδ κέπφος οὗ Ατιδϊοί!ο, 
ἴθ ϑἰοιπῃ ρείσγεὶ. [1 ΙΏΔΥ ρεῦθδρβ Ὀὲ “ ἴΠ6 
ρῆϊ δπὰ οἷοραπὶ Απάουϊη δ ΡῈ}}"} (Σαγ: 
“«πάοι»), ὨΙΟὮ δοουπάὰς οὐ ἴδ6 5ῆογοβ οὗ 
50:1 (Ἴ τιϑέγαπι, "1 δηὰ οἵ [5γδοῖ,᾽ ἢ. τοῦ, δίς.) 
ἃηὰ 15 ἐφβιούνε ἐν ΤΏΟΓΟ ᾿ἸΚΟΙΥ Ὀιγὰ ἴο Ὀ6 [Π6 
οὐγεςῖ οὗ ἃ Ργοδιϊξίοη ἴμᾶπ ἴπδ βίοστῃ ροίγεϊ, 
ὙΠΙΟὮ 15 50 Ξε οπὶ 5θθη οἡ ἰδηά, 

ἐδε δακυξ αϑεν δὶ: ἀϊμα] πεεὶ:; ἱέραξ; ἀε- 
εὐρεγσ. ὙΠΟΓΕ 15 ΠῸ τράβϑοῃ ἴο αιιϑίίοη ἐπαΐ 
δε ψ ΠΟΪ6 ἔα οὗὅἁἨ μαννκβ 15 Βοσγὸ ἱπίοηάρά, 

17. τδὲ Πμεΐρ οαυ]} ἔος; νυκτίκοραξ; δμόο. 
Μτν Τηίγαπι 85 Ὡ0 ἢιοϑι δίίοη ἴῃ ἸἀοπΈ της 
15 τ (ἢ6 51π|8}} οὐ], “2δέπε »ιογιδιοπαί:, 
“ἰ Υ Ὡ ἢ οἰδηάϑ οὗἵ οἡ ἴδε ΠΟ] Π5 οὗ οἷά ΑἸ Θη5, 
ἴῃς απ ]θπὶ οὗἩ Μίπογνα, ἀϊρηιβοά, γοῖ οςςᾶ- 
ΒΙΟΠΑΙΥ ςτοίεβαυθ, ἴῃ ἰἴ5 πγοίίοης ; νἱ ἢ 4]]} 
ἴδε φγλυγ, γεῖ νψιουΐ ἴῃς ᾿ρανίποβϑ, οὗ (86 
οὐνῖς οὗ ουὖῦζ οἵνηὴ νοοάβ δηάᾷ ἴονγοῖβ: δηά 1ἴ 
5 [6 ΟἿΪΥ κΧιηαὰ την γβα Υ ἀἰδιυϊεὰ πὰ 
ΘνεΙΎΒεῖο σοπΊπιοη δηὰ ἔΆΠΆΠ1ΑΓ ἴῃ ϑγτίδ, 
Οτεοθοθ, πὰ [86 1ονδηί.," 1], ,Δηὰ οἵ [5Γ8ε],} 
Ῥ. 68. ἴΙὶ ἰ5 “ἴδε οὖ] οὗ ἴδε ἀδβεῦί " τηρη- 
Ὠοπεά ἰῃ Ρ5. ς!. 6. 

δὲ εογπογ "1 σῥαϊαᾷ (ἰ. 6. ἰδ ἀϊνογ); κατα- 
ράκτης; »ιογχμίμ. ὮΘ ΠΔΠῚΘ ΟΟΟῸΓΒ ΟΠΙΪΥ ΠΕΓΕ 
δηὰ ἰῃ Ἰγευῖϊ. χῖν. 17. ΤῊΘ καταῤῥάκτης 5 
τποηθοηοά ΌὈΥ Ατ᾽βίοιϊο (' Ηἰξί. Απίπλ. 1Χ.13, 

ποὺ δηὰ 885 Ὀδοη Ξ“Ρροϑοὰ ἴο δὲ [ἢ6 γψαπησῖ 
διυία δασαπα). Βυὶ [ἃ 15 ἀουδίοά ὙΒΕῖ ΒΟΥ 
6 φαηποῖ 15 ἴο ὃ6 ἔουπὰ ἰῃ ΟΥ ΠΟΑ͂Σ ϑΥ118, 

[1 5 δ5 ᾿ἰκοὶγ ἴο αν θη ἴῃς ςοπιπιοη 
ςοιτηογαηΐ (Ρῥαϊαεγοζογαν εαγόο), ὙὮΪΟΝ 15 
οἴῃ 9θθη ἴῃ ϑυγίδ, δηα οσοδϑίοηδ! Υ νἱϑι15 [Π6 
868 οἵ ΟΔ]1]οο. 

ἐῤεέ φγεαὶ οαὐΠ] γαπδωῤδ᾽ Ἰδαῖ, χὶν, τό: 
18, χχχῖν. 1. Οὐ νείβίοῃ 15 τηοϑῖ ᾿Ἰ ΚΟΥ͂ 
τῆς, ὙΠ Ὀϊγτὰ νγὰ5 ῬγΓΟΌΔΟΌΪΥ 1π6 Πογποά 
οὐ] {πεν »ιακίνη4), Ὑγ6}} Κπονῃ ἱπ Ερνοΐ 
(νηκΚίπθοη, 1. 249). Αςςογάϊηρ ἴο ΠΕ ΤΧΧ., 
ἃ5 1ΐ8 ἰοχὶ ϑἰδηάβ (566 πε ποχί ποῖθ), ἴδ6 
γυΐϊρ., δῃὰ Οπηκεῖοβ, {6 γα νγὰ8 ἴῃ6 
1015, 1π6 βαοσεὰ δἱγὰ οὗ εἴς Ἐχγρείδης, 1 δὲν 
γε φίοσα, ννἈϊςὮ, ΔΙ ΠΟυΡὮ [Ὁ ἰ8 ηοΐ ἔουπά ἴἰπ- 
Ῥαϊοβίηθ, πιυϑὲ πᾶνο Ὀδθη ἔδηη ᾶγ ἴο [ἢ Ηδ6- 
Ὀγοννβ ἴῃ 1ἴῃ6 τ] άοτηεββ. Βυΐ 1πΠ6 4115 οὗὨ 
ἴδε 1018 ἀο ποῖ ἄζτοθ 8 [86 τοίογεπος ἴο 1Π6 
)απδιῤῥ ἴῃ 15. χχχίν. 1:. ὙΠῸ Ὀεδί [ννί8ἢ 
δυϊοΙ [165 ἄστεο νἹ Οὔτ νογϑίοη (ον ϑοΒη, 
ἢ 188). ὙΠῸ ΕἰὙΠΠΟΪΟΡΎ οὗ ἴῃ Πᾶπηθ ΙΏΔΥ͂ 
σοηηοςοῖ ἢ εἰἴδον Ὡ [ὴ6 τνν]Πρης (Βοςμδσγί), 
οΥ ἢ τῃς δεῖ οὗ ρυβῆηρ οὐ ἴδ Ὀγοδίῃ 
{ἘἸΟΡΕῚ: ΕἸΈΒΕΓ τηοδηῖπρ νγου]ὰ δοςοσζὰ νυ ἢ 

6 Ββανιῖ5 οὗ (86 στεδί οὐἱἹ. 

18. 26. “«υαηἢ} 1ἱπαδενιοίδ. ΟΥ̓ νογβίοη 
ἕο οννβ ἐπθ δυ ΠΟΙ οὗ ἴπ6 1,ΧΧ.. δηὰ νυ ]ξ. 
δοσογάϊηρ ἴο ἴη6 ὑγοϑοηΐ ογάοσ οὗὨ ἴῃ ἰδχίϑ, 
κύκνος, ὥσπι..) Βιυῖ ἃ τῆογὰ ῬγΟΌΔΟΪΘ τϑη- 
ΟΥΙΩΡ ἰ5 86 1018.---ΒΥ σοπιραγίηρ ἴῃς 8ερ- 

τυδρίηΐ, (6 Ψυϊραῖε, ΟἸΚεοῖοβ, δηὰ ἴδε Ηθ- 
Ὀγοὸν ἰοχίὶ Ποῖὸ δηὰ ἴῃ Γουῖ. χὶν. τό, σ7, δηὰ 
(Π6 νᾶγίοιι τοδάϊηρε οὗ ἴπὸ ΧΧ'., 1 Ὀδοοπο5 
ευάθηξ πὶ [Π6 ογάθσ οὗ ἴῃ6 πᾶπΊθ5 ἢ85 Ὀδθη 
ἀϊξευγθεα ἴῃ {Π6 νογϑίοῃβ. ὙΟΙῸ 15 ἃ 5: ΠΉΠΪΑΓ 
ἀϊδίυγθδηςο, ἰδβουρἢ ποῖ συςῆ ἃ ςοπιρ] ἰοδίοά᾽ 
ΟἿΘ, ἴῃ ψοσϑοϑ ς ἀπά 6. [1ΐ ἄρρϑᾶτβ ΠΙΡὮΪ 
Ῥγοῦδοϊο [παι [ΠῸ νγοσγά ἰηϊεπάθα Ὁγ {6 ΠΧΧ. 
ἴο ΔΗΒΎΟΙ ἴο ἐἐρυ δορί 15 ἴβις (48 1ἴ οἰδηάβ8 
ἴῃ ευΐ. χὶν. 16), δηὰ ἰμαὶ ἴδε τίρῃς Ὀϊγὰ 15 
(86 12. γσεϊσίοσα τηθρηοηθὰ ἴῃ [Π6 ῥγεσράϊηνσ 
ποῖθ, [ἴ 15 δὴ τποϊϑδη ἔδοάεσ, ὈΥ ΠΟ τρθδῃϑ.. 
ξοοὰ ἴον ἔοοά. [{ ἰ5 ἀϊβῆίςυ]ϊ ἴο ΒΌΡροϑο 1Βαξ΄ 
[86 σνδῃ οουϊὰ αν Ὀδοη τοοκοηθα διηοηρϑῖ 
ὑποϊοδη ὈϊΓγάθ: [86 ΧΧ. δηὰ Νυ]ρ. ννοῦο 
τηοβί ΠΟῪ σγοηρ ἰη ἱπίγοάυςίηρ ἴἴ ΔΎ ποτα 
ἰηῖο [ἢ]5 ]151.--- ΤῊς παπὶὸ “ἐπ σδονιοὶδ ὈΘΙΟΠρ5 
ἴο δηοίμοῦ ὑποϊθδῃ δηΐϊσηδὶ, τηοϑὲ ΚΟΥ [Ὡς 
Ἑδδλπιοίθοη. ὅ866 οὔ υ-. 210. ᾿ 

ἐδε ῥεϊεαη] ἐδαϊδ; πελεκὰν; οποογαίαΐμ) 
ευῖ. χῖν. 17; Ἀ5. οἷϊ, ὁ; [5. χχχίν. συ; Ζερῇ. 
1. Χ4. ἴῃ {Π6 ἰαἴἴοσ ἔνγο ὑ]δοθβ ΟἿἿΥΓ νϑυϑ 
Ὧ25 σοιτηογδηΐ ἰῃ ἴῃς ἰοχῖ, Ὀυϊ ρα] σδη ἰη 86 
ΤΔγρίη. Ὑνο ϑρεςῖθϑ οὗ ρμϑϊϊσδῃ ἃσὸ πονῇ 
'ἰη [86 Ἰρναηῖ, ῥεϊεαπς οποιγαίαίμ δπὰ 
Ῥ. ἐγῴρια. ὙΒΕΓΘ 18 τεάϑοη ἴο ϑυρροβο {παῖ 
ΡΟ ΙσΔΠ5 γΟΓῈ ἔΟΓΤΏΘΥΪΥ ΟΥ̓ ΔΓ πλοΟσο ΠυΠΊοσοι5 
ἴπδη {πογ" γε δὲ ργεβοηΐ, βουβὴ (ΠΟΥ ἅτε 

549. 



550 
19 Απά τε 5ἴουῖς, τῃ6 ἤδύοη δήζϊεγ 

πεῖ ἰκίη4, ἀπά τῆς ἰαρννίηρ, ἀπά τπῈ 
Ῥεῖ. 

ἔα ΠΥ 56Ὲη ΠΟῪ οὐ ἴπ6 ὉΡΡΕΣ [ογάδη. 
δοὲ “Τα κοῦ ΚΟΥ͂ οἡ ἴδε Τογάδη,᾽ Ρ. 286. 

ἐδεὲ ρίεγ εαρἰ] γαςῤῥᾶμι. ὙὍὙμῸ ὈϊΓὰ Βοτδ 
τισητοποὰ 8 ποδὶ ᾿ἰκοὶγ 59 ἘΚΥΡ᾿ΊΔῈ 
γσυϊΐτσο (Νεοῤόγοη ῥεγοποῤἼεγι.), ςΑἸ]οὰ γαε- 
δαρε ὈΥ ἴδε πιοάογῃ Αταῦβ. [ἐ ἰ8 ἃ Ὀϊγὰ οὗ 
ὈΠΡΙΕΡΟΘϑοβϑίηῦ ΔΡ οδ δηάὲ ἀϊδρυπίίης 
μΑδίεν Ὀυΐ τυδκαΣ κα τίς 16 ἘξγΥρίίδηβ ἃ5 ἃ 
5611] βϑοδνθηρεῖ. ἩΗϑϑοϊαιυ ϊϑι μᾶ5 ἃ ᾿Ἰνοὶ γ ἀ6- 
βου ρίοῃ οὗὨ 1[5 ἀρροδγᾶῃσθ δηά μδὈϊῖ8, Ρ. 1ος. 
[15 ἀοιθταιϊ, δοσογάϊης ἴο {πῸ6 ῥγεϑεηΐ δίαϊα 
οὗ [δὲ ἰοχῖ, ὉΥ τυβδὲ οσχά [δος [Χ Χ. ̓ ηἰορηάοὰ 
ἴο τοηάοσ γερᾶρπ. ΑἸ] (ἢ6 Ὀεϑὲ διίβογι165 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο ἰάεη  Ὑ ἃ τ [86 ἘΕκγρίίδη νὰ]- 
ἴυγο. 

19. 4δε «ἰογ  ] εδασεεάᾶδ; ἐρωδιὸς ; δεγοάίμε ; 
Ἰνῳ ΧΧΧΙΧ, 12 (866 {Π6 ΠηΔΥΡΊη)  Ζεςἢ. ν. 9. 

δε Ηεῦγενν Ὡᾶπιθ ἀρρεᾶτβ ἴο δὲ ἀεγίνοά 
ἔτοπι ἃ τοοῖ Ὡς ἢ 5 ρηΠ65 δῇεοϊίοη, δηὰ [15 
ΔΏΒΥΤΟΙΒ ἴο (ἢ6 ννεἸ]-Κπόννὴ σπαγδοῖοσ οὗ [ῃ6 
βίοσκ ἴῃ ἰο 115 ἰονγα οὗ 115 οἴδβρσχίηγ. 
ΤΒΕ οοπῆοη ΜΒ κἴοτγις (ὐεοπία αἰδαὺ 15 ποῖ 
30 δδϑιιπάδηϊ ἴῃ [6 ΗΟΙΪΥ 1,12πὰ δηὰ [πὸ Εδϑῖ 89 
186 υἱδοῖ 5ίοστικ (Οὐμεομέα πργαλ).---Ττἰϑίγαμι, 
1 ,Απὰ οὗἁὨ [ϑ5γδε],᾽ ρῃ. 438, 539; “ Ναῖ. ΗιϑΞι." 
Ρ. 244: Ὀυΐ ἴἴ νγᾶ8 ψγ6}]-Κπόνγὴ ἰῃ Ἐργρί 
(ΥΥΊΚ. 1. Ρ.25).-- Π6 νογὰ υυϑεὰ ὈΥ͂ [Π6 56ρ- 
τυδριπὶ ἀεξηοίε5, ἀπά [ᾶ5 πιοβί 1 Κ Ιν δισηϊϑμο 
ψΠ 115 πδίηθ, [ἢ6 σοπηπλοη ῥέγοη. 866 Ὠυ- 
οδηξο, 50 δεγοάμα. ὙΠῸ ΠΒοσγοη νγᾶβ ἃ Ὀϊγὰ οὗ 
οἴῆδθῃ νἱΐῦ [6 δηςϊθηΐ Οὔϑοκϑ (- ΠΠ|δὰ,᾽ χ, 
274). ΑΒ ἰξ ἰ5 βαἱὰ ἴο θὲ νεῖγ ἱοῃπὰ οὗ 115 
γουηρ δηὰ δρουπάβ ἴῃ Ῥαιοδῖπο (Τ γβίγδπι, 
ΡΡ. 446, ς87) 85 ννῈ}} 28 Εγρὲ, ἰξ πυῖρῃξ ρεῖ- 

Ρ5 Δῃ5ννΟΣ 85 ἃ5 ἴδε οἴοσὶς ἴο 6 τηθδη- 
ἴὴν οὗ ἐδανεεάα᾽; πὰ 1 ψ͵ὸδ δοςορί ἴ νὰ 
βδῃου]ὰ Ἀ6 «0]6 ἴο δοσουπὶ ἔογ ἴΠ6 δερ[υδρίηξ 
ποῖ υϑὶηρς ἴπ6 ΓΑΠΊ ΑΓ νγοσὰ ἴοσ ἴπ6 5ίοτκ, 
πελαργός. Βυΐ 85 τορατάὰ5 ἴδ6 βοορε οὗ [ἴῃς 
Ῥγοδιδιοη, ἴο ψΔΙσΒονοῦ οὗ ἴΠ6 Ὀιγάς ἴῃ 
4ιεβίίοη ἴη6 πᾶπὶθ 5. ΓΟ Ὀεῖο ἴῃς ἵτο 
4}}Π|δὰ ϑρεςΐοβ νγουἹὰ πηοϑὶ ᾿ἰκοῖγ ἤογα θὲ ἴῃ - 
οἸυάοά τπηάογ 1. 

ἐδὲ δεγο"] απᾶῤῥαδ; χαραδριὸς ; ἐραγαάγίι. 
ἈΔίμποσ, 189 ἄσϑδὴ Ὁ]ΟΥΟΣ. ΟἿΣΙΓ γνογβίοῃ 
δηὰ [86 φασί οσ ΕΠ 15ἢ {γδηβίδίοσβ δυὸ ζΌ]]ονν- 
οὐ ἃ ψγοακ γαὈὈϊη!ς 8] δυῖ ΠΟΥ Υ ἴῃ τοπάοσην 
ΠΠ 1} 1: ΌΥ δεγοη. 8668 1 ευβοβῃ, ὃ 2οο. 
Ττυΐϊθοσ, ξο! ουνίης οἴμοσ [νυν ϑἢ δυϊμου 65, 
[25 ἰγαπβίδιοα ἰξ ὉῪ “ω.. ὙΠὲ ἀεπινδίίοη οὗ 
{Π6 Ηθῦγενν πδπὶθ 18 ἀουθίδι] (5:6 ΕὈτγδί). 
ΤῈ νοσζὰ οὗ ἴθ ϑορίυδριπέ ἀδηοίθβ ΞΟ ΠΟ 
Ὀϊγὰ οὗ ψ Ὡς ἴῃ6 πδῖῆθ ψγ)ὰβ ἃ ρσγονοῦῦ ῸΓ 
δτοοάπ685 ἀπιοηρϑῖ {πε Οτεοεῖκϑ (566 1,1Δ66}] ἀπά 
δοοῖθ). [{ 8 Ἰἀδπτβοα οα Ργε Υ 586 στουπὰ 
Ὑἢ τὴς στεδῖ οὐ {πὶςκ-ηθοὰ ρίονοσ (Ορα- 
γαάγί σάϊεπερα.), ἃ Ὀϊγτὰ νιάεὶγ ἀϊθδηιοά 1π 
Ευτγορο, Αϑίδ, δαπὰ Νουῖ) Αἴτποα, δὰ νοὶ] 
Κπονῃ ἴο (86 δηςϊεηΐ Εργρίίδηβ (ὙΠ βου, 

ΓΕΝΙΤΙσυῦΞϑ. ΧΙ. [ν. 19, 20. 

20 ΑΙ! ἔον"]5 ἐπδῖ σγεερ, ροίηρ ῃροη 
αἰ ἴουτ, ταὶ! δὲ ἀπ Δοοπιιπδίίοη τππῖο 
γοιι. 

1. Ρ. 251). [{ 11νε8 οὔ οοᾶγβο ἔοοά βυςἢ 49 
δ᾽ υξ8, νγοστη8, ἔγορϑβ δηὰ ἰοδάβ. ΤῊθ Οδαγαάγι 
μδὰ πιδρίςδὶ 4υδ) 1165 δϑογι θὰ ἴο 1 ΌὉγῚ [86 
Εργρὕδηβ. Ηεοϊοάοσιυ, Ἰορ.᾽ [.10. ΠΙ. 

ἐδε ἱαραυΐα ἀμξίρῥῥαὶδι; ᾿ 4. 
Ἀλίδοῦ ΔΘ Φ  κώγοτς Πρ θαι 
[ΟΠ] ονσοά ἴῃς οἰάογ ἘΠ Ρ]5}} νογϑίοηβ ΠὩ πὸ 
δοοά δυϊπογιγ. ΤῊ Ηροῦγενν πᾶπιθ σδηποῖ 
6 54 15[Δο:ΟΥἹΪΥ Θχρ διπθὰ (Επγϑῦ)ῦ. ὙΒοτῖο 
Δρροᾶσβ ἴο δ ΠΟ Γρᾶϑοη ὉΓ ἢ Πρ ΔΩΥ͂ 
τοηοσίην ἴο [δδί οὗ [86 δορυδριηΐϊ, [86 Βοοροθ 
(ὕρερα ἐβοβη). [15 ΡΘΟΌΠΑΓ ΟΥ̓ οὐ ΨΠΟΟΡ 15 
ΧΡ 1 (8 Ὡδλπιθ ἴῃ τηοβὶ ἰδηριᾶροβ. [1 
᾿ἴν6ὸ5 Ὡροὴ ἰηϑοςίβ, δηὰ ἰξ 5 οἴρη ἔουπά ἴῃ 
δγΓΔ. [5 βοβϑὴ 15 ϑδϊά ἴο Ὅθ νεσῪ βοοά. 
Βυὶ ἰτ6 ὈϊΓὰ Πᾶ5 Ὀδδθη ΡΈΌΠΟΓΑΙΥ τοραγάθαὰ 
ἢ συ ρου του ἔδει ηρ 8 ἔτοπὶ ΘΑΥΙΥ ἘΠη68, 
ΘϑΡοΟΙΔ}ν ὉῪ ἴΠ6 Ἐξγρδηβ. 2 ]4π, " Η. Α." 
Χ. τό. Ατϑίορῃ. “Ἂν. 94. Μτγ ΤὙσχιϑίγδαιη 
5475, “ὙἼΒ6 ΑΥΔῸΒ μᾶνθ ἃ ϑυρουϑι ου5 τεν6- 
Τοηςο ἔογ [ἢ15 ὈϊΓγὰ, τυ ῖς ἢ ΠΟΥ Ὀεϊΐενο ἴο Ροϑ- 
8655 ΠΊΔν οι} τη οὶ] 4112}}165, δηά ΠΟΥ 
ΟΔἹἹ 1 “1ἴδ6 ἀοείοτ.᾽ [15 Πεοδά 15 δὴ ἱπάϊ5- 
Ῥοηϑδῦϊο ἱηρτοάϊθης ἴῃ 411 σβδιτὴβ δπάὰ ἴῃ [Π6 
Ριδοῖςθ οὗ ψοδογαῆ." ὙὍὙδὸ Βοάουϊηβ δ1Ὸ 
δδἃ ἴο δοϊενα παῖ 1ἰ 15 ἱπμα δα ΌΥ [86 ΞΘρι γι 5 
οὗ {πὸ ἀοραγίθά. “" Ῥεηηγ Ογοῖο.᾽ Ατί. ὕρευρίάςκ. 
ἈΔΌὈΙηΪοΑ] δυ που 65 ἕακὸ {86 ἀμδήρδαςρ ἴου 
δοῖλθ Κιπά οὗ ρύουβθό.0 [οΎϑΟθη, ὃ 467. 
Βυΐξ [ἴ 56 ΒΙΡΕΪΥ ἱπιρσγοῦδθ]ς ἴπδὲ ΔΩΥ Ὀϊγὰ 
Αἰ Πϑὰ ἴο ἴ6 ζτοῦϑε βδβουϊὰ βᾶνθ ὑεεῶ ἀδεπιοὰ 
Ὁπῃοΐοδῃ. 

ἐδε δα "Ῥαίαϊΐορδι; νυκτερὶς: ὙτὉσηρεγι]ο. 
" φερ Ὁ τι αν, ἡνὰϊτυ; ἀπ Μάρος 
Βοτὸ ἱπιεπάοὰ (5εε Εὔτϑ). [υἴδοῦ δηὰ Ογδη- 
ΤΏΟΣ ΜῈ βοπλο οὗ ἴῃς τα ὈὈΪ 815 ἢᾶνθ ἤονγονοῦ 
Ῥγείεσγοά [86 ϑυνδίΐον. Ὑῃὸ νογὰ ᾿δαξαϊερο 
5 η 1805 ἃ οτραίυγο Ὡς ἢ ἢ165 ἰῃ ἰδ6 ἀλτί. 
[{ 15 τηδηξ οηδά δίοησ νὰ [πὸ πΊο δ ἃ5 ΞΥπι- 
ὈΟ]1ς8] οὗὁ ἀδτγίκηοββ, [5414 1ϊ. λο. 1{15 τεςσκοποὰ 
ἴῃ [815 ρἷδςθ ἀπχοηρϑὶ Ὀἰγάβ ἰῃ δοεοογάδηος ἢ 
ῬΟΡΟΪᾺΣ ποϊοηϑπ, 8ἃ5 {πΠ6 σΟΠΟΥ δηά ἴπὸ ΠᾶΓΤΘ ἃτὸ 
Ρἰδορὰ ἀπιοηρϑὶ συπιὶπδηίθ. ὅ866 οὐ σ᾿. ς. 

(ὐτεβίπρ ἐρίμρι, 20---2. 
ΤΠ ποσὰ σοηδογοὰ σσεορίην [Πΐηρ8 (σδέγεῖς) 

15. Δρρ θὰ ἴο ἱπϑοοῖὶς (νυ. 2ο---23). ΤΕΡΌ ΕΒ, 
δηὰ 5181] ἰλπὰ δηϊπιδ]ς οὗ ἀϊβογθηΐ Κι πἀ5 (566 
ν. 29). ἴῃ ἃ βόπογαὶ ὙΑΥ, 1ἴ ΠΊΔΥ ὃ τεραγάοα 
85 σοοχίρηϑθινο ὙΠ ΟἿἿΓ τνογὰ σεγηπ. [ἰ 15 
ἀεπινοὰ ἔτοπὶ ἃ νοσῦ τῃϊςἢ 5:5 η1ῆ65 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἴο 
οτθορ, Ὀπὲ ἴο ἴδει, οτ Ὀστίηρς ΟΓ ΔΘ ΠἀΔΠΠΥ 
(Οϑεῃ. ἱ. 2:1, Ὑἱῖ, 17); Ἐχοά. νὴ}, 3. 5. ον. 20), 
διὰ 50 ΘΑϑ]Υ οᾶπιθ ἴο ἀδοηοΐο οσγοδίιγοβ νυ ἢ ἢ 
τ δρί ἴο δρουπά, ἴο 186 ἀππογᾶποθ οὗ πιδῃ- 

20. ΑἹ ,οαυἷς δαὶ ἐγεεῤ, φοὶπρ ὠῤοη αἱ 
"οωγ] Ὅς ϑβουϊὰ ταῖποσ Ὅθ, “" 411 Οσϑο»- 
πε ὈΒΙπὲ5 ἩΔ1ΟΣ πΔΥ9 Ἡ1ΠΑ5, ξοϊηξ 



Υ. 21---23.} 

21 Ὑ εἰ {Π688 ΠΔΥ γκ εδί οὗ Ἐν 
ἡγίπρ σγεθρίηρ τῃϊηρ τῆλε ροϑῖῃ ὑροη 
αἰἑ ἔουτ, ννῖοἢ ἤλνα 16ρ8 ἀῦονε τῇθὶγ 
{εεῖ, ἴο ἰεᾶρ ψιῖμ4] προ τς φαττ ; 

22 ἔνεη τῆε8ε οὗ ἴῃεπὶ γε ΠΊΔΥ εδΐ; 
τῆς ἰοςιιὲ δἴτεγ ἢϊ8 Κἰπά, δπά τῆς ὑδ]ά 

ὕροη 411] ἔἕουτ." [( Πδ98 Ὀδεη ςοποιἀογρα ἴδπδὲ 
[6 ννοχάϑβ τοίοσ ἴο {πὲ Ὀδΐῖ, βροκϑθῃ οὗ ἴῃ {86 
Ῥγεοθάϊηξ σογϑο, δηὰ ποῖ ἴο ἰπϑοςῖβ νυν] ἢ ἢᾶνο 
τιογὸ ἴδῃ ἔουΓ ἰερ5 ((ὐοβθηῖ5). Βυΐ [ἴ 15 ποῖ 
οετίδίη ἰμαὲ (86 Ηδθῦτενν οχργοϑϑίοη, “" βοΐῃρ 
ὍΡΟΙ 411 ἔοιιγ," 15 ἴο ὃ6 ἰδίθῃ ἴῃ 115 ΠπΠογαὶ 
8εΏ56. [ ΠΊΔΥ δ ἃ φΘΠΟΓΑΪ ΘΧρΊοϑίοῃ ΖῸΓ 
ΜΑἸΙΚΙΗρ ὑροη ἔξεῖ τ} {88 ὈΟΩΥ ἴῃ ἃ Βοτί- 
ΖΟΠΪΔΙ] ροδιοη (50 ἔδγ 'Κὸ ἃ Αἰ σεῤνὰν ἀοδς 5 
ἐσ συ!5δοὰ ἔσοτῃ ἢγΊηρ, ἰοαρίπρ ΟΥ σγαν] ην. 
ΤΒο [εὐνῖ8}} νυτιοῦβ ἀρρθαῦ ἰἢυ}5 ἴο Βᾶνὸ ὑπάετ- 
ϑίοοά ἴπ6 ρῆγαϑθο ἤοσὸ δηὰ ἴῃ τ. 23: ἴΏΘΥ σοῦ- 
βιἀετοὰ ἰμδί 1 τοίδσϑ ἴο β0 ἢ σγοδίυγοβ 45 [86 
ΒΥ διὰ [6 νγᾶϑρ (566 Τάγριπὶ οὗ Ῥαϊθβίπο, 
δηΐ ἈΚ. [ἐνϊἰ ᾳυοϊεά ὈΥ͂ Ὠγιι5105). 

21. ἔα: αδουε ἐδεὶν 72εῖ, ἰο ἰραρ «υἱὴδαὶ 
ὠῤοπ ἐδὲ εαγὶ Ὁ} ὙΠοῦΕ ἅτὲ ἴῆτοο 1165 οὗ 
ογίβορίοσγοιιϑ ἰπϑοςῖβ ἔγηΙ5μοα νυν ἃ ΡΑΙΓ οὗ 
Ἰοπξ ἰεξβ ἔογ ᾿δαριηρ, ἐἰϑιηρυ ϑῃοά ἐγ μὲ 
ὭΔθ δαϊαϊογία. ἼΠ6 σοτηθοη οσὶεϊκοί, τ[ἢ6 
ΠΟΠΙΏΟΩ Κ͵ΑΞΘΠΟΡΡΟΥ, δηὰ [6 συ ρταΐουγ 
Ἰοουιδῖ, ΙΔῪ Ὀ6 ἴδκθη 45 ἴγρεβ οὗ ἔμεϑε [ἢγθθ 
ἔΑτλῖ]ο5. ὅϑόνογα] βρϑοῖεβ οὗ ἔδοϑθ ογοδέι γος 

Α͵ΤῸῈ ἀγεβθοὰ 1 ἐϊβεγοηῖΐ γᾶγ58. ΒῸΥ [86 πιοϑί 
ρασί, {πον ἂῖὸ (ἄγονγῃ Αἶϊνο ᾿πῖο ὈΟΣ] ηρ νγαΐο 
ὙΠ ἢ 541{1η 1ἰ, δηὰ [ἢ6 πεδάϑξ, νψίηβ5, δηὰ ἰορ5 ἅγὸ 
Ρυ]οά οἵ. Ὑῇδ Ὀοάϊο5 ἀσγὸ ἴβθη εἴ βεῦ γοδϑίθα 
οὐ δοΐ ρ]αΐεβ, ὈακΚοά ἴῃ ὀνθηϑ, βίοννοά, οσ ἔτιοὰ 
ἴῃ Ὀυϊΐετ, ἔοσγ ᾿τηπιϑάϊαῖθ υ6, οὐΥἿἮἨΘ ἀγιοὰ δηά 
διποκοὰ ἴο ὃ6 ἰκορέ ἰη σίοζθ' ὙΒΟΥ ἅγὲ οδίθῃ 
αἰδοῖ ἢ 541: οὐ ἢ σρίοθ δῃὰ Υἱπερᾶσ. 
ΤΏ ΒΔ ὈϊΪ!Δ2η15 οὗ ϑοποζαὶ στιπὰ ἴπθηι, τ Βθη 
ἀπο, ἰο ροννάοσ, δηὰ πιῖὶχ ἔβοπλ νυν} βου ἴο 
ΤΏΔΚΟ οἌκοβ οὗ [86 πιϊχίυγο. Ασοοσαΐηρ ἴο 
Ἡλϑϑοϊψυϊοὶ (6 Ασγαὺς οὗ Μοοςᾶ ἔγοδί ἴμθπ ἴῃ 
{ὰμ 82 Π|6 ΣΔΠΠΕΥ, Ρ. 222. ὙΠΕΥ ἅτ δδΐίθῃ ὈΥ͂ 
8016 οὗ [6 Βοάουϊη ἐγδο5, Ὀιΐ ποῖ ὈΥ͂ Δ8]} 
(Κοδίποοῃ, “ Β. Κ.᾽ νοὶ. 11. Ρ. 204). [π ΕΔϑβῖ- 
ἐσ Ασαῦϊδ, δεοογάϊηρ ἰο Μτ Ῥαϊρτανο, ἃ ἰδῦξο 
το ἀἰϑῃ -Ὀτγονγῃ Ἰοσυδῖ 15 οϑίθοτηθα ἃ5 ἃ ρέοὺυ- 
ΔΓ ἀο!σᾶοΥ (Οἱ. 11. Ρ. 138). [π 5οπιδ οὗ [86 
Ατδθίδη πιδικοῖβ Ἰοςιιϑίβ ἀγὸ ϑδοϊὰ ἴῃ ἃ ἀγιϑὰ 
βίδῖο οἴμοσ ΕΥ̓ πηθάϑ! ΓΟ, ΟΥ ΟΥ̓͂ ὨΠΏΌΟΙ, 5 ΓΠΣ 
ὈΡΟΩ ἴπγεδάθ. ῬΊΙΩΥ ϑρθᾶκβ οὗ ἃ παίΐοῃ οὗ 
Ετδορίδης ττῦῆο υϑοὰ ἴο ᾿ἴνθ Θη ΧΕΙ προη 
[δε (Η. Ν᾿ νΙ. 2:-.- 866. αἷδὸ Ατῷϑί. 
4Η. Α. Ν.᾽ 20; Ατβίορῃι. “Αςδβδπι.᾽ σττό; 
δοϊηυβ, ΧΧΧ, 8). ὙΠΟ δοϊ-οτιοϊκοῖ δηὰ [86 
εἰςδάδ ἂζὸ οαΐϑη Ὁγ ἴθ πδίϊνο ρθορὶεβ οὗ ὟΝ εϑί- 
ἐγ Απηοσῖοδ ([μοτὰ, ὁ Αἴ ποπια ἴῃ [86 ΜΝ ΊοΣ- 
Π655.᾽ ἢ. 20). 

42. δὲ ἰοο} ἀγόεδ; βροῦχος ; ὀγμεῤιω: 

ΓΕΝΙΤΙΟσῦΞ5. ΧΙ. 

Ἰοσυβὲ δἴεγ ἢϊβ8 Κιηά, δηά τῆς Ὀδεῖὶε 
ΔοΓ ἢἷ8 Κιηά, δηὰ τῃς ργαβϑβῆορρεγ 
Δίεγ ἢ18 Κιπά. 

22 Βυῖ 411 οὐδεν Αγίπῃρ' ογεερίηρ, 
τϊηρ8, ΨΨὮΙΓΙ μάνα ἔουγ ἔεεϊ, σφαλ δέ 
ὯΠ ΔΟΟΠΊΙΠΔΙΙΟΠ τΠἴο Υοιι. 

ΙΏΟΙῈ ἔα ΘΠΕΠΥ πὰ ΓΤ οτΟ ΠΟΓΓΟΟΕΪΥ τοπάογοαά 
ἴῃ {Π0 1 ΧΧ΄. ἀκρίς : [6 βροῦχος νγ85 ἃ νΥἱὶπξ- 
1655 ἰηϑοςῖ, ῬΤΠοορ γδϑίαϑ, ΕΥ̓ΆΡΤΩ. 14. 4. 4,- 
δε ἀρρεοᾶγβ ἴο Ὀ6 (Π6 Ὡδῖὴς οὗ ΟἿδ ϑρθεῖθβ οὗ 
ἴ)6 ταιρτδίοσυ Ἰἰοουπίβ, νυ Ποἢ ἃγο ἴῃοϑο δεϑὲ 
Κπονῃ ἴῃ 186 Εδϑί 85 {86 πιοϑί ἀσϑίσυςξνο δηά 
ἴπ6 πιοϑὲ ΚΘΏΘΓΑΙΥ οδΐθῃ ΟΥ̓ {86 Αταῦβ. ὙΠΟΙΟ 
ἃτὸ (γος ἀϊδέηςϊ 5ροςοΐοβ, Ἷδ θὰ ΟΥ̓ πδίυ γα! σβ 
(ΟΣ δἱροάα »ιϊσταίογία, ““εγγάἑμρε βεγεστίπμρι, πὰ 
γεβημὰ βάδην ΤΗΘ “ εὲ ἈΡΡΟΙ ΠΟΙ- 
ΤΊΟΠΪΥ τηοηοποά ἴῃ ἴδ6 ΟἹὰ Τεβίδτηθηΐ, 866 
Εχ. χ. 4: ]οῦ χχχίχ. )λο; 5. Ιχχυ. 46, εν. 
441 061}, 4, ἄζε. ἄζε. 

ῥα ά ἰοε. 1] “οὔᾶρι; ἀττάκη ; αἰασις. Τὶ 15 
ποῖ τιθηοηθα οἰϑονσθοσο, Ὑλο Ηθῦχεν Ὡδπὶα 
5665 ἴο δ6 Ιἀδηπς 4] ἢ (Π6 ἘΡΥρίδη ΠΔπιΘ 
ἔογ ἴδ Ἰοσυδὲ (ΒΙυρϑοἢ). ὙΠΕΓῈ 18 ΠΟ ΕΥ]- 
ἄρηςθ ἴο ἰἀοπ  Ὗ ἃ ἢ ΔΩ Κηοννη 5ροςίε8. 
ΟἿἿΓ γογβίοῃ [45 Ἵδ θά 1 “"1ῆ6 Ὀαᾳ]ά Ἰοςσυί,᾽ 
ἴῃ δοοοσγάδηοθ ψῖϊ ἃ πλεῦὸ σα Ὀ]ΠΙΟΔ] ἔδπογυ. 
(δε Ὀπιβιι5 ἴῃ Ἰος.) [ἴ ΠΙΔΥ Βᾶνθ θθθη ΟἿδ 
οὗ [Π6 ἔννο ταὶ τδίοσυ 5ρθςῖεβ πιθηϊοηθά ἀῦονθ. 

ἐδε ὀεει [6] εἐραγφοί; ὀφιομάχης ; οῤῥίονγια- 
εἐδισ. Νεῖδοσ 15 ἧς τηθηςοηρὰ οἰϑοννμοσο ἴῃ 
186 ΟἹ Τεκίαπιοηί. ὙΠοῦο βθοὴ5 ἴο θ6 ὯΟ 
ΔΕΚΠΟΥΥ ἔον οδΙ ηρ [ἢ “6 186 ὈεΕΈ]6,} [1 πχυϑῖ 
ΠΟΥΔΙΏΪΙΥ δ 50Πὶ6 βροοίθβ. οὗ ἴδ δαλμαίογία. 
Νο οπὲ οὗ ἰδοπὶ ἄρρϑᾶγβ ἴο μβᾶνε δὴ ποίϊςθὰ 
νυ ἢ, τΌπι 115 ΘΩΠΊΉΠΥ ἴο ἴδ Βοσρεπί, οου]ὰ ἤν 
ΔΗΥ͂ οἰαίπι ἴο {86 Ὡδπλὸ φίνεη ἰῃ [26 δορέιδ- 
εἶπ, ΤὨῈ Μίβῃηδ πιοηξουβ [86 εραγγοί, πὰ 
8Δγ5 ἰῃδί 115 οζδ5 ὑῸτῈ ΟΓ ἴῃ [ἢ6 ϑᾶσβ οὗ 
ὙΟΙΏΘΩ 85 ἃ δοσί οὗ σβδιτη. “᾿ς δῦ." ΥἹ. 1ο. 

ἐδε σγασεδοῤῥεγ)] ερασαδ; ἀκρίς; ἰοεισία. 
ΤΙ 15 ἀρ ἐμ πάντα 2}: ἐν ΟἼγοη. νυἱ!. 
11} Εςο]65, ΧΙ. ς; [5, Χ], 2. Τμδὲ (815 νγᾶς 
οὔθ οὗ (86 ἀεδίτυςξῖνο Ἰοςιιοῖβ, 15 ουϊάθηξ ἔτῸΠπὶ 
4 Οἤγοη. νἱῖ. 13: δηά [μδὲ [ἴ 15. οπὸ οὗ [Π6 
ΒΙΊΔΙΪΟΓ ΟἾδ5, 18 ΡΥΓΟΌΔΌΪΟ ἔγοπὶ ΝΠ), ΧΙ]. 22: 
Εες. χΙΙ. ς. 

Ι͂ἢ 186 υποοσίδι πίῦ οὗ Ἰἀοη γηρ [ἢ 656 ἔουΣ 
ογθαίυσοβ, ἰ πᾶς Ὀθθη βδυρρεσίοα (πδὲ βοπλὸ οὗ 
ἘΠ6 ΠΑΙΏΘ5 ΠΊΔΥ Ὀοϊοηρ ἴο ἰοσυ5ῖ5 ἴῃ δὴ ἱπηρο- 
ἕεςξ 5ἰδῖο οὗἉ ἀδνεϊορπηεηΐ ; Ὀυϊ [815 σᾶῃ ΠΑΓΑΙΪΥ͂ 
τηθεῖ 1ῃ6 ς856, βίηῃος {πὸ ἴασνα οὗ ΔΠΥ ᾿πϑοςῖξ 
ὙνοΙ ἃ ποοοϑϑα τ Ὀ6 Ὁποίοδῃ δοςοτάϊηρ ἴο Ὁ. 
41. Μορί νογβίοῃβ ἰῇ τηοάσογῃ ἰδηριδροβ, ἰῃ- 
οἸυάϊην [π6 οἷον ΕΠ 5 νογβϑιοηβ, μανὸ ἰδκθ 
ἃ 5867 σΟΊΓΘΟ [Π4η ΟἿΓ [ΓΔ ϑδίογβ, ὈΥ σοίδἱπ- 
ἴῃ 16 Ηοῦτενν πᾶῆῆεβ.0 76 Οεηονᾷ Β:0]6 
ΨΣΊΞΕΙΥ δά 5 ἴῃ [26 σηδυρίη, "’ ΤΠ686 ἸνΌΓῸ ΘΟ - 
ἰΔίη Κιηάϑ οὗ »ταϑθβορροῖβ ἡ ΠΙΟὮ ἅγὸ ποῖ ΠΟΥ 
ῬΓΟΡΟΙ͂Υ Κπονσῃ.᾽" 

28. ,οιγ 6] 866 οὔ σ΄. 20. 
[πη [Π6 ἰᾶνν ξινεη ἴῃ Ὠευΐ, χῖν. σο, Ηγίης 
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24 Απά ἔογ ἴδεβε γε 5Π.4}1] ὃς υπ- 
οἰδδη : ννοβοανοσγ τουςῃεῖῃ [ἢς σλγοδβα 
οὔ Ὠεῖη 5041] ΡῈ υποΐθδῃ πη1}} [ἢ ὄνεη. 

2ς Απά ψδοβοενοσ Ὀθάγεῖῃ σμσόί 
οὗ τῆα ολῖοδϑα οἵ ἴἢεπὶ 8041] νγαβὴ ἢ 8 
οἰοῖῃα8. ἀῃὰ θ6 υπς]δδη ὑη11] τ[Π ἀνθ. 

26 7ὲ εαγεατές οὔ δνετῪ Ὀεδβί 
τῆς ἢ αἰϊνιάεῖἢ τῆς Ποοῦ, δληά 1: ποῖ 
οἰονεηέοοϊε, ποῦ σβοννεῖῃ τῆς οὐά, 
αγέ ὉΠΟΪδδη ὑπο γοι : ΘΥΕΙΥ͂ οΠ6 τἢδῖ 
τουςῃεῖῃ τῇεπὶ 5411} θὲ υποϊδθδη. 

27 Απά ψῇλδίβοθνεγ ροαῖῃ ὕροη ἢ 8 
ΡΑνν8) Ἀηοηρ 41] τηδηποῦ οὗ Ὀεδϑῖβ (ἢδῖ 

ΓΙΕΝΙΤΙΓΟῦΞ5. ΧΙ. ἰν. 24---3ο. 

δο οἡ “ἠϊΐ ἔουγ, ἴῃοβε ἄγε ὑπο]θδῃ ππίο 
γου: ψῆοβο τουοβοῖῃ {Πεῖγ ολγοᾶβα 
804]] 6 υποΐθδῃ ππ|}} [Π6 ὄνοϑη. 

28 Απά δε τῆδιί θεδγεῖῃ [ἢ σδγολβα 
οὗ τἢδη 5811 ννδϑὴ ἢΐ5 οἰοῖῆεβ δπά ὃς 
ὉΠΟΪδδπ ππῈ}} τπ6 νθη; [ΠΟΥ ἄγε υπη- 
οἰεδῃ υὑπῖο γοιι. 

29 Ν᾽ ἼΤΠεβα αἷβο “δα δὲ ἀποϊεδη 
ὑπῖο γοῦ Δλιηοηρ ἴῃς ογδερίηρ ἢ] 
τηλξ σγεαὲρ ὕροη [ῃε εαγῃ ; τε νγεδϑβεὶ, 
δηά τῆς πηοι86, ἀπά τῃς τοτγίοϊδβαε δῆεσ 
ἢϊ5 Κιπά, 

20 Απά τδε ἐειτεῖ, δηά τῆς σῃδηιθ- 

Ἰηϑοοΐβ ἅγὸ ὑσοδιδιίιεὰ σϊπουΐ αυδ]:Πςδίίοῃ. 
1, ςυπίβ ἅτ ποῖ πιορηοηδα 845 Δὴ Ὄχοθρίϊοῃ, 
Ὀυϊ {ΠΟῪ πιυδὲ πᾶνο Ὀδεη 50 πηδοτεϊοοά. Τα 
ΠΟΥ νγοῖθ ΔΟΙΌΔΙΥ οδίθη ὈΥῪ ἴθ ἴοννβ, νγὸ 
Κηονν ἔτοπὶ ἴἢ6 οδϑθ οὗ δὲ ἰοῦη ἴῃς Βαδρίϊβί. 
ΤῊ5 15 οὗὨ [561 ουδηεϊεηξ ἴο σοηδυῖθ {πὸ ἴη- 
ἔδγοπος οὐ Κυορεῖ, (μα [86 Ῥοιτηϊϑδίοη ἴο δαΐ 
Ἰοσυϑίβ ννὰ5 τυ άτγανσῃ ἤθη ΘΙ. ΟΓΟΠΟΙῚΥ 
νγ85 ᾿υτιτ6η. 

Οὐοπίαοξ «υἱὴὸ ἐδεὲ εαγεαει Οὗ τιοίραπ σπίγηαῖε. 
144---.λϑ. 

ΤΉ ἰᾶνν 15 πέτα ἰαϊὰ ἀοννῃ τοραγάϊηρ σοη- 
ἴλςῖξ νι [6 ἀραᾷ Ὀοάϊθθ, (1) οὗ υὑποίθδῃ 
ἰπϑοςίβ ; (2) οὗ φυδάτγιιρεά5 ὕποίοδη Ὀδοδυβο 
(ΠΟΥ ἀο ποῖ στυπιηδία δηὰ ἀϊνίἀθ τῃ6 Βοοῦῖ: 
ἂηὰ (3) οὗ αυδάτυρεάπθ υῃσϊεδηῃ Ὀδοδυδο ἐΠΟΥῪ 
δὶς οὐ ἐποῖσ ἴοθϑ, 866 οὔ υ. 27. Δ Βοουοῦ 
ΤΩΘΓΟΙΥ τουςμοὰ ἃ σᾶγοδϑθα οὗ εἰΐμποσ οὗ {Π656 
ογθαῖυγοϑ ννὰ5 ἴο 6 ὑποϊοδῃ ὉΠῈ}]} [86 ουεηϊηρ 
οὗ ἴΠ6 ἀδγ, Ὀυϊ ψῃοσνεσ σδττίθὰ οπθ, ννᾶϑ, 
Ὀεδβι 65 1Π|5, ἴο νγδϑῇ δ5 οἱοῖῃοβ. [ξ [πὸ ἀυο 
Ρυτβοδίϊοη νγᾶ5 οπγιϊοα δὲ ἰἢ6 ἔἰπιθ, ᾿ῃγου ἢ 
ΠΕΡΊ ΙΡοηςε οὐ ξογρεϊδιίΐησθβϑ, ἃ 5:η- ἴον ννᾶ5 
τοαυϊγοά, δ866 ΟἹ Υ. 2. 

26. οπε ἐῤαὶ ἐομοδεὶδ 1δε»ι} ἰ. 6. ποῖ 
186 ΠἸν]ρ’ Δη1π|418, Ὀὰζ ἘΠΟΙ͂Γ σᾶτοδϑ68. 

47. ποείδ δὶς ρα. 1ἀκῸ (πὸ ἄορ, 
(δῖ, ἀπά 8}} Ἐελς οὗ Ἵ ἢ686 ΔΓ Ἰπηο]υάθὰ 
ἴῃ [η6 ργδοθάϊπρ οἶδ85 οὗ ἴῇοϑο νυ ς ἢ ἀο ποῖ 
Τυπηϊηδῖο δπὰ ἀνε [ῃ6 Βοοῦ, Ὀχΐ ΠΟῪ ἀρΡΘΑΓ 
ἴο Ὀ6 πιοητ]οπϑὰ ἔοσ οι ρῃδϑί5, 
εὕπείεαη Ογεεριρ ἐδίηρφι, απά {δὲ Ῥοϊϊωμξίοη οὗ 

, ἀο»ιεες Ὀἱεηεὶδ. 40--- 43. 
4090. Τδειε αἰο “δα] δε μριοίξαη, δις. “ὙΠῸ 

σγεορίηρ (Πρ 5." (566 οἡ σὐ-. 2ο---23) ΨΒΙΘᾺ 
ΓΟ ἤΟΙΓῸ ΠδΙηΘα ἃτὸ πηοβί 1 Κοὶγ ἴμοϑα ΜΠ Οἢ 
ὙΕΙ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ οδίθῃ. 

ἐδὲ «υεασεΠ εῤοϊεά ; ἢ: γ»εσίεα; 50 ἴῃ6 
Τ : Ἴς νογά τ {ον} ΕἾΝ ε19λ.2 τ ι- 
εἶβε ἴῃ {6 Ο, Τ, Αοεςογάϊηρ ἴο 115 ΘἸὙΠΊΟΪΟΡΎ, 
1 νου!ὰ ἀσποῖο δη δηϊπηδὶ {μὲ ἰἸά68, οσ 5110 5 
ΑΥΔΥ. ὙΠΟ οαὴ 6 πὸ ἄοιδὲ δαὶ [δ 
ΜΙΊβῆπδ υϑὲ5 ἰἴ ἔογ ἃ νγϑᾶϑοὶ, Οὕἁὁ ϑογῖθ δος ἢ 
ΔΗΪΠΊΔΙ, ἤθη [1 τηβαταν οὗ ἃ οτοδίυσο τ πὶς ἢ 
οδίομεβ υἰγάβ ΌὉῪ ἴδο μοδὰ οσ ΡῸ]] (' ἉὉβοϊϊη," 
ΜΙ. 4. 866 δἷϑο "Τδμδσγοίῃ,, τιν, 2, Βιχίῖ, 

ΟἼοχ. Τὰ]. γ:6: 1 ΟΕ Υ5ΟΒη, ὃ 13). ὙΠ656 
δυϊ δου 165 ἀγὸ δίγοηξ ἰπ ἔνουγ οὗ ἴῃ6 ννϑδβεὶ. 
Βυΐ Μν Τχϑίσδπι 15 ᾿ηοϊ θὰ ἴο ἕο] ]ονν Βο» 
οἰαγὲ ἴῃ ἰακίην εὐοίερά ἴογ [ῃ6 54π|6 85 1ῃ6 
Ατδῦῖς ἐδίσιὶ οὐΥἨΘζῥαίά, νοἢ ἀοηοίοβ [ἢ6 
ΤΏΟΪο, 41,Απὰ οὗἁὨ [5:86], Ρ. :86.5. Τὸ το ΑΓ 
Ηροῦτγονν πᾶπὶθ ἔοσ [86 τηοΐθ Ἀρρθᾶσγβ ἴο ὉθΘ 
ερεῤῥαγ, 15, ἰΔ. λο. 

ἐδε γιοινε] αἰδᾶγ; μῦς; νημ. 1 8. Υἱ. 4; ἴ5. 
Ιχνὶ. 1),.. ἿΠ6 ψοσὰ ἰ5 βαιά ἴο τιθῇ ἃ «ὐαυεῦ 
9 Μείά:. Τὶ μδ5 Ὀδδθῆ βυρροϑϑθά ἴο δ ἴδ οσθοδ 
ΟΥ “}υηρίης πιουθ0" (ω: “Ἐργρία) ἴῃδῖ 
Δοουπάς ἴῃ Εκγυρὶ δηὰ ϑυγίδ, Ὡς ἢ 15 ΘΟΠ)6- 
Εἰπηεβ οδίθη δηά ἰδ Ὑε Ὺ ἀεσίγυςξινο ἴο σταίη. 
Βοοβαγῖ, σοϑθοηῖβ, Καηοθεὶ . 5.6 Ἡϑθοϊαυ δῖ, 
ῥ. χϑδό. Βυΐ Μτν ΤηἌίγαπι ἢ ρτοαῖ ῥσὸ- 
ΠΗ Τσοηϊδοίΐυγοβ (Παὶ ᾿σζδᾶγ ΤΑ Ὀὲ 16 

εαυϊναϊεηῖ οἵ {δε Ατδδὶς μαγαό, νοι 5. ἃρ- 
ΡΙΙΘ ἴο ΔΠΥ 5Π18}} τοάοηϊ. 

δὲ ἰογίοἱ 4] ἱπᾶό. Ἐαῖδοσ, 89 εχοδῦ 
Ἰἰχασά. ΘΠ δϑορίυδριηϊ ς4}}|5 ἰξ 46 ἐαηά- 
ἐγοεοάμε (ΝΜ ΪΘἢ 15 πλοεπίοηθὰ ὈγῪ Ηδογοδοίΐιι5, 
ΙΝ, 1915), ΠΟΤΕ 566 81. Ο, ΝΙΚιηϑοπ᾽ 5 ποῖ), 
δηὰ εἶς οἴβεσ δησίθηξ νϑυβΙ Οἢ5 5 ΠΊΡΙῪ Ζδὲ ἐγοζο- 
ἀπε. 1ὰ 15 ποῖ τηεηποποά οἰϑονῃοτε ἴῃ [86 
Ο. ΤΑ. Βοοεδαγῖ Ἴοηβίάοσβ ἴῃ Ἡοῦσγενν ψόοσὰ 
ἴο θὲ 41|δὰ ἴο ἴ[ῆ6 Αταδὶς ἀῤαό, ἴῃ6 ῃδπιὸ οὗ 
ἃ ἴατξο ᾿ἰχασά, οἴρη ἵνο ἔδεϊ ἰοῆρ, δῖος ἢ 
ΔὈουηάϑ ἰῃ Ἐγγρί δηὰ ϑυγία. Τυϑίγαπι ἰάθπξ- 
ες ἃ ψὰ τὰς ὕὕγοναν ἐκ ὙΜΡΣΙ (Ναι. 
Η!51.᾽ Ρ. 255). Ασςεςογαάϊης ἴο Ηδεϑοϊχυιϑῖ, 118 
Βεβἢ 15 ἀπιοὰ ΌΥ βοπῆθ οὗ ἴδ6 Εδϑίεστι πδίοη5 
ἃ58 ἃ ΟΠΔΙΙΩ ΟΥ̓ τηρ!ςίηθ, Ὡς ἢ ἰῃ ρΡδᾶϑὶ δρ85 
νγ85 9οηΐ ἴο ὕεηςα πὰ Μδγϑοὶ θα ἃ5 Δη Δ. ]6 
οὗ εοπιπιεσοθ. Ηδ δα 5 (πδί (86 Ατὐδὺβ πηλκο 
ὑγοῖῃ οὗἉ [15 ἔτοϑῇ ἤδβθῆ, ὑ. 22ο. δῖ Ϊογοπηθ, 
0 (4115 1 1[Π6 Ἰαπά-Ἑγοςοί!]θ, 54 γ5 1ῃδὲ [π6 
ϑΥΓΙΔΠ5 ἴῃ 15 ἘΠῚΘ ὑγοσο δοςσυκίομηθά ἴο οδέ 115 
Ποβῆ, “"Αἀν. [ονἱη.᾽ 11. 7, Ρ. 324. ϑοπὴθ ἢδνθ 
(Δίκη ἡκωὸ ἴοσ ἴῃς ἰοδαὰ. [1 ευνγϑόβη, ὃ 18:1. 

80. 26ε γγε απάξᾶρ. μυγάλη ; πηγραίε. 
Ἀδίποσ, Ὁ89 Μὰ Τα, Τὐοί Ῥεδτενν (οὐκὶ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο τηθδῃ ἴδ6 ΘαΌΘΔΚΟΙ ΟΥ ΟΓΟΔΚΟΓ, 
ἌΝ Ώ]ς (Π6 ϑερίυδφιηξ δηὰ (6 Ν᾽ υἱραῖο ἰάΘΠΠΥ 
[115 ἢ [πὸ βῆγενν τηουϑβο, ἴῃ. Ἐδϑίοσῃ νοῦ- 
510Π5 ἴδϊκο [ἴ οἡ Ὀείΐζοσ στουπά ἔοσ βοπὶθ ξοζτί οὗ 
᾿ἰχαγτά, Βοοδασῖ, σσεβεηϊυβ, Κηοδοὶ, δὰ Ττ5- 



ν. 31-ς3ς.] 

Ἰεοη, ἀπά τῆς ᾿Ἰζατά, ἀπά τῆς 53η41], δηά 
τῆς τηο]ε. 

21 ΤΏΕβε γι πποΪθᾶῃ ἴο γοῖι Δπηοῃρ; 
411 τμαΐ σγεαρ: ψνῆοβοενεγ ἀοίῇ τουςἢ 
ἴπεπι, ννἤδη Τπεγ δὲ ἀελά, 5841} θ6 υη- 
οἰεδπ ππ|}} {πε ἐνεῃ. 

22 Απά ὑροη ννδίϑοενεσ σ5}) οὗ 
πε, ἤδη ΤΠ6Ὺ ἅτ ἀδδά, ἀοτῇ 8]], 
1 511] δ6 υποείΐίολη; ψΠοῖθογ 12: δέ 
ΔΠΥ νε886] οὐ ννοοά, οἵ γαϊπχεηΐ, οἵ 
5Κ1Π, ΟΥ̓ 8840 Κ, ννῃδίβοενθ νεβ8ε] 22 δ. 
ὙΠεγείη {ην ὑνοΚ ἰ8 ἄοπα, ἰξ πηιϑῖ 
θὲ ρυὲ ἱηῖο νγδῖε, δηά ἴἴ 8041] δὲ 

ΤΈΝΙΤΙΓΟῦυσ. ΧΙ. 

23 Απά δνϑῦῦ δαγίβεη νεββ8ε], ν ἤθγε- 
ἰηΐο 457) οὗ {πεῖ εἰ, νυν ῃδίβοενεγ 
ἐς ἴῃ ἰξ 8.41} Β6 υπποίθδη ; δηά “γε 5}4]]} ἐδμεν 6. 

Ὀγεᾶκ 1. 
24 ΟΥ̓ Δ1]} πρεαῖ νος ἢ πιᾶῪ ὃς αδίθη, 

ἐδαΐ οχ Ὡς ἢ ἐκε νγδῖοσ σοπχοῖῃ 5}4]] 
δε ὑποίεδῃ : δηά 4]] ἀγίηϊκ τῆλε πδυ ὃἊὲ 
ἀσγιηῖς ἴῃ ΘνΟΙΥ «με νεβ8ε] Ὅμα]]ἢ δ6 
ὈΠΟΪεδη. 

25 Απά δνεῖν ἐδίπρ νυ βδγαιροη ὅσην 
}αγί οἵ τῇεῖγ σάγοδϑα ἔ]]εἰ 58.411} θ6Ὲ 
ὉΠΟΙΘδη ; τυῤοῖδον 1 ὃδ ονβῃ,, ΟΥ̓ ΤΆ ρῈ8 
ἴογ ροῖβ, ΤΕΥ 504} ῬῈ Ὀγοκεη ἀονῃ: 

ὉΠΟΪεδπ πη 1}] τ[μῈ ἀνε; 80 ἰἴ 812}} δὲ ,220γ, ΤΠΕῪ ἄγε ὑποίεδη, δηά 541] θ6 υπ- 
εἰεληβοά. οἰθδη υπῖἴο γοιι. 

ἸΓΑΤῚ ἄρτοθ ὙἹὮὩ [ἢὸ ἰαλξίοσ, ἘΛΟΘΘΏΠΊΠ ΟΣ 50}0- 
ῬΟϑε65 ἴἴ ἴο 6 ἴδ6 ξεςῖο (Ζαεεγία ξεςζο), νν ἈΠ ἢ 
ΓΛΔΚΚΟ5 ἃ ποίϑο ϑοπ)είδιηρ ἰκὸ [86 σγοδικίηρ οὗ 
ἃ ἕτοξ, δηὰ [85 ἔδεϊ οὗ ἃ ρδοι δῖ σοπϑοίσυςοὴ 
ὙΒΙΓὮ ΘΠΔΌΪ ἴ ἴο νυδὶὶς οὐ τοὶ ηρθ. [Ιΐ 
οἴξηῃ ἱπίπιιθα ἱπῖο ἀννο ηρ-τοοη5. ῬὍΤΠ6 
ΔΗΪΠΊ2] 5 ποῖ παηηθὰ ἰῃ ΔΩ ΟἴΠΕΣ ραϑϑαρὸ οὗ 
5 0. Τ. 

ἐῤὲ ερανμείξοη] ἀοαεῦ,. Οὐχ ἰγδηβίδίουβ πᾶνα 
Βετο Ὁ]οννοὰ ἴθ6 ϑοριυδριηῖ, Νυϊχαίς δηά 
Τάγρυπ5. Βιυῖΐῖ ἃ ψογά, ἴο Ὀ6 ποίςδὰ Ἰοννοῦ 
ἄἀονγῃ, [25 Ὀεϊζεσ οἰδίπη5 ἴο ἀδηοῖς ἴθ σμδηλθ- 
ἰεοη. Κηορεὶῖ, οοπιρατγηρ ζοαοῦ ἢ [6 Ατδὺ 
ὑογὰ ἐεεζ, ἢ κοάξ, ἴῃ ννογτὰ ὈὉΥῪ ψ ΒΟ ἢ 
ΑὙϑίορἤδησϑ γοργοβθηΐβ ἴΠ6 σσολκίηρ οὗ ΠΌΡ5, 
δηά ἴπε 1,Δ11η ἐραχαγε, ΒΌΡΡΟΒΘ65 1ξ ἴο ἀεηοίε 
15ΠῸ ὕἔχοξ. Αοςροογάϊηρ ἴο 118 Ξξυρροπεα οἴγτηο- 
Ἰορίοδὶ βεῆβε (ἴ(Π6 βίγοῃξ οὔθ) 1 παρ ς ΓΑΙΓΙΥ 
θείους ἴο ἴδο ἔγτοξ, πὶ ἴΠ6 σγοδῖ στη βου Αγ 
Ῥοννεσ Ὡς ἢ (δῖ δηϊπΊὰὶ ὀχ 115 ἴῃ ᾿οαρίπηρ. 
Οοθεηϊυ5, Ἀοδίηϑοη δηὰ Καὶ ργείοσ ἴο ΔΡΡΙΚ 
ἴἰ ἴο οὔ οὗ (δε Μοηίζογϑβ, ϑβρεςῖδιν ἴῃ Ζαεογία 
Νοέξεα. 

ἐδε ἰχαγ ἐκίααρ; ἀσκαλαβώτης; “ἰεἰ]ίο. 
ΑἹΙ (Πὸ δηςοϊθηΐ νογϑίοῃβ ἴᾶκο [ῃ15 ἴο ὃ6 ἃ πεννί 
οὐ ᾿Ιχαγὰ οὔ ϑ8οπὶδ Κιπά, Τῆς ϑορίιδρὶπε 
Ἰάοποδεβ ἃ ἢ (86 σόςῖκο τηθπεοποα ἀῦονθ. 
[ ΠΙΔΥῪ ταῖμοῦ Ὀ6 οπο οὗ [δὲ Μοηϊΐοῦβ πιθῆ- 
Ὀοηρὰ ἴῃ {π6 ργθοθάϊηρ ποῖθΘ.Ό Τὸ Ταϊπιιὰ 
ἈρΡΡΟΆΓΒ ἴο ι.56ὲ ἴα ὑγογὰ 845 ἃ βΈποσαὶ πδσὴθ ἔογ 
᾿ἰχατὰβ. 1 ον ϑοῆη, ὃ 272. 

ἐδε «παὶ] εὀονιεῖ; σαύρα; ἰπσεεγία. Ουτ 
ὙΟΣΘΟΏ ὨεῖῸ ἔΟ]ονν8 ἴπ6 Ταγσυπι οὗ Ῥδοϑ πο 
δὰ πχοδὲ [ονσιϑὰ δι βο!ε5. ὙΠ6 οἱὰ νοῖ- 
δἰοἢ 5 ἱῃ ῬΈΏΟΓΑΙ ἴδ κο εδογηοὶ ἴοσ ἃ 11κδχζὰ οὗ 
βοπῖε Κὶπά. ὙΠῈ ννογὰ ἀρρεδγβ ἴο σοπῖε ἔγυπὶ 
ἃ τοοῖ ψὩΙΓὮ 5 η1ῆ65 ἴο 116 δῖ. ϑοπηθ ἢδνθ 
διρροβεά [Πδὲ {Π6 5ἰονγτσγοστη (“πιὰ Κ γα!) 
δ ἰηἰοηάοά, ννϊ ἢ ἔοττηβ ἃ ᾿ηἰς Ὀεΐννθθη τὴ 
5ΏΔ Κ658 δηά ἴδ ᾿ΙΖᾶγάβ. ὙῆῈ ργόροσ Ηδθῦτον 
Ὑτοσὰ ἔοσ "6 5041} 18 «ὁσυδμὶ, 5. [ν}}}. 8. 

ἐδε νιοἰϑ] Ἀδίῃοσν, ᾿Β 6 ΘΒ ΔΙ 6160: ; 2;πιδὲ- 
νεῖ (ἰ.6. 186 Ὀγεοδίμοῦ οὐ 1ηΠαῖογ); ἀσπάλαξ; 

. ὉὙ8ὸ βάπηθ Ηδῦτγονν πδπλο 15 δρρ] θὰ ἴο 
ἃ ὈϊΓὰ ἴῃ υ. τ8. ὙΠΟ δηοϊθηΐ νουβίοηϑ ἀρτϑδ 

ν ἢ Οὐδ ἴῃ τοηάοτπρ (6 νογὰ »γποῖσ, ἴῃ 
(ἢ 15 ρίδοθα. [ἰ ἰ5 βοννενεσ βϑυρροβθὰ ὈΥ͂ πιοβῖ 
τηοάθσῃ οὐ ςβ ἴο ἀδποῖο π6 σπδπηοίθοῃ, ἴο 
ΟΣ [)6 παηθ πυρῆς Ὀοίοην ΟἸΠοΥ ἔγτομῃ [ἢ 6 
οἷά ποίϊοη [πδξ 1 ᾿ϊν65 ὈΡΟΠ Αἰἱσ Οὐ ἔσγοπι 115 
Ὑγ6 1} -Κηοννη ΠΔΌΪῈ οὗ ᾿πβδίηρ ἴῃς Ὀοάγ νυ δοη 
11 15 οχοϊεὰ (Βοςδασγί, Οεϑεπίυβ, Κηοθεὶ, ΚΕ, 
Ηεγχμοίπιοσ, Τιϑίγαμ). [18 ἤξθῃ νγὰ5 50- 
Ροβοά ὉΥ 16 δηςοίθηϊβ ἴο ροβϑθβ8 σῃηθάϊοϊηδὶ 
υἱγίυς5. Ρ]ΙΗΥ, “Η. Ν.᾽ ΧΧΝΙΠΙ. 29. 

81. ο«υδεη ἐδεγ δὲ ἀεα] Ὄιαῖ 18, νυνί θοΣ 
ΠῸῪ μαὰ ἀϊοά πδίυγα! γ οὐ δδὰ Ὀξοη Κἰ]οὰ, 
(ε νυ. 39. 

82---386. ΤΠο86 τορυ δι ο" δ ϑθοῖ ἴο Ὀ6 ψίνθη 
ἴῃ σΟΠΘΘΠ] 6ΏΟ06 ΟΥ̓ ἰϊ5 ὈοΙηρ; πιοσὸ ργορῦϊο {πὲ 
(δε Ὀοάϊε5 οὗ [πε δῃ1π|8}8 νυ Ὡς ἢ ἃγὸ πχοπιϊοηοὰ 
ἴῃ νυ. 29, 30 5ῃπου]ά δος θη! σοπθ ἰηῖο 
ςοηΐδος ψ σοοϊκίηρ ἀρραγαΐιι8 δηὰ οἵδος 
ἀοιηεβῖς δισηῖιγο ἴπδη [6 Ὀοΐάϊο5 οὗ [Πδ 
Οἴδοσ ῃοΐθδη ΔΠη11η1415. ἴδ ΠΊΔῪ 4ἷ8δοὸ ἢᾶνθ 
Βεγνοα 85 8 δρ δίς σδυϊτίοη ἴῃ σοηῃοεζίοῃ 
νὰ (6 υϑὲ [Πδὲ ταῖϊρῆξ ἤανο Ὀθθη τηδάθ οὗ 
ΒΌΓὮΝ στοαί: γο5 ἰῃ ΣΤΑΥΥ ΟΥ̓ 5ΟῸΡ, “86 Ὀγοίἢ οὗ 
ΔὈοΠΙ ΠΔὉΪ6 ΤΠ η}5,,) [5.ὄ ἰχν. 4. Ὅδὸ συ]ο οδη 
ΠΑΓΪ 6 ἱπίοπάθὰ ἴο ἱπίϊπιδίδ, ἃ5 50ΠῚ 
εὐν]δὴ δηὰ οἴδεσ σοπηπηεπίδλζοιβ (Μαϊπιοηϊά 65, 
υτίΖ, ὅζο.) μανθ ἱπιδρίποα, [δὲ (πεὶγ ἤθβϑῃ 

γγου ] ἃ σοταπηιηϊοδῖθ ἃ ρου] δν ἄερτοο οὗ ροὶ- 
Ἰυϊΐίοη, θογοηά [Βδί ϑροίκεη οὗ ἰῃ σὺ. 11, 12,13. 

82. στεε] 9. «υοοά.. «υδαΐσοεουεῦ τὉεη.ἢΠ 
ΐΘΩ811 ταῖΠοΣ ἤδη γνεβϑϑοὶ. ὙὴῸ ννοτὰ δοῖὲ 
δῃᾷ ἴῃ τ. 21 ἰ5 ἃ ἴδσστη οὗ ν]ὰθ τιθδηϊηρ ᾿κὰ 
τῃς Οτεεῖὶς σκεῦος. δ66 οὔ ἔχ, ΧΧΥΙΪ. 19. 

88. εαγίδεη ὐεσεΠ 866 οὔ νυ]. δ; ςξ 
΄ὖ. 324. 

385. ουεῆ, οἵ γαῆσε ὉΥ Ρο.] ὭΤὨΘ ψοσγὰ 
ΠΟΙ ιϑϑὰ ἔοσῦ οὐδῇ 15 ἡχμμγ, ἴῃ 6 ὨΔΠῚ6 ἔοσ {86 
ΘΑΓΙΠΟηννΑγΘ ΟΥ̓ ἴῃ ΠΟΙΠΠΊΟΣ .96,ὡ 8566. οἡ 
1μον. 11, 4. Τὸ ψοσὰ σϑηάογοα ὁ σδῆροβ ἴοῦ 
Ροΐβ᾽" 15 ἃ Ῥϑοι]]αΓ Ομ, ἴῃ 1Π6 ἀυὰὶ ὨυτΊΌΟΓ. 
11 Πᾶ5 Ὀδεη ςοη]οοϊυγοα ἴο σρθδῃ οἴ Ποσ δη 
εχοαναϊεά ἤτγερίαςε, Πιί(εα ἴο τεςεῖνθ ἃ ραὶγ οὗ 
ονθηβ (Κίσηςηι, (ὐσεβθηῖ5, Ε οϑοητ  }Π1ογ, Ηογχ- 
Βεῖπμθσ), ἃ νϑϑϑοὶ οοῃϑιϑίίην οἵ ἔνγο ραγίβ, πὸ 

55 
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1 Η:εδ. 
4 φξαέλεγ- 
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εἱοίά »Μ 
φῥέν ,εεΐ. 

- 

46 Νενεγίβο εβ88 ἃ ἐουπίδίη ογ ῥἰΐ, 
ἐετυῤεγεῖπ ἐῤένε ᾿ς ῬΙΘ ΠΥ οὗ ννδίεσ, 584] 
θεῈ οἰεδη: δυῖ τῆλ ψῃ ἢ τουςπεῖῆ 
τΠ ΙΓ σάγοδβε 504]1 θῈ πηςο]εδη. 

47 Απά τ 4ην ραν οὗ τῃεἰτ σάγοδβα 
[Δ}1] ὑροη ΔηΥ βοννιηρ βεαά ὑνῃ ΙΓ ἢ 15 ἴο. 
θα βοῦγῃ, τ εῤαΐϊΪ ἐδ ςἸεδη. 

48 Βυὲ ἰξ 4ην νγαῖεσ δ6 ρυζ ὑροη 
τῆς 5664, Δηά “ην ῥαγί οἵ τ{ῃεῖγ σάγοδϑε 
[411 τῆσγθοη, ἰε σὐαΐ δὲ ὑποϊθδη υηῖο 
οι. 

ὸ 49 Απά Ι΄ δηγ δεαδϑβῖ, οἵ ψῇῃϊςἢ γε 
ΙΏΔΥ οδῖ, ἀϊε; ἢς ἴπαῖ τους ῃο τῆς 
οᾶγοδβα τῃογεοῦ 5041] 6. ὑποϊθδη ἀπε] 
τἢε ἐνεη. 

40 Αμπά ἢε τῃαῖ δδίειῃ οἵ τῆς σδγ- 
ολ86 οὗ ἰξ 5141 νγδϑῇ ἢ15 οἱοῖδεβ, δηά 
θῈ υποϊδδη ὑπ|}} τὰ ἐνεη: ἢδ αἷϑο 
(δὲ Ὀοδγεῖῃ τἢ6 σάγοᾶβε οὗ ἰξ 5}4]]} 
ννδϑὴ ἢΪ8 οἰοῖῃεβ, δηά θῈ ὑπο θδη ἀπ1|] 
τἢς ἐνεη. 

41 Απά ενειῦ οτδορίηρ τΠίηρ τῇδέ 
᾿ ργεερδῃ ὑροη ἔπε οατῃ «ζ4,} ὁ Δῃ 
Δοοπκιηδίίοη ; ἰξ 8Π4}} ποῖ Ὀ6 δαΐθῃ. 

42 νμδίβδοενοε ροεῖβ ὑροὴ ἴῃς 
δε γ, δηά ννμδίδοανεσ ροδεῖῃ ὑροὴ αὐ 
ἔουΓ, ΟΥ Ῥηδίβοανεσ ἰμδίῃ πιογε ἔδεξ 

ἃ ϑἴορδη δηὰ 115 σουὸσ (Κηορεῖ, Κεῖ, [86 
ὙΤλγρυπι5), οὐ ἃ βυρρογί ἴο ϑεῖνε 85 ἃ ἵγονϊϊ 
{ἜΧῸ, ΡΟΓΏΔΡ5 Πκὸ ἃ ραῖσγ οὗ δηάϊσγοῃβ. ΜτΥ 
αἰστᾶνθ 5ϑρθᾶκϑ5 οὗ ἃ ςοηίσίνδηοθ ἔοιμπηά ἴῃ [6 

Το οΐοσ ρᾶγίβ οὗ Ασδῦϊα ὑν οὶ τλδῪ 1]]υϑϊγαῖο 
δηὰ ςοηδητῃ ἴδ6 ͵α8ὲ οὗ ἴΠ6ϑ96 Ἴσοπ͵θοΐιΓοβ. 
Ης ἀοβο θα 1 45 "δὴ ὀρϑη ἤσγορ᾽δος Βοίϊον- 
δὰ ἴῃ {μ6 ρτοιιπά-ἤοοτ, τυ ἃ γαϊϑοά ϑδἴοῃθ 
Ὀοτάεγ, ἂπὰ ἀορ-είσοηβ ἕοσ 86 ἢιεῖ, δηὰ 90 
ἔουί, 7υϑὲ |ἰκΚὸ νῆδῖ ΤΥ Ὀδ ϑθθη ἴῃ ϑρ41η δηὰ 
βοπῖο οἷά Ἐπ 5} τδηοσ--ἤου565.}) ὁἼΓανοὶς 
ἴη Ατδῦϊδ,᾽ ΝΟ οἱ. 1. ῥ. ςο. 

86. ῬΤδδῖ 15, υυβαίονογ ἰουςῃοὰ [ἢ6 σᾶγοδϑο, 
ἰπ ἴδ δεῖ οὗ τοιονίηρ ᾿ξ, οσ οἰ βογινίϑβε, 
ΟΑΠΠ6 τπηοθδῃ. 

87, 388. [ἢ {6 δορὰ μδὰ Ὀδθοὴ μεϊοά [ἴξ 
σου Ἱά πη θῖθε [86 Ροϊ υϊοη. ΤῊ Ἔχετηρίοη 
ΔΡΡΙΙΘ ὀχο]υϑί νοὶ ἴο ἀγγ σγαῖῃ ὙΠ] ἢ νγᾶ5 ἴο 
Ὀδ υβοὰ ἔογ βορὰ, Ὑδδῖ νῃιςἢ νγᾶ8 ἴο Ὀ6 δαΐθῃ 
τεαυΐγοά Ρυγιβοδίίοη |κ6 οἴμοσ [δίηρ5. 

389,40. Τὰο οᾶγοᾶϑ6 οὗ ἃ οἶδδῃ ὑϑαϑὲ ψὩ]Γἢ 
μδὰ ποῖ θθθῆ Ὀγορε ν 5ἰδυφδῃίεγεά (ςἕ ἴμεν. 
ΧΥΪ. 19) ψγἃ58 ὑπάογ [86 54π|6 σοῃάϊ ΠΟ 5, 85 
τοραγας τηοσγοὸ σοηΐδοῖ, ἃ5 [86 ἀοδά Ὀοάγ οὗὨ δῃ 
ὑποίοδη Ὀοδαϑὶ. Βυὶ 1Π6 οαϊίϊηρς οὗ 115 Πεβῇ 15 
ἰτοδίοα 85 δὶ τι ῬοΟβϑ ὈΪΥ οσουγ, δηὰ [Π6 
ἴοττὴ5 οὗ ρυτγϊ ποδίίοῃ ἔοσ πὶ γῆο ἢαά δαΐθῃ 
ΔΙῸ ξίνεη. ΤῊϊ5 ΠΊΔΥ μᾶνθ Ὀδθὴ ἴο πηϑεί ἴδ6 
ῬΤΟΡΔΌΠΠΥ οὗὨ πε ὈΟΑΥ͂ οὗ δῃ ΟΧ, ἃ βῇδερ, οἵὐ 
ἃ δοαδῖ, Ὀειης τεοογοσγοὰ ἔσοπὶ ἃ "νὰ δοδϑὶ δηά, 

----- --αποπαυδυα 
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διηοηρ 811 σγεερίηρ τὨηρ8 (δῖ σγεαρ 
ροη [6 οδαγίῃ, τΠθηὶ γα 541] ποῖ εδῖ; 
ἴογ ΕἾ ἄγε Δῃ ΔΟΠλ ΠΔίϊοη. 

43 6 5}4]] ποῖ πηδίε γοὺγ ἴβεῖνεβ "Ηεδ. 
Δδουλίπδθ]ς υν ἢ ΔΠΥ οτεερίηρ; τπΐηρ 
τΠδὲ ογεαρεῖῃ, ποιοῦ 5}4}} γε πᾶκε 
γουγβεῖνεβ ἀποϊθδη νι τΠεπὶ, τμδῖ γε 
8ῃοι]ἀ δε ἀεῇ]εά {ποτε ῦγ. 

44. ἕογ ] κἀπὶ τς ΓΟΚΡ γοὺγ Οοά: 
ε 5}4]} (Πεγείογε βαποτΥ γουγβεῖνοβ, 

δηἀ γε 5}2]] δὲ ἀὐνν ; ἴογ ἶ 

ΔΗΥ͂ ΠΊΔΠΠΟΓ Οὗ οτδερίηρ τπΐηρ (παῖ 
σγδερεῖῃ ὕροη τῆς εἀτγίῃ. 

45 ἔοτ ἰν {8ε ΓΟΚΡ τἢδὲ δεηρεῖῃ 
γὴν ρ ουΐ οὗ τε ἰλπά οὗ Ἐργρῖ, ἴο 
6 γουγ (ὐοά: γε 5}4]1} τμεγείοτε δὲ 

ΠοΙγ, ἔογ 1 σι ὨΟΪΥ. 
46 ΤἨϊ5 ἐς τῆς ἰανν οὗ τῇς δεδβίβ, 

ΔΠ4 οὗ τῆς ἔον], δπά οὗ ὄνεγν [ἰνίησ 
ογεδλίαγε τῆδὶ τηονεῖῃ 1η ἴῃς ννδίοιβ, 
ἈΠὰ οὗ δνεσΥ ογοδῖιγα ἴῆδς ογεαροίῃ 
ἀΡοη τῆς φάγῃ: 

47 Το πιᾶκε ἃ ἀϊβεγεπος δεῦνεεη 
τε πποϊδδη δηά τῃς οἰδδπ, δπά θεΐνγεεη 
τ 6 δεαϑδὲ ἰῃδῖ ΤΏΔΥ ες δἀΐεη ἂπά ῃε 
δεαϑῖ [Πδῖ πΔῪ ποῖ δα Εδίβη. 

ἔτοπι ποοὰ ΟΥΓΎ ΘΟΠΟΩΥ, δδίθῃ ὈΥ͂ 115 ΟΥΤΏΟΓ. 
566 ΟΠ ΧΥΪ]. ΣΙ, 1, 16. 

Α41--48. Βυΐϊ 411 ““ στεορίηρ {Π]ηρ5᾽) ἃ1Ὸ 
ὑποοηαάϊ! ΟΠ ΔΙ} ἔογυϊ ἄρῃ, Ὀθοδυϑε “ ΤΟΥ͂ τὸ 
Δ δοοιηϊηδίίοη." [Ιἢ Πκ6 σλΑπηοῦ ἴπ6 Ῥγο - 
ὈϊίοηΞ5 ἴο οδὲ οὗ 86 οἴδοσ Ὁποίθδη Δη1118}5 ἃτῸ 
Ἔχργοβϑοά νἱῆουξ σοηάϊξίοη, τ. 8, 119 12. 
ΤὨδ σοπιηδηά '5, ποῖ ἴμδὶ ἢ ννῆο ΠΊΔΥ οδὲ οὗ 
(Πποπὶ 5μου]ὰ ΡυΓΠῪ ΔἸ πιϑοὶξ, Ὀυϊ {πδὲ {ΠΟΥ 
8δου)]ὰ ποῖ Ὀδ δδίθη δἱ 8]]. 

4Δ. ραϊοευεγ φοοίό ὠϑοη ἐδε δεῖν} ὙΤμδὶ 
15, 411 ἐοοίίεββ σορΈ 65, δηά πο] 11:55, 50 ς ἢ 85 
5ηδ Κ65 οὗ 1] Κι ηἀ5, 5η8115, δ'υρβ, δῃὰ ἡνΟσΤΉ5. 
Ἡῥαϊμοευεγ φσοεὶδ ὠῤοη αἱ ἥοωγ; τῃδΐ 15, οὗ 
“( ργεορίηρ τὨίηρ5,") ΟΥ γοτηϊη; 500 ἢ 45 [ἢ 
τγοδϑοὶ, [ῃ6 πιοιι56 ΟΥἩΘ 186 ᾿1Ζαγὰ, 866 οἡ υν. 
20---2Σ2ἢ. ἤ,ῥαϊσοευεν ῥαὶδ᾽ γπογε ὕεεῖ; 411 ἴῃ.- 
ϑεςΐβ, Ὄχοορί {86 ἰοοιιϑὲ ΚΠ (νυ. 22), ΤΥ Γἃ- 
ΡῬοάϑ, ϑρίἀθγβ, δηὰ σδίογρ 1815. 

Οπὸ Ἰεϊίζεσς πῃ ἴΠ6 Ηοῦτονν σοσὰ Ὡς ἢ ἰ5 
τεηάογοὰ δεν ἴῃ [Π18 ψοῦβα 15 βαϊἃ ΟΥ̓ ἴη6 [ὸνν5 
ἴο Ὀ6 [86 τη 6 Ἰοιίογ οὗ {86 Ῥεοηϊδίους, δηὰ 
5 ὑγϊπίοα ἰὴ (6 Ηεοῦτονν ΒΙΌ]65 ἴῃ ἃ Ἰαγρὲγ 
ἰγρο ἴῆδη [86 γεϑί. 

44, 4. ὙΠ οη [Ό]]οννβ, ἴῃ ἱπηηηθάϊδίθ σοῃ-» 
πεσθοη ΜΙ [86 ρσοδι δ ὕοη οὗ ογεθρίης (δίηρβ, 
ἃ 5εϊ[ηρ ἕοστίι οὗ (86 βρι πι] στοιιηά οὐ ὑν δ] ἢ 
[Π6 ἀϊδείποὔοη δείνγεθη οἰθᾶη δηὰ τἰποϊθδη 15 
δαϑοά. Οἔχ. το, Χχ. 2ς, 26; σ Ῥεΐεγ: :ς, 16. 

ἄπ ἨοΪγ: αὶ ἐἰΑΡ 19. 
ΠΟΙΠΟΓ 5881] γε ἀδῆ]ς γοιγβεῖνοβ τυ τΡει. δ 
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ΝΟΤᾺῈ οἡ (ΒΑΡ. ΧΙ. 2--- 320. 

ΟΝ ΤῊΣ ΠὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝ ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΟΙἸΕΑΝ 
ΑΝ ὈΝΟΙΕΑΝ ΙΝ ΚΕΒΡΕΟῚΥ ΤΟ ΕΟΟΡ. 

Ι. Τὸ ἀἐεπείοη νεσάρ ὧν 
»ιαγὰ Γ᾽ ἐδὲ οδοιδη ἐξ. 11, δίὔεγεμὶ 
ἐῤεογῖε: ΟΓ ἐδε ἀείαὶ. 111. ΤὋε ῥγίριαγγ 
ἀδεεϊπείίοπ, ἐδα! ὀείαυεεη Ζ 7 απά δ εαΐῥ. 
ΙΝ. Οὐπάμέομς οΥΓ απέ»ια! ζοο. ΜΨΜ. {2ὲ 
ἀἐμεπείοη ὁπ ἐς ῥγαοίεαὶ σἰάδ ποῖ ῥεομ αν 
ἴο ἐδε 1ααῦὺ. ΜΝ]. {δὲ «υἱμάονγε ΟΥ ἐξ οπἡ 
“ΘΗ ΩΥ στοωπάν. ΝΠ]. 1π «υραΐ «υα: 
ἐῤε Μοιαἱς Ζακυ 97) ἀμεπείοη ῥεσμδαν 

ΙΪ. ὝΎΒε οὐδ]οςὶ οὗ [815 ἶανν 15 ἀδοϊαγοὰ ἴῃ 
νυ. 43, 47) ἀπ 5 ΘΠ Ρ ΒΔ ΔΠΥ τεροδίοα ἰη οἢ, 
Χχ. 24--Ὧ6, ““1 4πὶἴῃ6 1,ογὰ γουγ Οοά, Ὡς ἢ 
ᾶγο βϑοραγαίοα γοῖ ἔγτοπιὶ οἵδε ρϑορὶθ. Υδ 
4021} (ποτοΐοσε ρυΐϊ ἀϊβογθησθ Ὀοίνγοεη οἴθαῃ 
Ὀεδοῖς δηά ὑποΐοδῃ, δπὰ Ὀεΐνγεθη ὑπῃοίοδη ἔονν 8 
ἃ οἰδθδη: δηά γὸ 5.81} ηοΐ γηδκο Ὑ ΙΓ 5011}5 
ΔΌΟΠΙΔΌΪΕ ΌΥ δοαϑῖ, ΟΥὁἨ ΌΥ ἔον], οσ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ 
ἙΔΔΏΠΟΥ οὗ Ἰνιηρ (δίηρς [δῖ ΤΠ} οη [86 
ξτουπά, ΙΓ ἢ 1 μάν ϑοραγαϊθα [ΠῸΠπὶ γοὺ 88 
Ὁπο]ελη. Απηά γδ 54] 6 ΠΟΙ υπΐο πηὲ: ἔοῦ 
[{τ8Ὸὸ Τογὰ ἂτπὶ ΠοΙΥ, δηὰ μάνα ϑονεγεὰ γοιῖ 
ἔτοπι οἴου ρεορΐοθ, (πδξ γε 5Βῃου]ᾶ Βδ πγὶπθ." 

ΤὨε Ὀαοὶς οὗ ἴῃς οὐ] ραίίοη ἴο πιδιηἰδίη ἴῃ 6 
Ριεϑοσι θεὰ ἀϊσ πο! Οη 15 ἴδιι5 ἀδοϊασοὰ ἰο Ὀ6 
ἴδε ο2]] οὗ [δε Ηεῦτεννβ ἴο Ὀ6 {86 ῥδου 1 Γ 

ἰς οὗ ]ομονδῃ. [ἰ νγᾶβ ἴο δὲ βοπηείίηρ 
ἴῃ {βεῖγ ΘΔ [1Ὸὶ ἴο τοηπγὶπά τπόπὶ οὗ ἰῃς 
Οονοηδηΐξ ὙΠΟ ἀπε ηρυ σηοα [ἤθη ἵτῸΠὶ 
[ἢς πδίϊοης οὗ ἴδ νοῦ], [{ πιρῆϊ 50 θθσοπλο 
8ῃ δρῖ ἴγρε οὗἉ [πε ς8]} 1156} 1ῃ6 οἰδδῃ δηϊ π|8]5 
Δησ ΟΣ ἴο πο 15γ46}1{65 δηὰ [86 υἱηοΐδδη ἴο 
τς Οεηϊοβ. δὲ Ῥείοσ᾽ 8 υἱβίοῃ οὗ [ες νϑϑϑοὶ 
ἶικο ἃ 5δῆοοξ κηϊ αἱ [6 ἔθυΣ σΟΥΠΟΥΚ, ὁ’ ν᾿ ΠΟΓοη 
ὝΕΙΟ 41 πλδηηοῦ οὗ ἐοογίοοϊοι δοδϑίβ οὗ ἴῃ 
ΟΑΓΣ, δηὰ νυἱἱὰ θεαϑίβ, δπὰ Ἴτεοριης {πιηρ5, 
διὰ ἔονβ οὗ ἴθ αἱγ᾽" (Αςῖβ χ. 12), ἄρρεδζβ 
ἴο ΓΡΟΟΚΏΪΖΟ ᾿ξ ἴῃ (ἢ5 Αγ. [{ ννὰ8 δῖ ἰῃδῖ 
ὈπμῈ τηδάθ πον ἴο ἴδ6 δροϑίῖς ἰπαΐ [16 
τευ  δῦοη, τῆς ἢ ἢδὰ Ὀγοίκοη ἄόννῃ (ἢ πη! ἀ]6 
γΥΔ}}] οὐ ρασγιἴοη Ὀεΐνγθεη [ενν ἀπᾶὰ δ ο, 
διδὰ ργοῃοιιπορά ΘοΥΟῪ σγθαΐυσο οὗ Οοά ἴο Ὀδ 
οἰοδῃ; [δὲ ΘΕΥΟΤΥ οτοαΐυγε οὗ Οοά 15 ξοοά, 
δηά ποίδιηρ ἴο 6 τοξιβοά, 16 "ἴ Ὀδ6 τεοεϊνοά 
νὰ ΓΠδληκορινίηρ (1 Τίμι. ἷν. 4); ἰμδὲ ἰξ 15 
ποῖ [δαὶ ψνΒις ἢ ῥοοίθ ἰηΐο [Π6 τῃουτἢ νιοὶ 
ἀεη]εῖΒ ἃ πιᾶη, Ὀυΐ (μαῖ Ὡς ἢ σοπιοίῃ ουὐΐ 
οὗ [86 πωουΐμ. Μαῖί. χνυ. τσ. ΤΠ οἰοςῖ ρθο- 
ΡΪΕ “ΤΕ ΠΟ Ἰοηξοῦ ἴο δ [Ιοὦ ὈΥ {πὸ ἰεϊζεσ οὗ 
ἴνο 1ἃνν ἴἢ τορασγὰ ἴο ἔμοιγ ἑοοά, Ὀὰξ ψετὸ ἴο 
6 Ἰεῖ ἴἰο ἴΠ6 Ὄοχοσοῖϑο οὗ ἃ γοξοπογαϊα 1υἀξ- 
τηρηῖ. ὙΠΟΥ σγοῖὸ ἴο ἰοαᾶστὶ [δῖ {86 Κιηράοπι 
οἵ σοὰ '5 ποῖ δδί!ηξ, οὐ δὐδίδιηἰπρ, ἔγοπὶ πηθαΐβ 
δηὰ ἀσίηκβ; Ὀυὲ Γρϊοουβηθββ, δηὰ ἴσυῖῃ, δηὰ 
Ρεᾶσθ, δηὰ ἸΟΥ͂ ἴῃ ἴδε ΗοΙγ Ομοβϑὶ. Ἀόομῃι. 
ΧΙΥ. 17. 

1. Ψαγίους ορίῃηϊοης ἤανο Ὀθθη ἔοιτηοα 49 
ἴο ψγβαὶ Τσοησιογαίίοηβ αἀϊτοοϊοά [Π6 1ἰπὸ ὈΥ͂ 
Ὡς ἢ οοδῃ ΔΠΙΤΏ2]5 ννοτὸ ϑοραγαίθα ἔγοπὶ υη- 
οἰθδη 

1τ μας Ὀδεῃ Βεϊά, (1) Τβδῖ πὸ ἔοοά ἑογῃϊά- 

ἐδὲ Ζαευ α «ῥεείαὶ 

ἄδῃ νγᾶβ 50 ἢ ἃ5 νγ)Ὃὰϑ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ δαΐθη ὈΥ (6 
ὩΘΙΡθουΓηξ πδίϊοηβ, δπὰ [πδὲ (πὸ ρσγοβι Ὀ οη 
Βογυθὰ 45 ἃ Ἴσδοοῖκ ἴο Κοὸρ [86 ρθορὶθ ΑΥΝΑΥ͂ 
ἔγτοπι 5δοςΐὶ ἱπίογοουσθε ὙΠ [86 ΟδηΈ 165}, 
(1) Ὑμαΐ τς ἤσδβῃ οὗ οογίδίπ δηϊπιαὶς ἔγοπι 
τῇ ἢ (δ6 Ἐργρίίδης δυβίαιπθά, Ὀθοδυϑο (ΠΟΥ͂ 
Βοϊά 1ξ ἴο Ὀ6 βδογθά, νγᾶ5 ργοπουηοθὰ ςοἴθδῃ, 
Δηὰ ἰτοαϊοὰ 28 σοπηήοη ἔοοά: δηὰ (πδὲ [6 
βΒεβὴ οὗ οἴοσ δηΐπλδ]β, νυϊςἢ νγὰ5 δϑϑοςι δία 
νὰ τῆς ῥγασίίοθ οὗ πηδρίς, ννγὰ5 δοπιηδίοα 
ἃ5 τ᾿ιηοΐοδῃ, ἴῃ ογάοσ ἐμδὲ 86 [9 γδ6}1{65 τπιϊρῆξ 
ἴῃ ΠΟΤ ΔΙ 1 ὈΘΑΓ ἃ ἰδβε ΠΊΟΩΥ͂ ἀραϊπϑῖ 
ἸάοἸΔιΥ δηὰ ϑιυρεγϑοη". (2) ὙΤδδΐ 1 ἰ5 
ἱπλροβϑΌ 6 ἕο σοΐοσ ἴθ 11πὸ οὗ ἀοηηγδγοδίίοη ἴο 
ΔηΥτίης Ὀυϊ [86 ΔΥΡΙΓΑΥΥ Μ0}}} οὗ Οοάϑ, 
(4) Βυῖ ἔπε ποῦοῃ νυν μῖς ἢ Β45 θεδη δοςερίθά 
ἢ τηοϑὲ ἐΆνΟΟΣ 15 ἴπδὶ ἴΠ6 ἐστ Οη 15 
Ὀαϑοὰ ΨΨΏΟΪΥ ΟΥἨἈΤΠΔΙΠΪΥ ὈΡΟῺ ΞΥΠΊΌΟ] ᾿ς Δ] 
δτουπά, ΒΥ 5ογηο ᾿ἴ ἢδ5 ςοπηροίοα ψ ἢ 
[δὲ ἀορταάδίοη οὗὨ 411 στγεδϊϊίοπ ἰἤσουρ ἴ86 
[11] οἵ δῆ. Ὅὴδ ἀρραγθηΐ σοβεοςίοη οὗὨ πιογαὶ 
ἀδργανΥ ἴῃ ἴΠ6 ἀϊδροβιίοη οὗἁ βοπὶὸ δηϊπηδὶβ 
δ25 Ὀθδη Ἰάἀδητ ῆρα ἴῃ γαῖθοσ ἃ ἰοοϑὸ ΑΥ͂ ἢ 
[186 ὑποΐϊοδη οσγοδίιγοβ οἵ ἴπ6 1ἃνν3. Εοϊϊον- 
ἵπς ἴῃ (86 νγακθα οὗ ΔΩΥ οὗ (86 Ἐδίδοσβ, οὗ 
ΡεΥδΔΡρ5 σγαῖθοῦ τυὐγηϊηρ {πεῖγ ἤρυγαῖνε Δη- 
ξυδρο ἰηΐο ἔοιτηδὶ ἰηϊογρσγοίδίίοη, ϑοπὶὸ πηοάθγῃ 
οὐ τἰο5. δᾶνθ δίίδοῃοα ϑγυτηῦο δϑπὶ δἷϑὸ ἴο 16 
ῬΑΓ ΟΌΪΑΥ5 ἰῇ ἴῃ6 ἕοστηῃ δηὰ ρῃγϑι οί οὗ 
δηϊπιαὶβ, ἔγοσῃ ὑυ ἢ στὰ ]65 ἅσὸ ἰαϊὰ ἀόνῃ ἔοσ 
ἀἰπεηρσυ ϊϑῃίηρς [Π6 οἶαϑθθοα οὗ οἰθᾶὰπ δηὰ ιιῇ- 
οἰθδῃ δηϊπιαῖὶβΌ ὙΠῸ οονθη Ὠοοῖ, 5ἰδηάιηνς 
ΔΥΤΗΪ οἡ ἴδὸ στουπά, δηὰ γεῖ ννε}}] δάἀδρίδα 
ἔογ Ἰοσοπιοῦοπ, 85 Ὀδθη ἰδ Κθη 45 ἃ ἤξυτε οὗ 
186 κἰδηάιηρ ἰη [86 νγου]ὰ δηὰ ἐπε νγδὶῖ ἴῃ {86 
τοδὰ οὗ 116 οὗ (ἢ6 Ὀεϊϊενεῦ : [86 συπιπδίην 
ῬΓΟΟΘΘ5 15 τεζαγάθαὰ δ5 ἰηϊοπμάθά ἴο σετηϊπὰ [Π6 
15γδοὶθ5 οὗ {ῆ6 ἀυγ οὗ ξοπηὶηξ 4 μι οὗ 
τηραϊδίίηξ ἀραίη δπὰ δρδίη οἡ ἴθ ἀϊνίηθ σοθ- 
5ε15 ([οβϑῇ. 1. 8). Α5 ἴ)6 ἢπβ οὗ ἃ ἤξῃ δ1Ὸ 
ἰηἰοηαδαά ἴο χαϊϑο 1 οι οὗ {86 πιυὰ ἴῃ Ὡς ἢ 
ΒΌΓΝ σγοδίαγοβ 85 ἴῃ 6 οεὶ ἄννοὶ, 580 ῥὑσγαγοσ δηὰ 
αι ἢ ἀγὸ πηραηΐ ἴο σαῖϑὲ [6 5οι]ὶ οιι οἵ ἀδτῖκ- 
2655 δηὰ ρο]]υἱοη δ. (9) ΜδηΥ δΒᾶνε σοηβὶ- 
ἀεγοὰ (μδῖ τῆ6 φσγοβιθιοη οὗ {π6 υῃςοΐθδῃ 
Δ Ππ|419 νγ5 Ὀδϑοὰ ΠΊΔΙΠΪΥ ΟΥ̓Ά ΘΠΕΪΓΟΙΥ προ 
58}] ετουπά, {μεῖγ βεϑὰ θοηρ τοξαγάθα 85 
ὉΠ ΒΟ ὀϑοιιθϑ, 

1. Ἡανίάςου, “1πξ. ἴο Ο. Τ᾿ 1. 258. 
3 Οήρεη, “Ὁοηΐϊ. (εἰἶ5.᾽ 1. Ρ. 215. 566 οἢ 

Ι,εν. χὶ. 18, 19, 29.---ἰἰ 15 ϑυτρηβίηρ ἴο βηὰ Εν] ὰ 
Ἰτηαρὶπίηρ μαι (ἢς Ι5γαθὶ 65 αἴας Ἴχθη δηά οἴδμεσ 
δηΐϊτηα]ς ουἱ οὗ τ ἀϊςυ]ε οὗὨ ἴῃς ἰάο]αίτΥ οὗ ἴμοβ8 
δηΐπηα }5 ὉῪ ἴῃς ἘργριίαηβΒ. “ΗἱϑΞῖ, οὐ 5γδοὶ], 1. 
Ρ- 573. Βεεΐ ννὰϑ δδίθηῃ " τῆς Εργρ(δῃ5 85 ἔγεεὶγ 
85 Ὁγ ἴς ΙΞγβε]ο5. ΝΕ Κίπβου, 1. Ρ. ᾿66. 

δ Ουμδυς, “ἂς Εδρ. Ηδεῦ.᾽ 11. 24 ἴῃ “Οπςὶ 
ϑδοτί. 

4 ΒΑσηδρας, “ΕΡ.᾽ οἰ. Χ. Αὐδίρειι ἴῃ Ἐπεοῦ. 
Ῥτερ. Ενδῃ.᾽ ν1Π. 9. Ϊοη65 οὗ Ναγίδηά, "Ζοο- 
Ἰορία Ετηϊςα.᾽ Κοὶ!. 

866 ΚυτίΖ, ’8ας. ΝΥ ΟΥΘἱΡ,᾿ ὉΡ. 28, 10. 
6 Μαίπιου. “Μοζγ. Νεν. 111. 48. ϑρεηςοσ, “ἂς 
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ΤῊ ἀϊβεγοηξς υἱοννα νυ ἢϊς ἢ πᾶν Ὀδοη Ποϊά 

οὐ ἴδ6 ϑυδ͵εςξ τὸ αἰϑευβϑοά δὶ ᾿θηρίῃ ὉγΥ 
δΡΘΏΓΟΓ δηὰ ΌὉΥ Μ|ςδδε|15. ' ΠΊΔΥ ὈτΙΘΗ͂Υ 
ΣΟΠΊΔΓΚ, ἴῃ τερασγὰ ἴο {πὸ ΕἸγϑὶ υἱὸν νγὸ ᾶνθ 
δίδίοα, (δαὶ (6 δηϊπιδὶ ἔοοὰ οὗ ἴπΠ6 δηςίθηΐ 
Ἐργρίίδηβ δηὰ Ασδῦίδηβ Ἄρροᾶτβ ἴο διᾶνθ 
Ῥεοη, ἢ Ὀυϊ {π|π|Δ ὀχοορέίοη, [86 54π|6 85 
[μα οὗ [6 Ιϑ5γδϑ 65}: 1 τερασὰ ἴο {δ 
δεοοηά, (πδξὲ [86 οἰθδῃ οχ, 5ῆθορ, ξοαῖ, δηὰ 
δίδξς ὑετ διηοηρϑὶ ἰδ6 δηϊπ)αῖα ὙΠΟ ὙΤΟΓΟ 
Πεϊὰ 45 πηοϑὲ βδογοά Ὀγ {86 Εργρίίδηβ. Οἡ [86 
ΤὨϊγὰ ποίδίηνς ποοὰ Ὁδ 5414, ὀχοορί ἰμδῖ 11 15 
ΔΥΡΙΓΑΓΥ δηὰ υπϑ5λι!ϑέδοίοσυ [ἢ σεραγά ἴο {πὸ 
Βουπίῇ, 1ἴ 15 σίγδηρο [δὲ 115 δάνοςσδίεβ 5ῃοιϊάὰ 
ΟΥΟΣΪΟΟΚ {86 ἔδεῖϊα (δαὶ [86 τηοόζοθα δηὰ 
5! ΚΥ Ὀ01] δηὰ ἴπ6 σαρηςοῖοι5 βοδΐ τὸ οἰθδῃ, 
ὙΉ]6 6 ραϊίθηΐ σαπλθ] δηὰ [Π6 Πδῖθ ἃτὸ 
ὈποΙοδη; δηὰ ἰδπαξ {(η6 Ποοῦ οὗ [6 υἱποΐθδῃ 
Ποτθο δηὰ (6 ἔοοϊ οὗ ἴῃ6 ὉποΪοδἢ σΔΠ16] ϑθθτῃ 
ἴο 6 Ὀεϊῖες δάδδρίοα ἴο ϑυτηθο ]}Ζ6 [86 ουϊνναγὰ 
16 οὗ 186 ἔα ι] Ὀο ον σ ἔμδη [86 ἔοοϊ οὗ 186 
ΟΧ οΟΥ ἴῃο 5866. 
1. [Ιη οτγάεσ ἴο Ἴοπὶὸ ἴο δηυίηρ ἰκὸ ἃ 

52 {ἰ5Δ.ΙΟΥΥ Ποπο] 5οη οἡ ἴδ 50] 6ςΐ, 1ἴ Θο6 π|5 
ΠΟΟΘΘΘΑΤῪ ἴο Ἰοοὶς πλοῖο 5. ΓἸΓ ΕἾ [Δ 50 πὸ 
Ὦδλνο ἄοπο δὲ [6 ὰῦ ἰῇ ΨΏΙΟἢ [815 αν ννᾶ9 
τορατάδα ἴῃ {πε ῥγδςῖςοδὶ "δ οὗ ἴης Ἡοῦγεννϑ. 
Το ἀϊνίϑίοη ἡ ΒΙςΒ ννα5 {86 ξουηάδἝίοη οὗ [Π6 
ἴδνν νγᾶβ ποΐ ομδ οὗ ἡμυξηρ Δ πια1ῖ5. [ἴΠπο]68ῃ- 
655, ἃ5 βιιςῇ, Ὀοϊοηροὰ ἴο Ὧ0 ογοδίιγο ὑν 8 1]6 
1 ννὰϑ αἷϊνθαΚ Ὑπὸ Ηοῦγονν {τοδί ἢϊ5 σδπλεὶ 
ἃηὰ ἢἰ5 855 ὙΠ 85 πιυςἢ οᾶγὸ 85 ἢ6 ἀϊά ἢΙ5 
ὈΧ ΟΓΥ 5 5ῆδορ, δηὰ Ἴβπιὸ ᾿ηΐο ςοπίδεϊ ψἱ ἢ 
ἐποπὶ 85 ἔγθοϊγυ. Απὰ δυγίμοσ, γοζαγάϊηρ Ποπὶ 
85 δυ ϊμογιΖοά ϑγπλῦοΐβ οὗ ϑριπέυδὶ ἔγαμ, (Π6 
1 οη δηὰ {δὸ Εδρὶθ νγοσθ ἴῃ δὲ νἱβίοῃ οὗ [ῃ6 
Ῥτορδδί σοογάϊηδίο ψ 1 [ἢ6 ΟΧχ δπὰ ἴμε Μδῃ, 
ἘΖοκ. 1. το. Βυΐ δεςοσγάϊην ἴο {6 τ Βοΐὶδ βρι γι 
οὗ ἴῃ6 1ἃἀνν, 8ἃ5 ψνῸῈ]}} 85 [5 ἰϑί[οσ, ουοσυ ἀεδὰ 
ὈΟΑΥ͂, νυβεῖδοσ οὗ ἃ μυπίδη θείης, οὗὁἉ Δ Δηϊπ,δὶ 
οἴθδῃ οὐ υῃοΐοαῃ, ἰξ 11 μδὰ ἀϊδᾷ οἔἉ 1156} οὐ δὰ 
Ὅδοη ΚΙΠΘὰ ἴῃ 4 σομηηοη ΨΨΑΥ͂, νν85 ἃ ΡΟ] υἱοὰ 
την, ποῖ ἴο 6 τους πο, κε μαᾶνὸ ἴδι5 
Ὀγουρμῖ Βεΐογε τ.ι5 δε ρτϑᾶῖ ορροβιἴοῃ Ὀε- 
ἕνῃ 1,1 δπὰ ᾿οδίῆ. Α5 δνογυ πνῖηρ Δη]Π|Δ] 
ὙΝ43 οθδῃ, 50 ΘΥ̓ΟΓΎ ἀδδὰ δηϊπηδὶ, ἴῃ (8 πδίυγαὶ 
οοηάϊ!θοη, ννᾶ5 ὑηοΪθδῃ. 

ΙΝ. Βιυὲ [ἴ ννᾶβ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ ἴο τῇ κο ὕγὸ- 
Υἱβίοη ἔογ διυπιδὴ ἴοοά. ΤΠδ 1ἃ,νν {Πογοίοσο 
Ροϊηΐϊοά οὐ [ἢοϑ6 δῃϊπιδῖὶβ νν Ὡς ἢ Ὠἰνὶπο υν]5- 
ἄοπι ἀεοεϊἀοὰ ἐο δὲ δ Ὀεβὲ ἔογ [ἢ ρυγροθβδ : 
δηᾷ 1 ογάδιποά ἴ8δὲ, ὑνἤθη ΠΟΥ γεγο σου γε 85 
ἴοοά, (ΠΟΥ 5βοιι)]ά δ 5ἰδιρμίογεα Ἰη ἃ ραγίου δ Γ 
ΤΑΔΏΠΕΙ δηὰ 5βδῃςτ ρα ὈΥ Ὀοὶηρ Ὀγουρπξ ἴο {Π6 
ἄοον οὔμο Τάθεστδοῖὶο (μεν. χυῖ!. 3---6). ΠΟΥ 
8 ὈΘΟΔΠῚΘ ΠΟΓΟΠΊΟΠΙΑΙΟΥ σχοορίοα ἔσγοπὶ ἴδ 
ΒΈΠΟΓΔΙ ἰδἰηξ οὗ ἀδαίῃ. ὍΠὸ Ὀ]οοά, ἱπ νος ἢ 
ννᾶ5 “ἐἴδὸ 16 οὗ ἔπε Πεϑ" (1.εν. χν]ϊ. ΣΙ, 566 
ποῖθ), νγᾶ5 σαγ ΠΥ ἀγάνγῃ ΟἹ ἔτοπι {Π6 πηοδί, 
ὙΠ Πανίηρ Ὀδοη ρῥγεϑοηίοα δοΐοσγο [Θῃουδῇ, 
85 σῃάοννοα 1 ἃ πονν σοϊδοπ, [ἴ νγᾶ8 τηδάδ 

Ιερ. Ηδερ.᾿ 1. οἰ. 7. ΜΙίοδδοῖα, 1ανς οὗ 
Μοβδς,᾽ Νο. σ611., ἄς. 

1 ὃς Ὀεῖϊον, ὃ Ν. 

ΤΕΥΝΙΤΙΓῦσ. ΧΙ. 

οἰεδῃ δηὰ βί ἰο 6 ἴδε ἕοοά οὗἩἨ Ἀ Π[εἐδόοναῃ δ 
ῬΟΟΡΙθ. ὅ6εο Νοίδ δῆεσ ςἢ. χυ!. 

ν. Τι ἀϊξειπςξοη Ὀεοΐνγθθη οεἰθδῃ δηά ὑη- 
εἰθδη 4Π11η14}95 νγᾶὰβ ἢο ἢὸνν {ηρ δὲ (86 Ἐπ|6 οὗἁ 
[ἢὸ κινίηρ οὗ (86 1,αν7΄νῪ. 1 μδὰ Ὀδθη γοοορηζΖοά 
Ὀεΐοσο ἴδ6 βοοά δηὰ ἱπηηγοάϊ δίοὶ Υ αὔεσνγαγάς 
(σε. νἱῖ. 2, 3, 111, 20). Βυϊῖ νγὲ ᾶγὸ ποῖ ἰο]ὰ 
μον ἔδγ [26 ρδίσίδσομδὶ τιὶο οοἰηο δὰ ἢ 
{86 Μοβδῖὶς. 
ΤΠ ΤΒΙοῖ ραγὶ οὗ ἴῃ δηϊπηδὶ ἔοοά οὗ εὐ]- 

νδίεα ηδίϊοης 845 ἴῃ 41} ἀρθϑ δηὰ ἴῃ 41] ραγίβ οὗ 
186 νοῦ] Ὀεθη δκεη ἔγοπι [6 βδπὶθ Κιπά5 οὗ 
ΔΗΪΠΊΔ15.Ύ. ὍΤΠὸ πιπιηδέηρ αυδάτιρεοάκ, [86 
ἤβμοβ. ἢ ἤηθ9 δπά 5.165, {π6 μα]! ηδοθοιβ 
Ὀϊγάς δηᾷ οἵδμοσ Ὀἱγάβ νυ ῃ]ο ἢ ἔδοαά οὐ νορεῖ- 
ΔΌΪΕ5, ἅγθ δυο Ὁ ῥγοξειτοά ὈΥ [86 βΈΠΟΓγΑΙ 
σδοῖςθ οὗ πηδηκιηά, ΝΠ ογο ἴποσὸ δδ5 Ὀδθη 
ΠῸ ρῥγεβοιῦοα αν [ἢ6 ΠΟΙΏΠΊΟΩ 5866 [85 
ἰεηάοά ἔο ἰδθ ϑᾶπὶὸ ὑγαςί!ςδὶ γεβϑ]. ὙΠῸ 
δηςϊεηξ Οδηξ]ο ἰᾶννβ οἡ ἴῃς Ξυδ]θεῖ, Δ5 ἴῶγ ἃ5 
6 ἅσγὸ δοαιιδιηίεά ἢ ἰἤοπι, ἀγὸ, ἢ 
ἱποοηϑι ἀογδῦϊς Θχοθρί οηβ, ἰῇ ἀρτθογηθηΐ υνἱ 
[}15 Ιανν οὗ Μοϑέβ. ὙΠῸ Ἐξγρίίδη ργθϑίβ, νγὰ 
816 [0], δὐυϑίαϊποὰ πτοπὶ ἴθ βεϑῇ οἵ 1]1] 5ο]] - 
Βοοῖρά ᾳυδάτιροίπ, 411 Ὡς ἢ μᾶνθ ἴοοβ δηά 
411 νι ῆϊοςἢ μᾶνθ ποῖ πογῃβ; ἔγοπὶ Ὀϊγάβ οὗ 
ῬΓΕΥ δηὰ ΠῸπιὶ ἴῃ). Θὕῆθ Ῥάᾶγϑϑεβ δ1Ὸ ϑδιὰ 
ἴο τεΐοςξ [πὸ βεβῇ οἱὨ 411] Ὀθαϑίβ. δηὰ Ὀιγάβ οὗ 
ῬΓΙΟΥ δηά οὗ πὸ βάτο. ῬὍΠῈῸ6 δηςϊθηξ Ατσαθίδῃβ, 
1δουρῃ, κὸ 16 τηοάοσῃ Μοβίοσηβ, ΠΟῪ δἷθ 
186 βοβῇ οὗ {πο σδπιοὶ, στο ἢν αὐϑίδι πο ἔτοσα 
Ῥοσῖ (866 ηοΐθβ οὔ συν. 4) 7). Δοςοογάϊης ἴο 
ἴῃς Μορίδηι ἰδνν, 411} Ὀθδεῖβ δπὰ Ὀϊγὰβ οὗἉ ῬσοΥ, 
16 455, ἴπ6 τῇυ]ο, φηὰ (1η [86 υἀξηηγεηΐ οὗ [ἢ6 
Ὀεϑὲ δυϊπογι 65) [86 ἤοτῦθο, 411 1ηβεςῖβ Ἔχοορὲ 
Ἰοςιυιϑῖ5, δηά 411] δΔη1Π1|815 ᾿ἰνηρ ἴῃ (ἢ6 νυδῖοσ 6χ- 
ςορέ πιὸ ἤϑῃ, ἀῦὸ ὑσομιθιο3, Το Βγαῃπηη 
τι]ο 15 Ὀαϑοά ᾿ροη δὴ ἀρρϑᾶϑὶ ἴο ἃ σογίδίη ἀϊνὶ πὸ 
αν ἡ] Οἢ 15 ᾿ηἔΠηροά 1η ἴῃ ογάϊπλσγ ἔδεῖβ οὗ 
παῖυγο. [{ 15 δϑϑυπηθά ἴο Ὀ6 ΠΣ 1Πδῖ ΟΠΪΥ͂ 
[86 ΒΙΡΠΟΣ ογοαΐυσο 5ῃου]ὰ οδῖ ἴη6 Ποβϑἢ οὗ [86 
Ἰονγοσ. ὙΝΉ θη, 85 ἰπ ἴΠ6 σ456 οὗ δοαϑῖβ δηά Ὀϊγά5 
Οὔ ΡΓΕΥ͂, 8 ΔηΙΓῊ8] ἔδο 5 ρου δηΐου ἴῃ (ἢ 58 ΠΊ6 
γδηὶς ἡ] ἢ 5617, (6 ΟΥ̓ΔΟΓ 15 ἀϊδειγ θά, δηὰ [ἐς 
Πεβὴ Ὀεσοπλεβ ᾿πηρυτο δηὰ ὑπῆϊ ἔοσ ἰδ ἔοοὰ οὗ 
ἴδε Βτδῃπιίη. Μέδηι 5Αγ5, "" ἴογ ἴΠ6 βυπίθηδηςο 
οὔδ6 νἱῖδὶ βρίτῖὶ, Βγδῃπηᾶ Ἵγοαιθα 4}1} [815 δηϊ ΠΊΔ] 
Δα νοροίδΌ]ο ογϑίοτῃ ; δηὰ 41} {πδξ᾿ ἰ5. πηονὸ- 
ΔΌΪΘ οὐ Ἱπαπλονθδῦϊο [δῇ σριτῖϊ ἀονουγβ. Τ Ιηρ 5 
Ὡς ἀο ποῖ πιονὲ ἀτὸ οδίδι ΟΥ̓ σγοδίαγοβ νυ ἢ 
Ἰοςοπιοΐξίοη ; ἰοοίἢ 655 Δη 1 π|415, ΟΥ̓ ΔΠ1 1415 ἢ 
(εϑεῖῃ ; (πο56 νυ πουΐ μαπάβ, Ὀγ ἴποβο ἴο νβοτη 
᾿ιδηάϑς ἅτὸ ψίνθοῃη; δηὰ ἴθ {ἰπιιὰ, ὈΥ ἴΠ6 Ἀο]ά. 
Ηο νὴο θδίβ δοοογαϊπρ ἰο ([}}15) ἰᾶνν σογητη 5 
ὯΟ 5[η, ούθη ἐπου ἢ ΘΥΌΓῪ ἀδὺ ἢ ἰδϑοῖο (ἢ6 Πο9ἢ 
οὗ βυ ςἢ Δη1Π|4]5 85 ΠΊΑΥ ἸΑννΓ}]Υ 6 ἰΔϑιδὰ : ς'πςθ 
ὈοΐΪδ (6 πὶ πα ῖ5 ὑπο ΤΑΥ͂ ὈῈ οδΐεη, δηὰ 
ἴῃοβο ννῆο οαῖ ἔδθπὶ, νγογα ΘαΌΔΙΪΥ οτελίθαὰ ὉγῪ 
Βτιδηπιᾶ 3". 1 νγου]ά ϑθοῖὰ [πα {Π6 βοϑῇ οὗ [ἢ 
σον, ἔγτοπὶ ὑυΒιο ἢ ὩΘΑΣΙΥ 411 τηοάογῃ Η! πἄοος 

1. σμῃαζοοῃ, φυοίεἃ ὈΥ ῬοτΡΆγτυ, “ες Αὐϑὶ.᾽ 
Ιν. 7. 

2. «Ἡράλγα;, Νοϊ. [ν΄ Ρ' 74: 
8 “Ἰῃρἰτὰῖ65 οὗ Μοηυ, οἂ, ν, 28--35. 
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τ. 1- 4. 

5 ΠΟΙΥ δὐϑίαϊπ, νγᾶ5 ΟΥ̓ ΒΊΠΔΙΪΥ ποῖ ὀχοορίθα 
ἔτοπι 86 Ἰαννῆι ἀϊεῖ οὗ (6 Βγδῃπιίης,. Βυϊ 
θεαϑῖβ οὗ ῥυύευ, αυδάγυροάθ ψὩςἢ ἤάνο 50] ἃ 
Βοοίβ δηὰ ἴβοβὸ νὩ] ἢ μᾶνο ἤνο ἴοθβ (εχοοθρί ἴῃ6 
δατο δπᾶ ἃ ἔεν οἵδοβ), [86 ἰδηλθ οἱξ, Ἵᾶγ- 
Ὠἰγοσγοιιβ Ὀϊγάβ, ννορέοοϊοα Ὀϊγά5, [Ὡ6 Πογοη, 
[86 στάνη, [Π6 ραϊτοῖ, πὰ ἢἤϑξῃ οὗ 4}] κιηάσ, 
ΔΡΡΘαΓ ἴο Βᾶνθ ὈδΘη ΟΧΡΓΕΘΒΙΥ Ὀγοὶ Ὀϊ θα ἔγοπὶ 
ἴδ οαυ]οϑϑῖ {{π|653, 

ΨΙ. [Ιἰ «δηποῖ θὲ ἀοιιδίοα {μὲ {πὸ ἀϊ5- 
Εποζίοη τνϑ]ςἢ 15 δ ΞΔ ΠΕΔ ΠΥ τοοορηϊζοά ὉΥ 
[686 ἀἰἔδγοηξ πδίϊοηϑς 15 'ἰῃ ἀργθοτηθηΐ Ἱ ἢ [ὴ6 
ἰδννβ οὔ ουγ δαυτη]ν Ὁ, Α]] ἐχροσίθηςε ἰθηάϑ ἴο 
ϑῆδνν [Πδὲ [Π6 ΔηϊΠ18]5 ΡΌΠΟΓΔΙΙΥ σοοορηΖοα 85 
εἰθδῃ τὸ [οϑο νυ] οἢ ΔΙση 5} ([Π6 Ὀεβί δπὰ πιοϑῖ 
Ὁ ΠΟΪ ΞΟΠ βογίβ οὗ ἱοοὰ, ΤῬὅδὸ ἱπβίηςΐ οὗ οἷΓῦ 
πδίυγθ ροϊηίβ ἴῃ ἴῃθ 54π|6 ἀϊγεοϊίοη, ΕΘΙΥ͂ 
ΟἠΘ ἀἰ5|1κ65 (Π6 5σηακὸ δὰ {πὸ ἰοδᾶ, ΝῸὸ οπθ 
Ἰ|κὸ5 τη6 ἔογπη δηὰ μιδιῖ5 οὗ ἴδε ρὶγϑ. γνὲ 
ΞὮΣΙΩΚ ΠῸπὶ [86 ποίΐοη οὗ οδίπρ τὴ6 Ποϑἢ 
οὗ τ86 Ὦγαπᾶα οὐ {πε νυϊΐυγο. ΝΏΘη ν 
Ατὸ τοϊὰ οὗ οὖν ἔθ] ]οὐν-οσθδίυγος δ ηρ 5115, 
5ηΔ1}}ς δηὰ δαγί υνγοσηιβ, δηὰ δοςσοιπίϊηρ [Π6 
ετυὺῦβ ἴουπά ἴῃ τοϊζοη τὑυοοὰ 4 Ῥϑοι}γ ἀθ- 
Ἰισδογ 4, [86 ἔξε!ηρ οὗ ἀϊδριιδὲ νυ ῖς ἢ Ασίβεβ 
νὴ ὦ5 νου ηοὶ δθὸπὶ ἴο δ6 ἴπο οἵ-- 
ΒΡ οὗ πιο σοηνεηϊοηδὶ τοβησηθηΐ, 
ἼΠ15 σοποϊυπίοη 5 ηοΐ [᾿ηνα]ἀδίοἀ Ὁ [ῃ6 
ἔεῖ (δδὲ οὖσ οὐ σορυρηδηὶ ἔδο! ηρθ ἤᾶνδ 
θόρη βιυδάυσδά ἴῃ ἴπ6 οᾶϑ6 οὗ [86 ογϑβίοσ δπά 
π6 ρὶ. [Ι͂η τεραγὰά ἴο ἔπε αἰ ϑῃποῖίοη 85 1 
5 ἰδ! ἀονῃ ἴῃ ἴδ6 Μοβαὶς ἔἉ,ὰνν, αγτι 8ρ- 
ΡέᾶΓβ ἴο Ὀδ ΔΙΊΡΙΥ 586 ἀ ἴῃ ϑαγιης ἰδὲ 1᾿ 

1 (οϊεδτοοῖκο, αυοϊεὰ ἴῃ “ΤΙε Ηἰἱπάοος,᾽ Ρρυ8- 
᾿ἰδμῃθά ὃν Κηιϊρῃῖ, οἰ. ΝΠ. 

3 Μεῃῦ, ν. χι--- 18. 
5. 866 ποῖδ οἡ ἴον. χὶ. 7. 
4 ὅςεε Ηΐϊεγοῦ, “δάν. [ονίῃ. 11. 7. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 

ι 74ες 2εγιδεαζίογε ο7 τοογπόρ αὐἴεῦ ἐλεάδιγέλ. 
Με: οὔεγίησε 707 Δ δεν γέμρ. 

ΝῺὨ τδε ΠΟΚΡῸ βραΐκε ὑπο Μῶοβοϑ. 
. 4 

. ΒΑΥ] ΠΡ. 
2 ϑρεαΐς υπίο ἴῃς “ἢ Π]άγεη οὗ [βγδεϊ, 

Ξ ϑΑΥηρ, ΠΓ ἃ “νγοπιδη ἤᾶνε ςοηςεϊνεά 

ΓΕΝΙΤΙΓῦ5. ΣΊῚΠ. 

ςοἰποῖάο5 1 ΟἿΣ πδῖυγαὶ ἱπθεηςξ δηὰ Οὔϑογ- 
νδίίοῃ ὅ. 

[1 μΒα5 ᾿Ἰηάεθά Ὀδθη δ᾽᾽ορθὰ ΟΥ̓ πηοάσετι οΥΙς 5 
ἔδαῖ [86 1,Ὧννὺ “σδηποῖ 6 βυρροβθὰ ἴο ἢδνθ ἃ 
ἀϊείεξς οὐὐες!." (ΚυτγίζΖ, ΚεΙ,, δζς.) Βαϊ (μΪ5 
15 ΒΌΓΟΙΥ ἰδ κῖηρ ἃ γε ΎῪ Ἑσοηίγαοίοα νἱονν οὗ {δ6 
ΒΘ )]οςῖ. Ηδ ψῆο γᾶν ἴδ [νὺ ἴο Μοβοβς 
Ἴογοαίοα ἔδο οαγῖ ὙΠ 411 τ8δὲ ᾿ξ ςοπίδίης ᾿ 
Δηά πηδη 0 [ἴν68 Ἰροὴ 1, [{ Ἤσδηποΐ πᾶν 
Ὀδοῃ Ὀεηοδαίῃ Ηἰἶπὶ οὐ Η!5 σἽμοϑθη βοσνδηΐ ἴο 
ἰπβίσυςς Ηἰ5 Ῥϑορίὶθ ἴο ἴΐἴνθὸ ἰῇ δεοςογάδηςθ 
νὰ ἴθ Παυτηοηγ οὗ τ Ὡ οὶ Ηδ ἰ5 ἴδ δυιίδου, 
δΔηά ἰο ΟΌΕΥ Ηἰ5 ἴανν Ὑμοῖμοῦ ΠΟΥ σεϊδίθ ἴο 
[Π6 Ὀοάγ οἵ ἴπ6 5ρι τ, 

ΝΠ. Βυὲ 1 ἢς ἀϊδειποζίοη οὗὁὨἉ δΔηϊ1π|4]5 Ἰαϊὰ 
ἄοννῃ ΟΥ̓ Μοϑβοβ ἀρτεθὰ ἰῃ ἴδ6 τρδῖη ἢ τῆδξ 
τοςορηϊζοὰ ὈΥ οἴδεῦ ἡδοηβ (ἤδη ἴΠ6 Ἠθῦγοννβ, 
6 ΠΊΔΥ δ5κ υυϑδῖ 7υ5ῖ οἰαὶπὶ ΠΔ5 {Π15 ἴὰνν ἴο (6 
ἀϊδποξνο ομαγδςῖογ δϑογιθεά ἴο 1 ἴῃ ἴμδν, χὶ. 
43---47, ΧΧ. 25, ὡδὶ [ἡ ΨΠδὲ ὙὙΑΥ͂ νγᾶ5 ἴἴ 
Θ5ΘΘΠΕΔΙΥ͂ σοηποοίοα ΜΙ 86 ὕοη οὗ 
ἴσγδοὶ ἔσοπι ἴπθ πδίϊομβ οὗ ἴθ νου Τὴδ 
ΔΗΘΥΤΟΙ Δρροδσβ ἴο Ὅδ6 [ἢ|15:;---[ἢ6 ΟΥ̓ ΠΔης 6 
οὗ Μοβϑοβ ννᾶβ ἴον [Π6 φυῤοίς πδίίοη. [11 νγᾶβ 
ποῖ, |κὸ πὸ Εργρίδη ἴδνν, ἱπιοπάρα ἔῸσ ρυθϑίβ 
ΔΙοτΘ : ΠΟΥ {πὸ ἰδ6 ΗΙπάοο ἴανν, ὈΪΠαΙηρ ΟἿΪΥ 
οἡ ἴδ ἰνςο-ογη ΒΥΔΏπΊη; ΠΟΥ {κὸ ἐἢθ 
ῬάΑγϑθθ ἷανγ, ἰο 6 δρργομεπάθά δηά οδεγοά 
ΟἾΪΥ ὈΥ ἔδοϑο ἀἰβο!ρ  ποὰ ἴῃ ϑρί γι] πηδίϊογϑ. 
1 ννὰ58 ἃ ἰᾶνν ἔογ {πὸ Ῥθορίθ, ῸΣ ΟΥΟΓΥ͂ ΠηΔΠ, 
ὑνοπιδη «πὰ οΠΙὰ οὗ ἴπ6 σᾶοθ Ἅσβοβθη ἴο ὃ6 
(4 Κἰπράοιῃ οὗ ῥτίοδῖβ, 8η ΠΟΙΥ παί!οη"" 
τ χῖχ. 6). [Ιὲ νγὰβ ἴο θὲ οπὸ οὗ [6 

τοϑηδάονυν οὗ [6 ΠΙΡΊΟΓ ϑρι τυ] θαι Δ} } οὗἔἁ 
ἴῃς Ὀεζίεσ ϑεοα οὗ Α Ὀγδμδπὶ ἡ ἢ νγ85 ἰῃ ἰδίου 
8865 ργοπουηςοδὰ “4 σἤοβθη βο ΠΟΥ ΟΠ, ἃ τουδὶ] 
Ῥυοϑι ῃοοά, δῃ ΠΟΙΥῪ πδίίοῃ, ἃ Ῥϑου δῦ ῬΡθορΪθ.᾽" 
Σ Ῥεῖ. 11. ο; ςἕ, 15. 1[χ]. 6, 4͵5ο χ (οσ. Χ' 17. 

ὅ ἐ(ρῃί. 70}.᾽ 1Χ- Ρ. 316. 

8664, ΔηἋ Ῥογῃ ἃ πιδη ἊἿἢ]]ά : τ η 8586 
8411} 6 υποΐδθδη βθνεη ἀλΥ8 ; δοςογά- 
ἴηρ ἴο (ες ἀλγ8 οὗ τῆς ββραγδίίοῃ ἔογ 
ἢδΓ ἸΠΠΓΠΊΠΥ 541] 58η6 Ὀ6 υπο]εδη. 

2 Απά ἴῃ τῆ8 δείρμει ἀδγ ἴῃς βεβῇ ὁ Ἰμο ς. 

]οδη 7. 22. οὗ ἢἰ8 ἐογεβίκι η 5021] Ὀὲ οἰγουπιςί5εά, 
4 Απά 58ῆε 5211 [ἤδη Ἴοπιίηιϊε ἰπ 

τῆς δ]οοά οὗ πε ριυπίγιηρ τἤγεθ δηά 

ΠΕΚΕΈΜΟΝΙΑΙ, ΡΟΚΙΕΙΘΑΤΙΟΝΞΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙ].--ΧΥ, 

ΤΠ Ῥιπῇἤοδίοηβ οὗ (πὸ Ὧν 41] ὑπάοσ 
ἴἧγος μεδάβ; (1) ἴδοϑο ἴογ ἀδῆϊοσηθπὲ δγιϑίηρ 
ἔτοπαι βεοσείϊίοηβ; (11) ἴβοϑθ ἔῸΓ [86 ἱρρσοϑυ ; 
111) ἴ8οβο ὺγ Ρο υὔοη ΠῸΠι ΠΟΓΡβα5. "τε 

δῃὰ ϑεςοηά οἶλ5θθθ ἀγὸ ἀδβου θὰ ἴῃ ἔμ656 
Ἄοδιαρίοτβ; (ἢς ἰαϑί, 8ἃ5 σοϊδίος ἴο ἢυ Δ ῃ σΟΓΡ565, 
ἰηῃ Νύῃπι. χὶχ., δηὰ 85 σχοϊδλίοβο ἴο [86 Ὀοάϊοβ οὗ 
ἀεδά δηϊπιδὶς, ἴῃ 1.,δν. χὶ. 4---δ, 21---20. 

᾿  ο1. 1. 

ΟΠΗΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 
ΡΟΚΙΣΕΊΟΑΤΙΟΝ ΑΕΤΕΞ ΟῊΠΌΞΒΙΕΤΗ. 
[{ τνουϊὰ 5εθπὶ [ἢδὲ [115 σμδρίοσ υσου]ὰ πιοτὸ 

ὨδίΌΓΑΙΥ ἔρον {μ6 αἴθε. ὅδ66 Ῥσεὶ. Νοίθ 
ἴο «ἢ. χν, 

1. οἱόὸ Μω41] ὙΤἘΘ 1 ΑΥΥΕΊΥΟΓ 15 ποῦν ἀΡ 41 
δά ἀγοβϑοὰ δίομο, ποῖ δίοηρ στ Αἄγοη, 45 ἴῃ 
[πὸ ῥγθοράϊηρ σδαρίοσ δπὰ 86 ξο] ΟΣ ΟἸΘ. 

Ω. πειογάϊηρ 10, χε. Ἀδίμεσ, 9 βᾶσαθ 
8δ58 ἴ.:09 ἄδγε Οὗ δορδσχδίίοι.," Ηδσ ιη- 

ΝΝ 

5957 



5 5ὅ 

{ὨΙΓ ἀΔγ8 ; 506 5Π4]} του ἢ πο δ] ονγεά 
τΠηρ, ΠΟΙ σοπης ἰηἴο τῆς βαποίιδγυ, 
ὉΠ|Ὶ τῆς ἀδγβ οὗ πεῖ ρυγγίηρ, δ6 (1}- 
Η]1εἀ. 

ς Βυῖ 1 886 θεᾶγ ἃ πγαϊά ςἢ]] 4, πε π 
8ἢὴ6 5}4]] θ6 υποϊθδῃ ἴννο ψνεεῖκβ, 45 ἱπ 
ἢδσ βερδγδίίοῃ ; δηά 8ἢε 5841] ςοπίίπυς 
ἴῃ τε δοοά οὗ ἢεγ ρυπίγίηρ, τἢγεο- 
8Β0ΟΥςα Δπ4 581χ ἀΔγ3. 

6 Απά ψῆεη τῆς ἀδγϑβ οὗ μεῦ ρυή- 
ἔγῖρΕ 846 []6]1εἀ, [ῸΓ 4 8οῃ, οἵ ἴογ ἃ 

ΗΘ. ΔΟΡὨϊαΓ, 886 5}4}} Ὀτπηρ ἃ ἰδπὶῦ ἴ οὗ 
δ πΌΓΗΙ 16 ἢιβϑὲ γεᾶγ ἔογ ἃ δυγηξ οἴετγίηρ, 

δηά ἃ γοιηρ Ρίρεοηῃ, οἵ ἃ τιυπ]εάονα, 
ἴογ ἃ 5ϊη οἰϊεγίηρ, υηΐο π6 ἀοοῦ οὗ 

οἰοδηηθβ9 νγᾶβ δοςουηίοα ἰο Ὧο οὗ [πὴ6 55 1Πὶ6 
ἄοχτοο 45 ἰμδὲ ἀδβοσιθοὰ χν. 10 56. 

3. Οα οἰγουπιοϊβίοη, 566 Οὐδῃ. χυὶϊ. ΣΟ, 12. 

4. Ὀυπηρ ἴδ6 ἤγϑε ρεγιοάὰ οὗ ϑένεῃ ἀἀδγ9 
ἴῃ6 τοί ΠΟΥ ννᾶ5 σδ θὰ “ὑπο θη" δηὰ σοΙηη}1- 
ηἰςδίεα ἀοἤ]οπχθηΐ ἴο νυ οσηθνεσ, οὕ ἕο τυ βδίουνοσ, 
586 ἰουςδοά. Ὠυππρ ἴπ6 ϑεσοηὰ ρεγοά οὗ 
{ΠΙσ γ -ἴἤγοθ ἀδγϑ 9806 νγᾶβ βδἱὰ ἴο ὕδ “1 [6 
Ὀϊ]οοά οὗ πεγ ρυπέγιης." Ηδογ ἱπηρυγιγ δὲ [815 
ΌὈπη6 νγἂβ ποῖ ἰηξοςϊίοιβ, Ὀΐΐ 5Π6 νγᾶ8 γοβίγαϊποά 
ἔγοτῃ Ἰοϊπίην ἴῃ ἴὴ6 ΡΌ]ς τε σίου 5 56 γυ ςδ5. 
[{ 5ῃου]ὰ Ὀδ6 ο (δὲ (Π6ὸ [1 ρνυ]ῖῖς 8] αν 
ἀϑοσθοά ᾿ΠΙΡΌΓΥ ὀχοϊ υϑίνοὶΥ ἴο 1Π6 Μοίβδεσ, 
ΟΣ μὰ ἄερτοο ἴο {86 ΟὨΙ]4, δε. Νοῖθ δῇεσ 
ςἢ. χν. 

δ. Νίο νΕΓῪ 54 {|5}Δ οἴ ΟΥΥ Γρᾶθοη ἀρρθδῖβ ἴο 
ανο Ὀθθη ρίνθη ἔοσ {Π|5 ἀουδ]ηρ οὗ ϑἂςἢ οὗ 
(ἢ ἴνο ρεποάβ. ϑοῖηθ οὗ ἴῃ Εδίβεγβ, δηὰ 
ΒΕΥΘΓΔΙ πηοάύθγῃ νυτογβ, σοποοῖνο {παῖ 1ξ ννᾶ5 
Ἰηϊεηάρά ἴο τοτηϊπὰ ἴῃ6 Ρρϑορὶθ οὗ 86 ἕαςΐ {παῖ 
ὙΜΟΙΊΔΗ ΓΟργοθοηΐβ [26 ον ϑἱάθ οὗ πιπΊδη 
πδῖυγο, δηὰ νγαβ {86 ἤγϑί ἴο ζ4}1 ἱπῖο ζεοτηρία- 
Ὥοη. 1: Τίπι. 1]. 1,--τοῖς; σ Ῥεί. 1.7. Βιυΐ ἴο 
ὙΥΒδίευοσ σθάϑοῃ 1 15 ἴο Ὀ6 δεβϑίρηῃοά, ἃ ποίϊοῃ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο δᾶνο ὑγονδι θά δηπηοηρϑὶ ἴΠ6 δηςθηῖς 
(Παξ 186 τηοῖδοσ δυ οτϑ ὺσ ἃ ἸοηζοΣ {ἰπ|6 δ ῇοΣ 
[86 ὈΓᾺ οὗ 4 ργὶ (ἤδη δῇἴϊοσ {Π6 ὉΠ οὗ ἃ 
ὈΟΥ. Αεςογάϊηρ ἴο ΗἰἸρρΡοογαῖεβ. δηὰ Ατίς- 
ἴοῖϊε, {π6 ρεοὐ γτραυϊγοὰ ἔοσ ἴδ γεβίοσαϊίΐοη 
οὗἨ Ποῦ Βεδ ἢ ἴῃ [6 ΟμΘ σᾶϑθ νγὰβ {ΙΓ ἀδγ5, 
δηά ἴὴ ἴδ οἴδμοσ, 1 ννᾶϑ ΦΌΓῪ οΥ ἔογίγ-ἵννο 
ἄλγβ. ΤῊϊ5 ΠΟΙΟΠ ΠΊΔΥ μάνα ὕδθθη σοηποςίεά 
ψὮ ἃ ροπεγαὶ συκίοπῃ οὗ οὐϑοσνυϊηρ [86 ἀϊπίπο- 
ΟΠ 845 ΘΑΥΥ 45 (6 {πὸ οὗ Μίοϑοβ. Ατϑί. 
.Ηἱ:5ι. Αη.᾽ Νν11. 3. ὃ 2; 4,8 3; ΗΙρρος. οὶ. 
1. Ρ. 292, οἀϊ. Κυδπη; Ηδσγςοβῖι5 ἴῃ ἶος. 

θ6--8. ΤΒΟ Ρυτγιβολίίοη οὗ (π6 πιοίῖποσ 15 
σοπλρ]εϊοά ΌΥ ἃ 9δοσιῆς!α] δεῖ Ὡς ἢ οχργοςοθὰ 
8 δοκπονϊθαάρτηοπί οὗ β'η δηά 4 ἀδαάϊςοδίϊοη 
οὗ Βογβεὶῇ ἴο Ϊεμβονδῆ. ὙῊδ βᾶπὶθ ννᾶ5 ἀοπδ ὉΥ͂ 
ἴἢοϑο νγῆο νγοσὲ ρυτβοα ἔγοιῃ [Π6ΙΓ Ι5σβθ5 (χν. 
14.) 15.) 295) 320); δηά, νι [ἢς δάάϊξοη οὗ ἃ 

ΙΕΝΙΤΙΟῦσ5. ΧΙ. [ν. 5---. 

τῆς ταθεγηδοὶς οὐ [6 σοηρτερδίίοη, 
πηΐο ἴῃς ῥγαβῖ: 
 Ὅηο 5841] οὔεν ἴξ δείοσγε τῆς 

ΓΟΚΌ. ἀπά πηλῖίςα δ δίοποπηθηϊ [ῸΓ 
Ποῦ; δηά 8ῆ6 5141] 6 οἰεδηβθα ἔτοηι 
(6 ἴδϑδιις οὗ πεῖ δίοοά. ΤὍῊ18 ἐς τῆς 
ἷδλνν ἴογ ἤογ τὰδὲ δίῃ Ὀογῃ ἃ πιδὶε οὐ 
ἃ [δηηδία. 

8 “Απά ἰἔ '88ε θὲ ποῖ 40]6 ἴο εἴμκε 9. 
Ὀγίηρ ἃ ἰδλαιρ, τμῈ πη 806 5211] ὑσγίηρ ξΉ εν. 

Ρἰεοηϑ8 ; Ἀν ἀαπά 
τῆς οἠβ ἔογ τε δυγηῖ οἤετγηρ, ἀπά γὴρὴ ΒΗ 
ὕνο ταυγῖ]ε5, οὐ ὕνο γοῦη 

τῆς οἴδιεῖ ἔογ ἃ εἰπ οἤξεγίηρ: δηά τῆς ὅ΄ 
ΡΓεϑῖ 5Π4]} πηᾶκα δὴ διοποηιεηῖ ἔογ 
ἢοτ, ἀπά 8}6 5}]] δε οἰεδῃ. 

Ὑτοϑρδϑϑ ὔθγίηρ, ΌὈΥ ἴπ6 οἰοαηθοά Γϑροσ ( 
12---20), δηῃ!ὰ ἴΠ6 γτοσοηϑοογαϊοά ΝΖαγο(Νυπι. 
ὙἱΟΙΙ, 12). ΕΕΙῪ Πομηρ]είε δοΐ οὗ βδοτῆς Δ] 
ὙΟΓΘΩΙΡ ὑπάογ [Π6 ,νν Ὀοζᾶη ψῈ ἃ 81η- 
οἴεγίης. 866 Ἰηϊτοά, ὃ χυὶ. Ὑμδί ἴδοῖε [5 
ποίπίης ορμδς ἰῃ 86 διη-οἴεσγιην ἴῃ σοη- 
πεοοϊΐοη ἢ ἙὨΠ] δἰ (45 βοπηθ μᾶνθ ἱπ|8ἃ- 
δἰηθα) 15 ουϊάθην ϑἤονσῃ ποῖ ΟἿΪΥ ὈΥ̓ [8656 
Ῥάσδ]]οὶ οδϑοβ, Ὀὰξ ὉΥ ἴΠ6 ᾿ηξο ΟΠ Υ οὗ 186 Υἱς- 
Εἰμὶ ἔοσ ἃ δ1η-οὔδσχηρ σομηραγεὰ τι [δῖ ἴῸΣ 
[Π6 Βυσι-οἴἴογιηρ, (ἢ6 Βγεὶ Ὀοηρ 4 ὈϊΓὰ, (ἢ6 
οἶοσ ἃ ἰαπιῦ.--- Τὸ νιγρίη ΜΑΓΥ ἀνδι θα Ποῖ- 
561 οὗἨ [Π6 ΠΟΥ νυ Ὡς ἢ [Π6 Πἃἂνν δ᾽ ονγεὰ ἴο 
[Π6 Ροοσ, δηά οἴἶεγεὰ [86 ἱηξοσίοσ. Βυγηϊ-οβετ- 
ἴηζ, [ὐκο 1]. 24. 

Θ. 9 δὲ νι: γεαγ 1 1ῖογαγ, ἃ5 ἴπ [86 
ΤὨΔΙΡΊΩ, δε “οπ 9 ῥὶς γεαν; ςἔ. χὶν. το. Τ]5 
ΘΧΡΓΟΒϑίοη 15 Βυρροβρά ἴο τηϑδη οὐδ 1655 [ἤδη 
ἃ Υ̓ΘΑΓ οἷά, ἩνΠ116 ἐδ “οη 97 α γεαγ 18 ὁπὸ [δαὶ 
[ιᾶ5 υ5ῖ οοτηρὶείοά 115 ἤχϑξ γϑᾶσ. 

8. «ἰαν»ι}]] ἘἈδίμοσ, ὁοπ6 οὗ ἴμο Ζ1οοἷς: 
ΟΙΠΟΙ ἃ βῇῆθορ οὐ ἃ βοδΐῖ, Ηρ. “«εὀ: ἴῃ υ. 6, 
186 νοχγὰ 15 ζεόεν. 866 [ηἰσγοά. ὃ ν᾿ 

, ἥφυο ἐκγιΐει,) ΟΥ ἔκπυο γομῆφ ῥίρεο] 866 οἡ 
1, Σ4. 

“δὲ “ῥα]] δὲ εἶα] ἰὐποϊεδηηεββ νγᾶβ8 βεπε- 
ΤΑΙ ἀϑοσ θὰ ἴο ἙὨ] δ τί, δεςοσγάϊηρ ἴο [86 
υϑᾶροϑ οὔ [πὸ πιοϑί δῃσιθηΐ ἡδίίοηβ, Τὴ Ηπάοο 
1 ῬΡγοηουπορὰ {86 τηοῖδογ οὔ πευνῦοσῃ οὨ]]ὰ 
ἴο ὈΘ ᾿ῆρυγο ἴον ΣΟΥ ἀδγϑ, γεαυϊγοὰ [Βο ἐδ ΠοΣ 
ἴο ὈΔΙΠο 85 ϑοοὴ 85 ἴθ Ὀιγτὶ Β ἢδὰ ἴδίκθη ρ]δςθ, 
δηὰ ἀοδασγτοὰ [Π6 ὑνἢο]6 ΓΤ ἔὸγ ἃ ρογοά 
ἔτοπι στο] ρου τιΐθϑ, νυ ἢ 116 ΠΟΥ ἡ Τογὸ ἴο “ὁ σοη- 
βηο ἐδογηϑοῖνος ἴο ἱηνγαγαά στο Ὀγδηοθ5 οὗ [Π6 
Βεῖῖγ:" ἴῃ 4 Βγδῃπιπ ἔδυ ν τἢ]5 σὰ]θ ὁχ- 
ἰοπάδά ἴο 411 τεϊδιίοηβ τίη [86 ἔοι γί ἄθρτθο, 
ἔογ ἴθη ἀδγϑ, αἵ ἴθ εηὰ οὗ της ἢ ΠΟΥ δὰ ἴο 
ὈαῖΠ6. Αοςροογάϊης ἴο ἴΠ6 Ῥᾶγβθο ἰανν, [6 πιὸ- 
ποῦ δηὰ Ἴδη] ὑγοῦὸ Ὀδι πο, δη [6 το οῖθοῦ 
Παὰ ἴο ᾿ἷνα ἰῃ ϑθοϊυβίοη ἔὸσ ἔοσγυ ἀδγβ, αἴϊεῦγ 
ΠΟ 586 δαὰ ἴο ὑπάεγρο οἴεσ ρυσ ηρ; 
τιῖο5. ὙΠ6 ΑΓΔῸΒ ἂγὸ βαϊά, ὈὉγῪ Βυτοκβατζαΐζ, ἴο 
Γερασγὰ [86 ΤΟΥ ΠΟΥ 45 ᾿ποίθδῃ ἔογ ΟΣ ἀδγϑ. 



ΤΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΙΠῚ. ΧΙΝ. 

Τῆδ δηςιθηΐ ΟΥδοῖ5 συ βοσγοα ποῖῖποσς ἙὨΠ]Π ΙΓ, 
ποῦ ἀδαῖι, ἴο ἴακο ρἷδοθ τι η σοηϑεογαϊοα 
Ῥίδοθ : Ὀο(ὰ ἴΠ6 το ΐΠοῦ δηά “ἢ ]ὰ νγοσὸ ὈαιΒοά, 
δηὰ ἴθ πλοίβεσ νγὰ8 ποῖ Δ] ον ἴο ἀρργοδοῆ 
Δῃ ΔΙίασ ἔογ [ογῖυ ἀδυβ. ΤῊΘ ἴειτη οὗ ἸΌΓΥ ἀδγ5, 
1 15 ουἱάθηϊ, ννᾶ5 ΖΘ ΠΕΓΑΙΥ͂ τεραγάθα 45 ἃ οὐ - 
οΔ] οὔδ ἔοσ Ὀοϊδ {Πθ τροῖποσ δηᾷ [ἢ6 οἢ]]ὰ.---- 
ΤῊ ἀδὺ οἡ ὑψοῖ [86 Ἀοπιδη5 ράνο [ἢ 6 ὨΔΠῚΘ 
ἴο ἴο οἢ!]ὰ, [86 οἰ ἢ ἀδΥ ἔον ἃ ρὶσγὶ δηὰ [86 
πη ἴῸΓ ἃ ὈΟΥ͂, ννᾶ5 αἰ] ἀυέγίας ἀϊ61,) (1.6 
ΑΑΥ οὔ ρυγβορίίοη,᾽" Ὀδεδυϑο σεγίδιη ἰυϑέγαὶ 
Τιτ65 ἴῃ ὈΘΠ 4] οὐἩὨἉ ͵1π6 “ἢ ἃὰ ντεγθ ρεγίοιτηθα οἡ 
1ῃ6 οσςδοίοῃ, δηὰ βϑοπὴθ βοτί οὗ οἴἴεσιηρ νυᾶβ 

τηδάθ. ΤΠὸ Απιρδιάγοσηῖδ οὗ ἴδ Οὐσθθῖϑ νγᾶς 
ἃ 51π|1|14᾿ Ἰυιϑίγαϊίοη ἔογ 186 ἢ] ἃ, βθη 186 
ῥα ὑάτι λων ὙΤΟΡΡΟΥ Ὀεΐνεθη 1Π6 βονθητῃ 
δηά ἴδῃ γ8 (Μίεηυ, ν. 62; Αγεξὴ ΑΚ 
ὟΟΪ. 11. Ρ. ς56; Ζεπά Ανεβίᾶ, δρ. ΒΝ 
ΤΒυογά, ΠΙ. 104; Ευτρ. ΕἸΡἢ. Ταυγ," 482: 
Ο8}1|π|. “γπι, δὰ ον. στό, "Ἡγηι, δά ἢ ε].᾽ 
1231) ΟὈεηβογίη. "6 Ὠϊς Ναῖ.᾽ ςϑρ. χί. Ρ. σα: 
(ΕἸβιιβ, 11. σς Ἐσβίιβ, 5. Σιυέγλοὶ Πὲςι, ΜῊ 
186 ποῖθ ἴῃ 1 Ἰηἀοπιδηη 11. 480; δι}, ὁ Ὠἱςῖΐ, 
οὗ Απεᾳυϊιιο5,, 5, “4Ζ;»εῤδιάγονι!α). Οὐ 16 
6596 Π|14] ἀϊἰβιϊηςἰοη οὗ ἴῃς Μοβαὶς ρυτγβολίίοῃ, 
566 Νοίο δὲ [δ6 δηὰ οἔ οἷ. χν. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙΠ1. ΧΙΨΝ. 

ΤῊΕΞ ΙΑἸῪὟΘ ΚΕΓΑΤΙΝΟ ΤΟ ΓΈΡΚΟΞΥ. 

Ῥνείρνιίμαν Νίοίε οὐ ἐδεὲ Οδαγαςίοῦ οΥ 1δὲ 
ΦὈμεασε. 

Ι. Σηρογίαπες οὗ ἐδ «αὐεεί. 11. Να»ιε: ὁ 
δε έδεασε. 111. ΠΦ παίμγε. ΙΝ. {ῤε 
Τωυδεγειίαϊεά υατγίοείγ. Ν'΄. Τόὲ “πε δεες 
“αγὶογ. ΝΊ. Ἑαορ ὕζόγηρι γεοορηιίποα δ 
ἐδε απαεη 9. Μ]1. ϑυδογάμιαίς υαγὶείϊοι. 
ΝΠ. 1. ἐὲ ἱπεμγαῤἰίοῦ ΙΧ. 1 1 ῥδεγεάϊ- 
ἐαγγῆ Χ, Ι ἐ ἐπάεηιοῦ ΧΙ, ῥαϊ εἰγ- 
ἐγ σέαπεοι ζοσ εν 113 ΧΤὙΤΙ, ἢ ἐξ εοπίαςίοι 

Ἰ. ὙΠΟ ἸρρΡΥΓΌΚΥ 15 ἴπ6 πγοβί [οΥτ] Ὁ]6 οὗὨ 41] 
ἴ06 ἀϊΞογάογϑ ἴο νος ἢ (6 Ὀοάγ οὗἉ πιδῃ ἴ5 5- 
Ἶεςῖ. ὝΒεΙΕ ἰ5 πὸ ἀΐϑοαϑθ ἴῃ ψῃ ἢ Πορο οὗ 
ΓΟΟΟΥΕΤΥ 5 50 ΠΟΑΙΪΥ͂ ΟΕ ηρι 5 πθ. ΕΓ͵ΟΠῚ ἃ 
ςομηπιεποοπιοπῖ 5! ῃϊ ἴῃ ἀρρϑάσγδηςθ, ἢ Ὁ 
1Ὸ{16 ραΐπ ογ ἱποοηνθηΐθηςθ, οἴδη ἴῃ 115 ΘΑ ΠΟΥ 
δίλρε ᾿ῃ5:]ΟἸ 517 ἀἸϑαρροατίηρ δηὰ γοδρροατίηρ, 
1 ζοεβ ου ἴῃ 1ἴ5 βίγσγοηρ Ὀυΐ 5]υρ 5! σουΓθο, 
ΒΘΠΟΓΑΙΪΥ ἴῃ ἀοβδποο οὗ ἴΠ6 οἤογίβ οὗ πιϑά!οδὶ 
5Κ111, υπὲ] 11 τοάυοοβ [Π6 ραϊοπί ἴο 4 πλυ τ διοὰ 

. ΓΠΡΡΪῈ τ ἀυ]οὰ οὐ ΟὈἸ ογαῖθα ϑθηϑθβ, [6 
τοῖςϑ ἕυγηοὰ ἴο ἃ στοδῖκ, δηὰ ἢ ΔΞΕΥ ἀθἐΟΥΤ ΠΥ 
οὗ ἔθδίυσοβ. Ἄν Ώεη [Ὁ τος 65 5οπΊο ΥἹῖα] ρασέ 
1ἴ ΦΟΠΕΓΔΙΥ Οσολϑίοπβ ννμαΐ 5θὸπὶ [ἴκὸ [86 

Ρίοπιβ οὗ ἃ ἀϊξποϊς ἀΐϑοδϑθ (τηοϑδὲ οἴξεη 
Υϑθηΐοτυ), ἀπά 50 ρυϊβ δῃ ἐπὰ ἴο {Π6 11ξ6 οὗ 

186 σιιδετοσ. 
[15 τιοάδ οὔ ϑοϊοςπρ 115 νἱςτἰπὶ5 45 50ΠΊ6- 

Κη οὗ ἴΠ6 54π|6 τηγϑίοσίουβ ἀ 6] ΓΔ Ομ ἃ5 
115 πιο οὗ αἰΐδοῖςκ. [{ ρᾶ5565 Οἡ 5] ΟΥ̓ Υ ἔγΟΠὶ 
σουπίσΥ ἴο σΟΙΠΙΓΤΥ δηὰ ΠΠῸΠῚ τὰςδ ἴο Γᾶςθ, ἃ5 
1106 οποοκοὰ ὈΥ ναγίδίϊοπϑ οὗ οἰἱπιαῖο 85 ὈΥῪ 
ΔΥΈΝςΙΑ] τοπιοάϊθ5. [Εἰ {ΠῸ ἔγρο οὗἉ ἀΐϑθαϑθ 15 ἰῃ 
806 ἀορτεο τηοάϊδοὰ ἴῃ ἀϊογοηϊ σουπί65, 
ΟΥ̓ ἴῃ Ραγιου ασ οᾶ565, ὈΥ Ἰοοδὶ εἰγουπηβίαποῦβ 
οΥ σοῃϑι ΕΠ ΟΠ] ρϑου ΠΥ 65, 1ἴξ ΠΟνΟσ [4115 ἴο 
μάν ἰϊ5 οὐνὴ ΨΨΑΥ ἴῃ ἴΠ6 βΈΠΕΊΓΑΙ σμαγαοῖοσ οὗ 
[πο εἴεςϊ ργοάπσοά. Ἐτοπὶ [Π6 {ἰπ|6 οὗἩἨ Μοϑεβ 
ὉΠ τη σοτῖης οὗ Ομ τῖσέ νγὸ κηονν [Πδὲ 1ἴ ῥγὸ- 
γαϊοά διποηρεὶ ἴδε Ηεῦτενν τάςθ. Αἱ 1} 15 
ἄπο, (μαΐ γᾶς, 835 ἃ 8ο]θ, ἀοθ5 ποΐ ϑθὲπὶ ἴο 
6 Ξρθοῖδ!ν βυδ]οςξ ἴο 1. [ἰ Π45 πιονεά οἵ 
δηὰ μᾶς ἰῃ ἴυπι νυἱϑιίθα αἰπιοσῖ οΥΌσῪ οἴδπογ 
Ὀταποἢ οὗὨ ἴπ6 Βιιηδη ΓΆΠΎΪΥ. Οπ ἴΠ6 πιοβί 
ΞΌΡΕΓΗ͂ςΪΔ] νἱενν οὗ ἴπε βυδ]οςξ, ἴὲ νγου]ὰ 8εὲπὶ 
ἰδδὶ ὯὩο ἀΐϑοαϑθ σουϊὰ 50 ὙγῸῈ}1 ἄθϑεσνα ἴο 6 

βἰηρίοὰ ουἕξ ὈΥ Ὠἰνῖπα υυϊϑάοπι 45 [πὸ οὐ͵Ϊοςξ οὗ 
ΒΡΟΟΙΔ] Ἰανν5}, 
Ονης ἴο [Π0 ΒΔΡΡΥ Ἔχοπιρίίοῃ ἱπ πιοάογῃ 

ἘΠπ|65 οὗ ἴῃ6 ρτοδίοσ. ρατί οἵ Ευγορο ἕγοπι ἴΠ6 
ἀγοδά ἢ} βοουγρο, 85 γγὲ}} ἃ5 ἴο ἴπεῸ Ἰυγκίηρ 
ΒΕΟΓΘΟΥ οὗὨ 115 οὟνὶ πδίυσθ, [86 ουδ᾽οςοξ ἴῃ 115 
ὈοΑΓη οὐ ἴδ6 1, ον! το] αν 85 Ὀεϑοί 
ἢ ἀουδίβ υηῸ}} τ [δὲ 1Δϑῖ ἔδνν γοδγβ. 
Ουγ 1πηἰουτηαίίοη γσοϑροοϊίηρ [ἃ ννᾶβ ἱποοπογοπί 
δηά υἱη54{Ἰ5 ΔΟΙΟΥΥ, ὈΘΙΏΣ ΓΔΙΠΪΥ ἀογνοά ἔτοπὶ 
[86 ἰπϑυϊαϊοά δηά ἱπηρεγίοςϊ τοροσγίβ οὗ ἱπαϊνὶ- 
ἄυ2] ΟὈΘοΥυοΓΒ ἴη αἰδίδηϊς ἰδπάβ, ποῖ οπο οἵ 
ψοτὴ δὰ ννὲ]] οχαπληθὰ 4 ϑυβηοϊδηξ ΠυΓΉ ΒΟΥ 
οὗ ςᾶ565 ἴο ξυΓηΞἢ στουηά ἔογ ἔδὶτ βοπογ} } 1 Ζ8- 
τ[ἰοη. γξη ἴο {15 ἀδυ, [Π6 στεαῖ ψιθϑείοη 85 
ἴο [ἢ6 ἀϊϑοαϑο θοὴν σοπίδρίοιϑ σδηποῖ ὃὈ6 8η- 
βυνοσοὰ 1} πο] οτουηάοά σοηβάθηςθ. [{ 
ψ45 ποῖ ὉΠῈ] [86 ἀρρϑάγδηοθ οὗ 4 Βθρογί οῃ 
[Π6 ΤΘΡΓΟΘΥ ἴῃ ΝΟΓΝΨΑΥ, ἄγαν ὉΡ ὑπάογ [6 
βαποίίοη οὗ ἴπε φονεγηπηεπέ ὈΥ τ Ὁ δηΐεὶβ- 
56η, Ἑδιοῦ ρῃγυϑιοδη οὗ [Π6 ἸΘΡΟ Βοβριΐδὶ δὲ 
Βεύξεη, δπά Ῥσγοξ. Βορεὶς (ρυ ]} 15ηθὰ ἰῃ Ῥασίϑ, 
1848), τδὲ ἴδογὸ ὑσοσγὸ τηδίογ δὶ ἕοτ ἰσοδί!ησ 
[δε ᾿παυίτΥ ἴῃ ἃ τπεῖ ΠΟά!.8] νγαγ. Ἀεοεπΐ πιράϊ- 
(8] νυγΐοῖβ, Θορθςο 4 }}γ Μτ Εγδϑπλὰβ ΝΠ 5οη δπή 
τ Α. Τ. Ὑδογϑοη, ἢανὸ δά θά ϑοϊὴθ ἱπὶ- 
Ροσγίδηξ οὐϑογνδίοηβ. Μτ ΔΊ Ξοη [85 ἀδνοίοαά 
ἃ σμαρῖοσ οὗ ἢ15 Ὀοοκ “Οἢ [)[΄9θᾶ965 οὗ ἴῃ6 
δι ἴο [86 1Πυ5ἰγαϊΐοη οὗἨ [,εν. χὶ. (41 
οὐ. Ρ. 4184). Βυΐ 5'ποθ ἴθ ρυθ)]οδίίοη 
[Πδῖ ψοτῖς, [6 ΟοΙϊορο οὗ Ῥῃγϑιοίδπβ μᾶνθ 18 
διιοα ἃ 50.165 οὗ 4ιιθϑίίοηβ τοραγάϊηρς ἴδ6 ἡδέυστο 
οὗ  ΡσΌΚΥ, 115 Ῥσονδίθηςθ, ἀπὰ 115 ἐγθδπηρηΐ, 
ἴο ΏΙΟΝ δησννοῖβ μανθ Ὀδθη σϑοοϊνθα ἔγοπιὶ [86 
Ὀεδβὶ υα]βοὰ Ῥεγβοηβ ἱπ ἀῦονε ΒΗ͂Υ ρίδοεβ ου 
[6 δῃῆογεβ οὗ ἴδε Μροαϊοιτάποδη, 1π [πάϊδ, 
ΟΠῖπα, ουγ Αἰίοδη δηὰ Νουίῃ Απηοσίσδῃ συὸς 
Ὠ65 δηὰ ἴθ ννεβὲ [πάϊε5: ἔτοπὶ ἔδθϑθ δῃ- 
ϑνοιβ ἃ οροσῖ ᾽45 Ὀδθθὴ ἀγάγῃ θΡ. Με Ε. 
ΑἰκΚιβθοὴ οὗ 1,6θά8, ἔΟΓΠΟΥΪΥ δυσρθοη ἴο {Π6 
76ννβ5᾽ ποϑρίτδὶ δ [ογυβαϊοπι, ςο]]οοϊοα ἃ νδ]- 
Αὐἷο ὈΟγ οὗ οὐϑεγνδίίοῃβ, ἢ ἢ15 υἱ5115 ἴο ἴῃ 
Ιθροσ Ὠοιιϑε5 τοπιὶ τϑςό ἴο 186ο, νεῖ νυ] ςἢ 
86 ΤΟΣ [45 Ὀδθη ἕανουγοὰ ἴῃ τηδημυβοτίρῖ, 
ΟΠΒΙΕΗ͂Υ ἔγτοπι μεθα ϑοῦγοος [Π6 Ἰηξοστηδίίοη 

1. ὅς66 Νοῖίδβ οἡ χὶϊὶ, 45, 46. 
ΝΝ2 
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τόο. 

εοπίδιποὰ ἴῃ ἐπὸ ἕο ]οννπρ, ποίθβ γεβροσίηρ, 
(06 πδίγτο δηᾶ ϑΞυπιρίοπιβ οὗ ἴπθ ἀἴϑθλϑθ [85 
Ὀρεη ἀγάν!. Νοῖ ΟΠΥ {πὸ εοχρ᾽δηδίίοη οὗ 
1ΠῸ 1 ον! 8] νυ, ὈὰΣ (ἢ ἱπηρογίδποθ νυ ςἢ 
16 ΓΡΡΓΟΒΥ 550 Π|65 ἴῃ πὸ ὨπίοΥΥ οὗ ἴΠ6 δπ- 
ἸΏΔη τᾶςθ, δηᾷ οὗἩἉἁ ἴη6 [5γδο} {65 ἰῇ Ῥαγ ου Αγ, 
ΤΑΔΥ Ἰυ 5} (Ὧδ6 ϑρᾶσθ νι Οἢ 15 ὮογῸ ξίνθη ἴο 
186 5ιιδ])οςῖ. 

11. Μυςἢ σοηδιδίοη [45 δγίϑορῃ ἴτῸπὶ [δ6 
ΔΙΏΒΙ ΚΌΠΟΥ οὗὨἨ [86 πᾶπὶθ 'π Ῥορυ ϊαγ 56. ΤΠ 
Ἡδεῦγτονν ννογὰ ἔονυ (πὸ ἀΐϑθραϑο ἴοὸ νος ἢ (ἢ6 
ὦ ἂνν τοϊδῖος ἰ5 ἐξάγα᾽ αἱὸ (ΣΝ ) οὐ πεγα᾽ 
Ἰχάγα αἱὸ (ΠΥ 922). [πη ἴῃ6 Επρ 5} ΒΙΌΪ6 
Ἰπᾶγα᾽ αἱδ ἰιθ ΑἸ ΑΥ5 τοπάογοὰ 1 ΡΥΌΚΞΥ, πον α᾽ 
ἰχάγα αἱῤ, ἃ ρίασζιιδ οὗ ἱοργοου. Ετοπὶ 118 ἀθ- 
τἰνδίίοη, ζῶν α᾽ αἱ ὯΔ5 ΠΡΑΓΙΥ [ἢ 6 516 ΤΑ ΠΙ ΠΣ 
ἃ5 πορα᾽, ἱ.6. ἃ βίγοκο, Βυΐ ἐχάγα σαί Ὀδοδπθ 
1Π6 ϑρεςϊῆς πδπὶο οὗ [6 ἀϑθδϑθ, δηὰ 15 ὩΟΎΠΟΓΟ 
ἔουηά ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΥ 56η96, Θχοθρί ἰῇ 50 ζδΔσ 85 ἴξ 
8 Δρρ]οὰ ἴο 4 ἀἴϑολθθ ὙἹῈΒ 5: ΠΊ}ΔΓ ἀϑρεςΐ ἴῃ 
1,ον. χ 1.2. 866 ποῖθ. Νιεχα᾽, οὐ ἴῃ σοῃίγατγυ, 
18 ἃ Ζϑηογαὶ ὨΔΠῚΘ ἴοσ ρίδριιθ, βίγοκοθ, οσ ψουῃά, 
Οσεη. χὶϊ. 17; Ὠϑυῖ, χνῇ, 8: 2 (ἤγοη. νἱ. “8; 
Ῥϑ5. ΧΧΧΥΪΊ. 11, ΙΧχχῖχ, 121; [5. 1Π|, 8, ἄς, 
Ἐτόσὰ ἴδ6 ΨΑΥ ἰῇ ὙὙΒΙΓὮ (5 νἱϑ ΔΈΟΙ νγὰ5 στὸ - 
ξαγάεὰ, μεφα᾽ ἰδ, πονγένεσ, ἔγεαεπί]Υ δρρ]ϊοὰ 
ἴο ἴἃ ψβουῖ ἐσᾶγα᾽ αἱ, ἃ5. «ἱγοάε 15. ρρ]εὰ 
ἴο Ράγαϊγ518 δηλοηρ Οὐγϑεῖνεβ. ἴμεν. ΧΙ, 17, 
242. 323, ὅζς. 

[1 15 πονῦ σοηϑίογοα ὈΥ 411 [6 Ὀδϑῖ αυϊδο- 
ΓΙΕε5 [πδὶ ἐξάγα σέ ἄοεθβ ποῖ ἀσποίο ἴῃ ἀϊ5- 
ΘΆ58 ὙΥὨ]ΟὮ 15 ΠΊΟΓ ῬΓΟΡΟΙΙΥ οδ] δὰ [86 [ ΡσόΌσυ ὅ, 
Ὀυϊ (δὲ νυν Ὡς ἢ 15 Κποννῃ ἴο ΡΒ γϑιοδη5 85 ἴῃ 6 
ΕἸΟΡΒδη ας. Α58 [86 τρῃϊς ἀϊδιποϊίΐοη ἴῃ 
ΔΡΡ γί ἴΠ6 Ππᾶπιοβ νγὰ5 οἰ ΕΑ οὐϑογνοὰ ὉΥ͂ 
106 Οτοοῖκ πὰ [1,410 πηράϊςδὶ νυτιοτϑ5, δηὰ 85 
Ὁ ἐπα ΕἸΘΡδηϊδϑῖβ ἀπά ἴΠ6 1 ΘΡΓΟΞΥ τηιιϑί 
πᾶν Ὀδθη ζαγλ ΠἸΑΥΥ Κπονγη ἰῃ Ἐργρῖ, ἰξ ἰ5 
Το Δ ΚΔ Ὁ]6 (Πδὶ (Π6 ΓΧ Χ, 5ῃου]ὰ ἢᾶνὸ δάἀοριοὰ 
λέπρα 85 ἴδ τεπάοτίης οὗ ἐξάγα᾽ αἱδ. Το (Ποπὶ 
τηυϑί Ὀ6 δϑογ θὰ [86 ἕδος ἴπδὲ Ζεῤγον μᾶ5 Ὀ6- 
σομῖθ ἴππ6 65: Δ} 15 Πα ϑοτρίυγαὶ ἤᾶτηθ δπὰ ἰδὲ 
ΌΥ νΒΙ ἢ [86 αἰϑοαϑθ νγᾶθ ὉΠΊ ΟΥΒΔΙΥ Κποννγῃ 
ἴη 16 πιά 6 ἀρθ5. 

[τ ϑθοπὶ5 νου 8116 ἴο οὔϑογνο ἴμδί Ε6- 
ΡΒδης4515 15 οὔἴδη Ῥορυ Αγ ἰϑοὰ 85 [6 ΠΔΠῚΘ 

᾿οἔὗδ ἀΐϑοᾶϑθ, Ργορογὶγ Ἵδ]]οιὶὶ Βιοπεριέα, ΟΥ, ἔγοπὶ 
[86 υἷδοθ ἴῃ νυ] ἢ 1 νγᾶ8 ἄγ ζῆοννῃ ἴο ῥσουδι], 
“{πῸ6 Βασδαάοῦβ ἰορ." [{8 ἀπε ηριυ σης πλδεὶς 
5 8 Θη]αγροπιθηΐ οὗ [π6 Ἰορ, δηά ἱξ 15 νσδηί- 
ἴῃς ἴῃ ἴῃ6 πηοσὸ ἱπηρογίδηϊ ἐραίαυγοβ οὗ ἔπ ἀ15- 
6856 οὗ νυ ]ςἢ ἰΐ δου Πη165 υϑυγρϑ ἴἢ6 πδηηο 5. 

111. ΕἸΕΡΒΑΠ Δϑῖι5 185 πον σοηϑιογοά ὉΥ͂ 
τοδὶ οὔβογνεβ ἴο Ὀ6 αυἱϊΐε ἀἰϊδιίϊηεξ ἴῃ 115 
Ὡδίυγο ἔγοτῃ ΔηΥ οὗ ἴδοϑο ἀἰϑθαϑθθβ υυνἱτἢ Ὡς ἢ 
ἰς μᾶ8 οἴδῃ Ὀδθθη βιρροβοὰ ἴο Ὀὲ σοπηεςοίθά, 
ΒΌΟΝ 45 86 [ϑργὰ νυ ϊζασῖβ, Ῥϑογίδϑιβ, 5γ- 

Σ Τὸ ἐδ6βε τυ ̓ς δἀάοά, “Νοῖεβ οἡ ἴπε 1 εροῦ 
Ἡοϑριδὶ αἱ Οταπδάα, ΌὉΥ Ὦγ ΝΥ͂εθβίεσ, ἰῇ 186 
“ Μεάϊοο-( υἱγυγρίοαὶ Τγδηβξας!οης,᾽ ΚΟ], ΧΕΙΠ. 

3 ΤΏ ῥγοροῦ ] θρτοςυ (Δ ωῦγα νρίραγἐε) ἰα ἃ ἀἰ5- 
δ856 οὗ ἃ ἀἰεγεηῖΐ δηὰ τους τηοτὰ δυρογβοίαὶ 
Ὠαΐυτο. 966 Οἢ ΧΙϊὶ, 12. 

2. ὥραϑνι!. 
4 “Ἑεροτῖ οὗ (ῃς (οἷϊερε οἵ Ρηγοϊςίδης,᾽ Ρ. νἱϊ}, 

ΙΕἘΜΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΙ, ΧΙΝ. 

ΡΔ1115, Ὕαννβ, δίς. [15 σμδγαςίοσ ϑθοηβ ἰπάθοά 
ἴο Ὀ6 ΙΏΟΤῸ 5[ΓΟΠΒΙΥ Ἰηἀϊν! ἀι2}1ΖΘἃ ἴμδὴ [μδῖ 
ΟὗὨ αἰπιοϑῖ ΠΥ οἴδμοσ τηδίδάγ. [118 οὔ ξίη ἰ5 
δϑουιθοὰ ἴο “δὴ δηϊπηδὶ ροίϑοῃ βεοπογαϊοα ἴῃ 
οΟΥ τεσεϊνοα ἱπῖο {π6 Ὀϊ]οοά, δοςυτηι λίρα {μογὸ- 
'π ΡΓΟΡΔΌΪΥ ὈΥ ἃ ῬγΟΟΟα55 Δῃδίοροι5 ἴο ξεστηξη- 
ἰΔοη." (Οὗ Ίιθοη.) Τ15 ροΐϊϑοῃ ΣΙ ΠΊΔΓΪΥ 
ΔΠεςῖ5 εἱ 186 5ἰίη, ΌΥ ἀεοροβίθηρ ἴπ ἰὶ 4 
Ῥεου αν δἰδυπιίηου 5ιιδδίδηςθ, οσ [6 ποῦνοϑ 
δΔηἃ πεύνουβ Ἵδηΐσεβ, δί ἰδὲ ἀδαείσογιηρ ἴδεπὶ 
50 85 ἴο ἴ2Κο ΑὙΝΑΥ ϑθηϑδίοη. [π [815 γΥΑΥ, ἴνγο 
ἴοττηβ οὗ οἰθρῃδης δϑῖβ ἀγτὲ αἰ βε ρσιυ 5ηοα, [ἢ 
Τωδεγομία!εά Εἰεῤῥαπίαείς, δὰ {μ6 “πα. δείῖς 
οΥ ΜΝοπ-ἑμδεγεμίαίε Εἰορῥαπηαιδ, ϑουὴθ οὗ 
[π6 τηοσὲ οὈνίοιι5 οχίοσηδὶ οἴεςοῖϊϑ οὐὗὐἨὁ ἁ (656 
ἔοττηϑβ, ἰπ νγ6}]πιλυκοα σϑϑ65, ὈΘΑσ βυςῆ ἀϊθοῖ. 
Θηῖ δϑροοῖς [μι ΠΟΥ πιῆ ΘΑΘΪ ὈῈ ἰδίθη 
ἴο Ὀείοης ἴο ἔνγο ΘπΕ ΓΕ ἀϊδεηςῖ πηδ]δάϊε5. 
Βυϊ 186 ἸάἀεΠΕ Υ οὗὨ ἐδοῖγ οὔΡΙΏ ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀ6 
οἰεαγν ρτονεά ὈΥ͂ ϑΈνΈσβαὶ ἔβοί5. [ἢ ΠΊΔΗΥ οᾶϑ565, 
[86 οἰαγδοίογιδεις ξεδίασεβ οὗ [ῃ6 ἴνγο ἔοστῃβς 
ΔΙῸ σοπλὈϊηοα 7; ἰησίδηςσοβ ΟΟΟΌΓΣ ἴῃ ὙΏΙΓΝ ΟἿΘ 
ἔοστηῃ σἤδηρδβ ΘΠΕΓΟΙΥ ᾿πίο ἴῃ6 οἴπεγδ; δηά ἴῃ 
ΒΟΙΘΟΙ ΑΓΥ ἰγδηϑηϑϑίοη, [ἢ ἴ 15. 50Π|6- 
{ἰπ|65 δι οϊοὰ ἢ ομο ἔοστῃ δηὰ {πὸ ἙὨ]ὰ 
νι [86 οἴδονϑ. 

Τἢ6 πυμηῦοῦβ ἴῃ Ὀγαςκοίς ὑγεῖχοά ἴο ἴδ 
Ῥαγ ουϊΑγα ἀοϑοθοὰ ἴῃ ἴη6 ἴἔνγο ΟΠ] ον ης 
ῬΑΓΑ τΑΡἢ 5 ἅτ τοξοεστοά ἴο ἴῃ Π6 ποΐῖθβ οἡ [ἢοϑὲ 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΉ5 ἴῃ ἴ,εΥ, ΧΙ, ὙΠ] ἢ [86 ρΑΓ ΓΟ ΪΔΥ5 
ΡΡϑασ ἴο "]υπίταϊῖο. 

ΙΝ. (Α) Τε Τυδετουϊαιοα ΕΠΟΡἢΔ1Ε12515 ἰ5 
[86 πλοῦ σοΙπΟη ἔοττη, [ἴ ΦΈΠΟΓΑΙΙΥ ἢγβί 
βῆσννβ 1.561 ΟΥ̓ Ἰηβαπχοὰ ραΐοοβ ἴῃ [6 ϑἰκίῃη, 
Οὐ ἴπο ἕδοθ, δᾶσβ οὕ πδηάβ, οὗ ἃ ἀ1]} γοὰ οσ 
Ρυγρ] 5} δι6, ἔγοπι Π41} δὴ ἱποὴ ἴο ἵνγο ἴπομὲβ 
ἸῺ ἀἰϊαπιοίοσ, (2) Τ μβοϑὸ βδοοῦ Ἵοὔδηρε ἴο ἃ 
ὈΓοΟνΤΪ5 ἢ ΟΥ ΆὈτοΏΖΘΟ οοΐοισ, νὴ ἃ σηοίδ!]ς 
ΟΥ̓ ΟἿΪῪ Ἰυιβέτο, ἀηά ἃ οἰοαγὶγ- ἀπο οὐρο, δηὰ 
ἴῃ [}15 δἰδίε [ΠΕΥ οὔξῃ σγειηδίηῃ οὸσ βουθσαὶ 
ὑγθ 5 οὐἩ πηοηίῃ5. (3)) [ἢ ΒΟΠΊ6 ολϑ965 [8656 6Χ- 
ἴοΓΔ] ϑυγρίοπιβ αἰβαρροασ δ᾽ ὀρθοί μεσ, δηά 
ΔΡΟΓ ἃ Ὑγ8116 ἀφίῃ βῆδνν ἐμοηλβοῖνεβ, (ὴ ΚΒ. 
ἄορτοθοβ [6 ἀϊδοοϊουγοά βυγίδοθ Ὀδοοηηθβ Ὠαγά, 
δηἀ ΓΙ5658 Ποσὸ δῃηὰ ἴμογὸ ἱπΐο ΤἸΌΘΣΟΪ65 δὲ ἤγϑε 
το, Ὀυΐ αἴογνυνασάβ οἴ πο Ὀγοηζοὰ οὗ 
ἢ]. ὍΠ6 βοαγέ 5κῖη οἤδθη 9.δῖεβ οἱ ὙΤὴῸ 
βαγάμοϑα δηά σιϑίηρ σέβϑϊξ ἔγοπι 4 πο κοη- 
ἴῃς οὗ ἴδ6 πιὸ 5κίη ὈΥ {πὸ ἰηὐοςξίοη οὗ 410υ- 
ΤΆΪΏΟΙ5 πιδίίεσ. (9) Αἶεγ δῃοίμοσ ροσγοά, 
οὗ νγθθΚβ, Οὗ τῃοῃίῃ5, Οὐ ἐυθῆ οὗὨ Ὑϑδγβ, ΤΏΔΗΥ͂ 
οὗ [86 ἐυδθεγοΐοβ συ ϑιάθ δηά ᾿θᾶνο ἃ κΚἰπά οὗ 
αἰσαίτῖχ, ΤΙ ΏΠΟΥ ἔπδη {π6 συττουηάϊηρν 5ἰκπ, 
ὙΠΟ ΠΙΔΥ σοπλδίη οἰ μοῦ Ὀγοηζοὰ οὐ νυ ϊῖο. 
( ΤΗς υδεγοΐοβ συ ῖς ἢ ἀο ποῖ ϑυϊδιάθ, οὗ 
ὙΥΠΙΟἢ Ὀγραὶς οὐκ ἀράϊη, ΤΑΥ͂ ὙΔΙῪ τοι [86 
8126 οὖ ρΡδᾶ ἴο ἰμδί οὗ ἃ ρῥίζθοη β εξξ; δηὰ 
ὉΠΟΥ͂ σοπΕπυΐηρ, 1ἴ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΤΟΣ γοάγβ, νυ] ἢ πὸ 
εχίογηδὶ σἤδηρθ, {ΠΟῪ υἱοογαίθ, ἀἰϑοπαγρὶης ἃ 
ὙΒΙΌ5ἢ πηλίίοσ, ΤὍ6 υἱοοῖβ οἴδη οδί ἰηΐο {86 

Ροτν, ΡὈΡ. ἔρω Ιχυιὶ, 
εροτί,᾽ Ρ. ἰχῖχ. 

᾿Κοροσ; ΡΡ. ἰχ.», ΧΙ.» χνυ., ὅζο. 
Ἐεροτῖ,᾽ Ρ. ᾿ἰχὶν. 

“Ἀεροτί;᾽ Ρ. ᾿ἰχυιὶ,,. ἄς, Ὁ οὐ “4 ὦ, ὁ. 



ΙῈΕΝΙΤΙΓΟΌ5. ΧΙΠΙ. ΧΙΝ. 

του ϑοἷο 1}}} πον ὄχροβο ἴΠ6 θΟΠ65, οἵ, οσςαϑὶοῃ- 
Αγ, Π68] οὐδε δηὰ ἰϑᾶνθ μαγὰ Ὑγ} 16 οἰςδί ΓΙ ο65. 
(7) ϑδοιϊ]ὰ ἔδοσο 6 ΔΩΥ δῦ οἡ 86 [ ΓΟ] 68, 
τι οἰἴοσ [2115 οὐἵ, οὐὁἨἁ υγη5 ὙὨ16, ἀπά ἴΠ6 ΠΔΙΓ 
οἵ [86 μεδλά δηὰ δγεῦγοννυβθ Π]ΟΘΕΥ αἰβαρρΘαΓΘ.. 
Ετοῖι 86 ρτδάδὶ συνο! ηρ οὗὨ (Π6 ἐδαΐιγεβ ἱῃ6 
ἔλοθ δϑϑυπηε5 ἃ βδογί οὗ ᾿Ισπκο οὐ βαῖγγ- Κὸ 
δϑροςξ, ννῃϊςῆ κυρρεβίοα 6 παπη65 ΜΙ Οἢ Πᾶν 
ὈεΘΏ 5ΟΠΊΘΈΓη65 ΔΡΡ] οἀ ἴο ἴΠ6 ἀἸϑθᾶβο, Ζεομ 
στὶς ηὰ δαίγγίασ.. ΤῊ σμδηρθ οἡ {Π6 βυγίδοθ 
οὗ 186 5Κίῃ δὲς κίνθη γίϑα ἴο οἴμοσ πδπΊθβ, ἴῃ 
τηογοτηοάσετ πΠ|65, 51 Οἢ 45 (6 ΒΙΔΟΚ ἱΘΡΥΌΒΥ, 
δηὰ {πε Ηιυπιὰ 1. Ἔργοϑυ. “ ν δη {πε ἀἰϑθᾶϑθ 
ἰ5 ΠΥ ἑοπθά, [6 ἀιϊδίοτίοα ἴδοθ, δπὰ {86 
ἸΗινιἀ, οποσγυκίοα ἀηὰ υἱοεγαίοα ἐυδογο θβ, [6 
ἀείοτπχοάᾶ, 5 βμ 1655 δηὰ ὑποονογθα ἐγεβ, ἴδ 
Βοῦσϑο, Ὁ ΒΙβροπην νοῖςθ, {πὸ ἃ Ὀγοδίῃ δηά 
συΐϊάποους ὀχοσεοη, (π6 οοηϊοτίοα Ἰοἰηΐ5, 
ὙΟἢ τὸ οἤδη Ὀυγιοά ἴπ οὐ δϑοϊ τοὶ ν ἀ15- 
Ἰοςδιοα ὈΥ ἰυδοτοεβ, {π6 ν]ὰ ραΐοἢθ5 οἡ ἴῃ οϑ8 
Ῥαγίβ οὗ {8ὲ Ὀοὰγ ποῖ γεὶ τἰυδεγουΐοιιβ, 4]]} 
ἔοστῃ ἃ ρἱεΐυστο νυ Ὡϊςἢ 15 ποῖ οχοθοάδαὰ 1π 1Π6 
ΒοΙτῸῦ οὗὨ [15 ἔεαΐυγοβ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΓ (156 456} 
(ὃσ Α. Τ΄. Ὑμοπιβοῦ). (8) ὙΠ ἀΐϑεαϑε ἔοσ 
ἴδε ποσὶ σθθρϑ οὐ ὙΓ ΙΓΓΟσΙ5110]6 ὑγο- 
ἔτεββ ὕη11]] ἃ δἰΐδοκβ ϑοπὶθ Υἱία] οὐὔρᾶῃ δηά 
οσςοδϑίοηβ ἀεαίῃ. 

ν. (ἡ Τὸ Απαϑίβεξς ΕἸορβαπδϑὶς οἴϊεηῃ 
Ποτϊησηδηςεβ ἴῃ ἴπ6 ἕογομβοδά (566 2 Οἤγοη. 
ΧΧΥΪ, 19.) 20), ὙΠῺ ϑῃϊηΐηρ ψγΒ16 ΟΥ̓ ΠΟΡΡΕΙ- 
ςοἰουγεά ραΐομεβ ἀπά νϑϑὶς εβ, ὑδοη] ΟΔ ΠΥ ο8}}- 
εὦ διώϊα, ᾿ΜΠΐο ἀτα ἀενεϊοροά βυάάεη!υ ν]Ὡ- 
ουξζ Ραΐῃ, δοοῦ Ὀυγϑῖ, ἀπά ἀἸἰϑοῦασγρο ἃ τ} Κ- Π1Κ6 
τηδίζοσ, (2) Αῃ ᾿ἱπῆδπιοα υἱοοεγαϊθα βυγίδοο 15 
Ἰεῆῖ, ΒΊΟΝ 15 ν γῪ ἱοπάεγ, ὈὰΓ μ64]5 ΔΕ Γ ἃ {Ππ6 
δὰ Ἰοᾶνος ἃ ϑβιῃοοῖῃ, ἢ 16, ᾿η5δη5: ὉΪ6 ΟἸ ΔΕ ΓΙΧ 
στδουΐ μαῖτ. ὙὴΘ ΠΔΙΤ ἱπ ΘΟΠγ6 σλ565 γεΐϊυγῃϑ, 
Ὀυϊ 10 15 Αἰνναγβ νἱΐο δηὰ ἤμθ. ΕῸΓΣ ἃ ρεγὶοά, 
ΒΟΠΊΘ ΙΠ165 ΟὗὨἨ γΕΔΓΒ, ἔτε5}) σσορβ οὗ Ὀ0.}125 ΔΓΙ56. 
(3) Το ἀΐϑοαϑο δοοῃ δίίδοϊϑ ῃ6 1οἱπίβ οὗ {Π6 
βηροῦς δηὰ ἴοσϑ, δῃὰ δῇογνναγαάβ ἴμοϑο οὗἁὨ [ἢ6 
Ἰλγρος ᾿τ 05, νης ἢ ἀτοὸρ ΟΥ̓ ὈοηΘ ὈΥ ὈΟΏΘ, 
ἴπ 5οπηθ σᾶ965 πθ θΟμΘ5 ρροαῦ ἴο Ὀ6 Αὐβογυϑά, 
Το υἱοεῖβ Ποὰ] σὰ πτοηάεγξι] ςοἰοσγ δηά 
ΠοΟΠΙρ]οἴθηεββ. [{ 5 βαϊὰ {παὶ διηριίδίίοη Ὁ 
ΕΠἸΕΡΗδη δϑὶβ 11}}} οὔθη “ὁ Ῥθαγ σοσηράσίϑοῃ τυ] 
ἴδε τηοϑσὶ βηϊπῃοὰ ΓΙΏΔΩΟΘ οὗ ἴΠ6 βυγρθοη." 
(4) Το 1ἰπὶῦ5 νος ἢ τὸ αβεοίοα Ὀὰξ ἀο ποῖ 
Ὡϊσογαῖα Ὀεςσοσηθ δὶ Ἰαϑί 50 σοπιρ  οΕγ ἀενοϊὰ 
οὗὨ βοηξίοῃ ἰπδὶ ρογίίοηβ οὗ ἴΠεπὶ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 
Ὀυγποά, σαΐξ, οὐ πἰὈΪοὰ ΟἹ ΌΥ πιὶςς, ψιπουΐ 
86 ρεύβοη θείης ςοηϑείουβ οὗ ἰξ. (ς) ΤῊΘ 
ἕδος Ὡδυοσ ὈΘΟΟΠΊΟΒ 50 ὈΓΟΥΪΥ ἀεξοιτηθα 85 ἴῃ 
“Γυδετουϊαῖοα ΕἸΘΡΒΔη 4515, Ὀὰϊ ἴμ6 5κίῃ 15, 
ἔογ ἔθ τηοϑὲ ραγῖ, ἘΠΡΏΓΥ ϑἰγαϊποά ονὸσ [6 
ξεδίυγεβ ὑν1Ε}} ἃ Τ]ΌΠΊΓΩΥ -ἾΚα ἀϑρεςξ, [86 ἐγε- 
1:45 ἄγοορ, δα σοπεηιδιν ἤονν, δηά [Π6 
Ἰοννοσ Πρ βαηρβ ἄοννι ἃπὰ ΘΧχροϑεβ ἴδ6 1Θ ἢ 
πᾶ σις. Ἴδε ἰδϑῖθ, 5ϑῆὴῃ!ξ δηὰ 51π16}1} 41], 
δὲ {86 νοΐςβ 15 ποῖ αβεοίεά, (6) ΤἼε εγδ- 
Ὀγοννβ δηὰ ἰδϑθεβ, αηὰ [Π6 οἴ ΕΣ ΠΔΙΓ, ΣΟ ΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
[2]] οὐ Ὀεσοσηθ ννῃϊῖθ. (7) ΤΉΘ ῥργοργεββ οὗ 
1η6 ἀἴϑ6456 15 ὄύθῇ της ἢ ϑἰοσεσ ἴπδη ἰΠδὲ οὗ 

Δ 866 ΟἹ ἴδον, Χὶϊ. 3. 

Τυδετγουϊαϊοα ΕΠΘΡΒΑΠ 4515, δηὰ 115 ἔδ[4] ἐουτη]- 
ὩΔΈΟΩ ἰ5 Ποῖ 50 ὩΘΑΙΪΥ οογίδίῃ, ὙΠῸ ἀνόγαρο 
ἀυγδίοη οὗἉἨ 1 Δ γ [86 ἢχϑί ἀρρϑάγδηςο οὗ [86 
ἀϊϑοαϑο ἴῃ [6 οπο 15 ἴβη Ὑϑᾶγβ, ἰπ ἴδ οἵδποῦ 
ΠΟΔΓΙΥ ἔνθ, οὐ, ἴῃ [πα ϊ4, ἀῦονε [ΙΓ γοαγβ 3, 
ἴῃ ϑᾶοἢ οὗ ἴΠ6 ἔνγο ἔογπιϑ ἀθδίῃ 15 πηοϑίὶν 
Ρτγεοθάδα ὈΥ δὴ διΐδοκ οὗ Ὠγϑθηίεσγ. 866 8]. 
(δὴ Απαϑίδεις ΕἸ π ας 15. οι) ΕἸ ΠΊῸ5 
οδ δά 186 Ἰοίηξ δν]], ἀπά ϑοπιθεϊσηεβ ἴῃ ὈΥΥ͂ 
Γργοβυ: Ὀυ 1 15 51}}} σγοτθ ἔπθαιθητ]ν Κπονγῃ 
85 6 ὙΝ ΒΙἴ6 1 ΘΡΓΟΞΥ, δηὰ υπάσγ (ἢδί ΠδπΊ6 ἰς 
ςοπξουηάεά νΥ] ἢ νυ μδὲ 15 ΠΟΤΕ ῬΓΟΡΕΓΙΥ οΔ]]οὰ 
[Π6 ΓΕΡΓΟΞΥ͂, ἴο ψΒΙΟΝ 1 ὈΘΑΓΒ, 1ῃ [15 ΘΑΣΙΥ 
δίδρεβ, ἃ ϑΡεσῆς δ] γοϑοπιίδηςθ, 866 ἃ 11. 
δΔηά ποῖεβ οἡ ἴ,δν, χι, 12, 48. 

ΝΙ. Βοίὰ {π6ϑὲ ἔοπῃβ οὗ ΕἸΘΡ ἢ δη 14515 στο γο 
ΜῈ} Κηονγῃ ἴο ἴΠ6 δησίθῃηξ ρηγϑιοίδηβ δηά 
ΕΓ ΔΟσΌΓΑΙΟΙΥ ἀοβογ θὰ ΟΥ̓ ἔπει, Ὀὰϊ (ΠΟΥ 
ὙΕΓΟ ἱγεδίοα 48 (6 ἀΐϑεδϑοβ.0 Ατσείξεβιι5 
δηὰ Οεἶϑὰβ πᾶν νυ] ἀοβεγι θὰ 186 Τυθεῖ- 
ουἱαίοά ἔοττῃη υὑπάορ ἴδ Ὡδπὶο Εἰ ἰρδαπίίανὶε. 
(εἰδὰβ μὰ5 ἀεβογροά τἴ86 Απαϑίβοξςις ἔοττα 
Ὀπάεγ [Π6 πᾶῖὴο οὗ Κηἐδσο αἰδα οΥ λεύκη. Ηδθ 
[458 ϑϑοοϊδίοα ἴξ, θὰΣ ποῖ σοηξουπάρά ἱξ (49 
ΤΆΔΗΥ ΤΟ ΕΓΒ ἢᾶνο ἀἄοη6), ΜΒ [86 σομτηοῃ 
ὙΠΠ6 Γ ΡΓΟΒΥ, ὙΥὨΙ ἢ Πὸ (4115 ΟΥ̓ [86 πΑπὶθ 
ἀλφός, ἴ!ο νγογὰ ΒΓ ἢ [86 1,ΧΧ. Βανὸ γιρῃϊ- 
'γ υϑορά ἰπ [,ον, ΧΙ, 429. Ηετοάοξιιβ 4150, 
1} θεξίεν πον θάρο ἤδη 5οπιὸ οὗ ἢ]5 σοπη- 
τηεηϊδίογβ, ἀἰϑεϊμρι δηθ5 λεύκη ἴτοπιὶ λέπρα 
(δε Ἰδϊξοσ ἀρρϑᾶσβ ἴο ὕδ ἴῃ βᾶπηθ ἃ5 με ἀλῴφός 
ΟΥ̓ (εἶβιι5), Ὀοΐῃ οὗ οἷ νεσο σεραγάθα 85 
ὈΠΟΙόδη ΟΥ̓ {Π6 δηῃσίοηξ Ῥεγβίδῃβ, ποῖ ἀϊβιῃ- 
Εξυϊςῃεὰ 85 ΠΟΥ σε ἴῃ ἴῃ6 Μοβαὶς Ἰανν 3. 

ΝΙΙ. 1 δᾶς ἀρρθαγοὰ ἀδθϑίγδΌ]ο ἴδι5 ἔα ἴο 
ἀϊβοσιταϊηδίο {86 ἴννο ἔοιπηβ οὗ ΕἸορ βδηςδϑὶβ ἴπ 
ογάογ ἴο οχρ δίῃ 86 τε ογθησθβ ἴο ραγςι αγ 
ΒΥΤΡίοιῃβ ἴῃ [815 σμδρίεγ οὗ 1 ενςυθ. ΑἹ 
(815 ῥγεβοηΐ {{π|6, (δ ὙΨΒΊΟΒ Ὀγενδ! ]α Ὀγ ἔδγ 
1Π6 πγοϑὲ, Ἔβρεοῖδιυ ἴῃ Ἐξυρί δηά ϑγτίδ, 15 [6 
Τυβετουϊδῖοα ἔοστη. Βυξ ἱξ ϑβου!ὰ Ὀ6 Κερὶ 
ἴῃ νἱενν (δὲ ἴπ6 ἔνγο 'ἰπ ἃ στοδῖ πυπιροσ οὗ 
(ᾶ5ε5 ὑοῦ ἰορείμεσ (5ε6 ὃ 111.}; δηά, 85 1 
(ἰὰ ἴῃ (Π6 ἀδγβ οὗ Μοβϑεβ, {πὸ ἀϊϑθαϑθθ Ἀρρϑᾶτβ 
ΟΟΟΔΘΙΟΠΔΙΠΥ ἴῃ 8ῃ διδίρσιιοιϑ ἔοστη ΟἹ 50ΠῚ6 
Ομδ ρατί οὗ [86 Ὀοάγ, σι Ὀὰὺὲ 1Έ{16 ΟΣ ὡῸ 
ἰρηἀΘΠΟΥ͂ ἴο ϑργεδ. Οτθ νδγιε ὺ (ογρόσα 
αἰδαν) ϑοϊῃθίπηοβ αἴοο(β ἃ βἰηρίθ τὰ νυ] “ἃ 
ἀοδά ρϑαγ]Ἰκὸ νυν οηοβ5.") Μτ ἿΝ Ἰϑοη ᾿ κθης 
186 {πιρἢ οὗὨ οηθ οὗ ἢ15 ραξεηΐβ ἴο “" ἃ ρίθςθ οὗ 
Ὀοδυῖ ἢ} το τρδγῦϊο βουϊρίυτε 4.) ΤὨϊ5 
ΤΟΙ 45 οπ6 οὗ ἴδε μδηὰ οὗ Μόοϑοβ, “"Ἰδργοι 
8ἃ5 5ηονν,," Εχ. ἷν. ό, δηά οὗ ἴδε δρρὶοδοη 
οὗ [86 βᾶπ|6 ὀχργοεϑίοῃ ἴο [6 ἰθργοϑῦ οἵ 
Μιπαπι, Νυμι. χὶϊ. το, δηὰ ἴο ἴμδὲ οὗ Οεἶδζί, 
4 Κι ν. 2). Οἰδοσ Ἰοοδὶ νδγιθῆςβ, ἴο τυβὶς ἢ 
ΤΕοτθμοΘ ἈΡΡΟΔΙΓΒ ἴο 6 τδάθ ἰῃ ἴπο ἃἀνν, νν]}} 
6 ποιἰςοὰ ἴῃ [86 ποῖθβ. οἡ [,δν. χὶ!. 29---- 40. 
ἴῃ 5016 σὰσὸ Ἷδϑοβ, ἴδε Τυδετουϊαϊοά Ε6- 

3. «Ἐρροτῖ,᾽Ῥ. ἶχν.; ᾿Α δείσας οὔ Β θρ 165, Ρ. 116. 
8 Ατοΐδθιιβ, ἢ. 174 54., εἀϊῖ. Καδη ; ( εἰσι, Ὁ. 

1. Ὁ. 25; Εεβίυ5, 5. Κπελρο, ΤᾺ 1Δηἀετηδηῃ᾽ 5 
ποῖσ. Ὁ. 742; Ἡεοτοαοί. 1. 138. 

4 « ἔπρῶ οὗ τὰς 5Κίῃ,᾽ Ρ. 376. 
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Ῥἢδη ϊδβὶβ Ὀθσοσηλθβ δουέα, (Πς ἔθετο 65 σαρ ἰῪ 
Γί86 δηάὰ Ὀθοομὴῆθ ιἱςργαϊοα, δηὰ (Π6 ἀ156456 
ΤῸΠ5 ἰΐδ σουΓβο ἰῃ ἃ ἔενν νθεκβὶ, ὙΠ15 ΤΊΔῪ 
ῬΟΓΏΔΡ5 οχρ δίῃ Τοῦ 11. 7, 8. 
ΝΠ. Μράϊςοδὶ 951}} ἀρρϑᾶσβ ἴο πᾶν Ὀθθῃ 

τῆογο σοτηρ οίοὶγυ ἔοϊϊοὰ ὈΥ ΕἸΘΡΠΔπ 515 [ΠΔῺ 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ΟΥὮΟΙ πιαϊδάγ. ὙΠ 86 [5γ86} 165 ΤῈ - 
Βεασάδὰ ᾿ξ δ5 δογοπὰ {πὸ στοᾶς ἢ οὗἉ παίιγαὶ γοπιθ- 
αἴε5 Βα5 Ὀδθεη ἰηΐριτοά ἤτοπὶ {86 ᾿γογάβ οὗ ἴῃ6 
Κίηρ οἵ [ϑγδοὶ, "" Απὶ 1 Οοὰά ἴο ΚΙ] «πὰ ἴο 
ΤΏΔίκο αἷϊνο, ἰῃδὶ [ἢ]5 τηδη ἀοί ἃ ϑοηά υπΐο Π6 
ἴο τεζονυεῦ ἃ σῇδῃ οὗ δἰ5 ἰθργοθβυ ὃ" 2 Κ'. νυ. 7. 
ΎΠ6 δησίεηϊ ρμγϑβιςϊδῃ5 Ὀγοϑοσι θὰ ἰγοδίτηθηξ 
ἔογ 1ἴ, Ὀὰξ [Ὁ ἀρρθᾶσβ ἴο πᾶνε Ὀδέῃ σοπηΟΠΙΥ͂ 
τοραγάθα 85 ἱπουγαῦϊθ ἴπ ἴμ6 ἘΠΠλ65 οὗἨ Ογτ.ιὶ 
δηὰ Αὐυρυκίη2, ΟΥ̓ τηοάοτῃ ῥμγϑιοϊδηβ, ἃ 
ξῖοδῖ ΠΌΠΊΟΣ ΟΧΡΓΟΘ5 {ποηηϑοῖνεϑ 1 ΘΠΏΓΓΟ 
Βορο θβθϑηθθϑ ἴῃ τοραγὰ ἴο Τ υδετουϊαίοά ἘΕ1]6- 
ΒσεΡ, δυῖϊ ([ῃ6 Απαϑίμοῖς ἔοσπὶ 566 Π|5 ἴο 

Ϊῃ 5οπὶ ἄθστθο διηθηδῦθ ἴο τεπιθάϊεβ δηὰ 
τορίπιορη. [{ [5 Πούγουοσ Ὀθοη οὐϑογνοὰ [Πδῖ, 
ἔγοπι [6 2156 Βῃδπιδ 0.50}2}}γ ἔδ1ξ Ὀγ ἴῃοϑ8ὲ ννῇο 
Δἴ6 δίῃιςιοὰ νἱ ἱξ, [86 ἀϊϑθᾶθθ ἱπ οἰ ΠῈΣ ἔστω 
16 ΓΆΓΕΪΥ 566ῃ ΟΥ̓ {π6 Ρἢγδίοϊδῃ ὉΠῸ] 11 ἢᾶ5 
Ῥαϑϑοὰ [ἢ6 βίδρο ἴῃ ὙΏΙΟὮ σοπηθά 65 τ ρ ἢ Ὁ 
Δρρ δὰ ἢ ἢορο οὗ βιιοοοθβ. Ομδηρο οὗ 
αἰϊπιδία δά μδῦϊξ οὗ ᾿ἰνϊηρ, νυν οεγίδίη στηθάϊ- 
αἶποβ, σΒΙΘΗ͂Υ ργοραγδίίοηβ οὗ ἴγοῃ, Ἰοάΐπο δηὰ 
ΔΥΒΘΉΪς, 86θπὶ ἴο δᾶνθ ἄοπο ροοά ἰῇ 50Π16 
ςαϑε53, Τὴο ἀἴϑοαθο ἄρρθδῖβ δὲ {{π165 ἴο 5ίορ 
οὗ 1561 δηά ἴο 116 ἀοιπηδηΐ ἔὺσ γϑαῖβ, δηά 
80Π16 ΒρΡΟΠίδΔηΘΟΙΙ5 σἸΓῸ5 ἅτ τοοοσγάθα 4, [{ [5 
ἃ ἕλεϊ ψψογίῃΥ οὗ ποῖςο, (ῃδὲ {π6 ρϑορὶο οὗ [6π|- 
5816 πὶ δηῃὰ 115 ποῖ ῃουσγῃοοά ἀο ποὶ βοηὰ ρυγδ 
Απαϑίμποες ς8865 ἴο [86 ἸΘροσ Ποιι568, Ὀδοδιιθθ 
ΠΟΥ Ὀοϊϊενο ἔποῖῃ ἴο 6 συγαῦϊο (Μγ ΑἰκΚΙηβοη). 

ΙΧ. [1 σδηποῖ ΓοαϑοηΔΌΪΥ θ6 ἀουδίοά {παῖ 
.ΕἸΘΡΠΔΠ 4515 15 μογράϊασγ. ((ε, 2 Κ. ν. 27.) 
ὝΔΒΕΙΟ Δ1Ὸ ἔτ, 1} 165 ἰῃ νυ ἢ 11 ἢΔ45 Ὀδοη Ὠαπάρά 
ἄἀονπ ἔογ ἀρεβ. ΤῊ ἰθροῖβ οὗ Νδὸνν Βγυηον εὶς 
Αῇογὰ ἃ γοπιαγκδῦϊα ᾿πϑίδηςθ Ὑ8Ὲ ἀἰδθαθθ 
νγὰ5. Ὀγουρῆξ ἱπῖο ἴδ βϑιθπιθηξ ὈΥ̓ ἃ ΕἸΘΠΟΒ 
ετηϊξγαπξ ΨΆΠΙΪΥ παπιοὰ Βτθάδιι, οὐ χίπα!}ν 

᾿ἔτοπι 88 Μαῖϊο. ΟΥ̓ δὲ ἐνγεπίγεϊννο ἰῃπιδίοβ 
ΟΥ̓ [86 ἸΘροσ ἤουϑθ, ΘΎΟΓΥ οπο ἰ5 σοϊδίοἀ ὉΥῪ 
Ὀ]οοά ἴο ἰμδὲ υπέοτίυπαῖο 5βίοοκὅ, [{ Βον- 
ΕΥΟΙ ἔγΓΘαΌΘΠΟΥ 5105 ΟΥΟΓ ἃ βοπεγδίοπ, δηὰ 
Δἤδοῖβ ΟἿ]Υ ΟἿΘ ΟΓΥ ἔννο ΠΊΘΙΊΌΟΙΒ οὗ ἃ ἔΔΠΆΪΥ. 
ΤὨ6 “δ ]άγεη οὗ ἰθργοιβ ραγεηΐβ ἅγδ 'ἰπ ἱπέδποΥ 
ἃ5 ἔδλίτγ, ἀηὰ 86θπὶ ἴο Ὁ6 ἃ5 Βοδ ὨΥ͂, 85 οἱ ουῦβ. 
ὙΠΟ του! σγτηρίομπηβ ΡΈΠΟΓΑΙΥ πιᾶκὸ ἔμοΙσ 
ἢγϑὲ ἀρρδάγαποο δθουΐ ἴῃ6 ἂρ οὗ ρῥιιδογί, 
δηὰ [86 ννοσγὶς οὗ ἀσβιγσυςίίοη ἰμθῆ οσθὸρβ οἡ 

1 ὙΜΠ|5οη, ὑ. Μ᾽. 
3 Ογηϊ, “Οἰαρῆ, ἱπ 1,ον.᾽ Ρ. 36; Αὐρυί, 'Θαστη, 

δὰ Ρορ.᾽ 78.---Ατοΐοοιις {Ρ. 241) οοῃοίἀογοά τἢδς 
ἴθεγα νγᾶβ ἴορε οὗ οὐγὰ 16 τῃ6 ἀΐϑοαβα ννὰβ [Δ Κθῃ 
ἴῃ 115 ΘΑΥ͂ βίασα, Ὀαῖ ἰδὲ ψμεη δἀναπορά 1 ννᾶ5 
ἸπουΓα Ὁ ]6, Ιῃ δἼοογάδηπος τ ῖτἢ ἴῃς Ὀαβὶ σϑϑυ 5 
οὗ τηοάεγῃ ἐχρογίθηςθ, μα οἰ ΘΗ τοοοτησιθπαοα 
ἃ5 ταπιθάϊες θα ἢ5 δπὰ δ(ἰϊεηϊίοη ἴο ἀϊεῖ, 

δ ἐ Ἐροτῖ,᾽ ΡΡ. ]ῖν.--ἰνὶ., Ιχχί. 
4 « Ἑοροτῖ,᾽ ΡΡ. ]ἷἴν.---ἶνὶ., Ιχχὶ,, Ιχχὶϊ. ; ὙΝ11- 

50ῃ, ᾿ξ, 337, 335, 355. 

δε Κεροτῖ, “Αὐκίχαοϊ οἵ Βερ]1ε5,᾽ Ὁ. 6. 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΙΠ ΧΙΝ. 

21 186 σΟΙΟΙΥ οὨ]ἃὰ Ὀοοοπηθθ ἃ ἀϊϑῆσυγοὰ 
απὰ πιυ]δίοαὰ πιδη. Βιυΐ ἴμοΓῈ ΔΥῸ ΤΊΔΩΥ οᾶ565 
ἴῃ Ὡς ἢ [86 πλδδαν βγϑῖ Ἀρρθδγϑ ἴῃ τηογο δὲ - 
νδποοὰ 116, ννθη ἸΠοΓῸ ϑθθη)8 ἴο Ὀ6 ὯΟ δΒογράϊ- 
ΑΓ ἰΓδηϑηγϑϑίοη. ΟΣ 212 ᾿ἂϑ685 Ὄχδηχποὰ ἴῃ 
Νογννᾶυ, 189 ὑγονθὰ ἴο ὃ6 Βογθαϊαγγ, ἀπά 
24 οὗ ϑροηΐδηθροι! οΥρίη. [πη Οτεΐο, ουΐξ οὗ 122 
(Ά565, 76 ᾿ΕΓΟ Πογθ ἌΓΥ, δηά 46 ϑροηΐδηθοιι55. 
--ἰΕ}5 ἃ νγ6}}-οϑ δ] 5μεὰ ἕδοεϊ (μδὲ ἴῃ δἰπιοβί 8}} 
ΡΙδοεβ ψνβετε {86 ἀϊϑεαϑθ ὑγενδιὶβ, ἔβεγε ἃγε 
ΤΑΔΗΥ͂ ΤΟΤΕ τηρη αβεςιοὰ τ 11 [ΏΔη νγογηρθῃ. 

Χ. Τὸ δἰἰδομηιθηξ οὗ ΕἸθρΒδηςδϑὶβ ἴο 
ῬΑΓΕςΪΑΣ Γᾶοθβ ΠΊΔΥ 6 τεραγάθα 845 ϑυυδογάϊ- 
Ὠλῖο ἴο 118 Βογθά ἰἈΥῪ ἰγδηϑηβδίοη. Το ῥγὸ- 
νδίθηοθ οὗ (ὴ6 ἀἰβοᾶϑθὸ Ἄρρθδῖθ ἴο Ὀ6 τηυςὴ 
Σοτο ἀοροπάθρης οὐ ἰοςδὶ οὐ ϑρθςῖϊδὶ οἰγοιπι- 
βδίδησοϑ [Δ οἡ σγᾶςθ, ψνϊο ἢ ον ἀοΠΕΥ ἀοοβ 
ποῖ εἰγουχηβοσγίθθ {π6 ᾿ηϑίδηςες οὗ 1158 βροηΐδ- 
ΠΘΟῚ5 ἀρροδγδηοθ ὙΠῸ ονϊάθηοθ Ὀδδγιηρ οἡ 
8686 ροϊηΐβ 15 σϑυβδσκδῦϊθ.Ό [Ι͂ἢ ϑγγίδ, ΕἾ6- 
ΡΒδη 4515 511}} ἱκθορϑ 115 στουπά, Ὀαΐ 1ξ ἰ5 βαἱὰ 
ἴο 6 υῃκηονῃ δπιοηρ ἴδ6 [ον 0 {1νὸ 
βετεῖ; Μτ Αἰκίπβοη, μοννενεγ, βᾶνν ἃ οἰμσίς 
76νν Ἰερεσ δὲ [ογυβαίοη. Νὸο ἰθρεσ οὗ [Θυνιβα 
τάςθ ἢδ5 Ὀδοη ΚΉΟΝΏ ΕῸΣΓ ΠΊΔΗΥ ΥΟΔΙΒ ἴο (6 
ἴπ [Π6 Ῥγοβίἀθηου οὗ Βογηθᾶγν, γΒοσγα 6 πυπὶ- 
Ὀοτ οὗἁὨ ἰοροὺβ 15 Ῥουδρϑβ 85 στοαί 85 1Π ΔΗΥ͂ ραγί 
οὗ [56 νογτὶϊά. Αἕ Αἄάρῃ, ννῆοτθ Ασαῦϑβ, Ηἰη- 
ἄοοϑ πὰ Ρᾶγϑβϑοϑ ἃ]} κυ εν ἔστοπι (Π6 ἀἰσθδϑθ, [6 
7 ον ΘΠ]ΟΥ 16 88π|6 ἱπιπλ ΠΥ 4Ἃ5 86 Ευτο- 
Ρϑδηβ8ὅ. ονοῦ Εςξγυρί, [ἢο οἱ 5οαὶ οὗ ΕἸ]ορῆδη- 
Ε[4515, τηδιηϊαϊῃ5 [15 ὈΠΏΔΡΡΥ ἀϊδιποϊοη ἴῃ 
ϑρ[16 οὗ [6 σῆἤδηχο ἰπ {86 γϑσθβ ΙΓ ἢ ἰΠΠΔΌ 
1; Ὀαξ ἔδοτο ᾿ξ ργϑνὶ]5 πῖοσὸ διηοηρ [6 [ἐν 
ἴδῃ ἁλοης ἴδε Ασαῦβ. Α5 ννᾶβ ῬΡγοῦδΟΪΥ {86 
(486 ἴῃ δηοιθηΐ {Ππ|65, ἴῃ δηὰ πθδῦ [ἢ]5 54Π|6 
τορίοη, ἴδ6 Αποϑιμοῦς ἔοσπλ τόσο αἴἴθοῖβ (Π6 
οννϑ, δηὰ ἴῃ Τ Οδογουϊδίοα ἔογπι, 6 Ασαῦϑ9. 
ἢ Οχεῖθ, ψοσγο ἔθετο τὸ βιρροβοὰ ἴο ὃθ ἃ 

ἰδουδαηὰ ἰορογβ, ἰἃ βϑρᾶῖθὸβ πὸ σάςθ, Ὀυΐ 1Π6 
Οὔτεοῖκϑ πᾶν 1 ἱπ {Π6 σηοϑὲ ἀρργαναίοα ἄθρτοο. 
[τ Βᾶ5 θδθὴ οὐϑεγνθὰ ἰῃδὲ ἰῃ (γείθ, Ογρῖπιβ δηά 
ϑοῖο, ἴΠ6 Μοβίθπηβ ᾶἃγὸ 1655 διιῦ᾽θςξ ἴο ἰξ {πλπ 
[Π6 ΟΒγϑιίδης, ἀπά {ποῦ θχοιηρίοη 15 ἀϑοσ θὰ 
ἴο {πεῖν δὐϑίδιηίης ἔτουι ροσῖκ, δηὰ υϑίηρ ἔτο- 
αυσηΐ δου οη519, [ἢ νεβὶ [πάϊος, [ἢ6 
Ὁ]Δ ΚΒ δηὰ ςοϊουγοὰ τάσδ5 ἅσγὸ ἴῃ6 πηοβὲ δῇεςϊ- 
δὰ, νυ] (ἢ6 [ον ἀρρθᾶσ ἴο βυῦοσ ἴῃ [86 
Ὠεχὲ ἄθρτοθ, δηὰ 'π ϑοπὶεὲ ραγίβ οὐ [απιδῖσα 
ΠΟΥ 50 Γ τιοτὸ ἤδη Δηγ.}. ὍΠῸ πδίινο γᾶσθβ5 
οὗ [πάϊα, δηὰ ἴπ6 ΟΠ ΐποϑθ, ἄρρϑᾶσγ δἵ {86 ργεβθηΐ 
ἔπι ἴο Ὀ6 πιοζὸ διιδ)οςϊ ἴο {π6 ἀΐϑθαϑο [8 δῃ 
ΔΩΥ ΟἾΠΒΟΙ ῥϑορίεβ. ἴῃ ἴδ Ῥγθϑιάθῃου οὗ 
Βοιλθαγ, δπὰ (μ6 θοσδῃ, ἴμογὸ ἀγὸ υἱ]δρὸβ 
ἴῃ ΙΓ ἢ [86 Ἰορογβ Ὄχοθοά οὔθ ρδσ οδηΐ. οὗ 
186 ρορυϊδίϊοη 2, ὙΠΟΓΕ ἅγθ οοο ἴῃ ἴδ6 ἰδρὸσ 
Ἀ5Υ πὶ αἱ (δηΐοῃ, δηὰ 2,00 ἅγὸ βυρροδβοά ἴο 

δ ἐἙδροχῖ,᾽ ΡΡ. χχχίῖχ,, χὶὶ., ἰχν].; "Αβίγαςϊ 
οὗ Εδρ]165,᾽ ἢ. 64. 

7 “Ἐεροτῖ. ΑΒοίγαοϊ, 54---5ῆ. (ΓΕ, “Εοροσῖ;᾽ 
Ῥ- ΧΧΙΧ., Ιχνἱ, 
8 Ἅ ΑΡείγαοῖ,᾽ Ρ. 110, 
10 « Αὐβίγδοῖ,᾽ ρῃ. 55- 65. 
11 Ἐ Θρογχῖ,᾽ Ρ. χχίχ.; "ΑἸ ϑίγδοϊ,᾽ ρρ. 9---Ξ. 5 
12 ὁ ΑὈϑίγαςῖ,᾽ Ρ. 112, ον 

9 «Αδίγδοϊ,᾽ Ρ. 52. 



ΙΕΝΙΤΙΓσῦσ5. ΧΙΠῚ. ΧΙΝ. 

δ κεϊξίης 
δηὰ : 

ΧΙ. ὝΒε ἱπαυΐγυ ἱπίο [86 οεἰγουπηδίδηςσεβ 
ΒΓ ἢ ΤΩΔΥ ργοάυςθ ΟΥΓ ἔοβίοσ ΕἸΘρΏΔη 184515 15 
ςοπποςίοα ννὮ [15 Ἰος8] ἀϊδιτ υϊοη. [{ ννᾶβ 
ἴῃ ΝΟΓΝΤΑΥ (δαΐ ἴἃ νγὰ5 ἢγϑι οὐϑβεσνοά (δὶ (6 
ἀἰϑεαϑθο ῥγενδὶ]5 πιοϑὲ οὔ [Π6 ϑοδοοαβί, νυν θσο 
[86 ΡΘΟΡΙΘ ᾿ἴνα ἙΠΙΘΗΥ ὡροη ἤβξῃ. Εχίθηϑινα 
οὐὈϑεσυδὕοῃς ἤᾶνδ ϑίησθ Ὀδθθ τηδάθ δἰϑαννο ΓΕ, 
δηά ἴἴ ΤΊΔΥ δε σοηϑίἀογεὰ 45 νγῈ}} εϑίδ  ]5ῃθά, 
ἴῃδὲ ἴποϑο σοσαπιιηῖ 65 ττβο ᾿ἷνὸ ΤΩΔΙΏΪΥ Ὡροη 
Β5ἢ. δῃὰ (μοϑὸ νβοβο σὨ θοῦ τηραῖ 15 (Π6 Πεϑῇ οὗἉ 
11- δά ρἷξϑ, τὲ ἴθ ποϑβί βιιδ᾽εςξ ἴο ΕἸορῆδη- 
[.45]158. ὙΠῸ ἰθπάθῃου 5 ἀρρτανδίοα ννῃεσε 186 
β5ἢ δῃηὰ ρογῖκ ἅγε βΈΠΕΓΑΙΪΥ βαθἄά. ὙῊῸ [εν 
ΟΥ̓ [ἀπιᾶῖοα, δηοηρ σνῃοῦὶ ἴπ6 αἀἶϑθαθθ γα" 
ναὶϊς, εδὲ τῆοσο βῆ [δὴ ΔΩΥ οἴδεσ ραγῖ οὗἉ 
186 Ρορυϊδίίοη 5. Οπ ἴΠ6 ἱπηροτίδηςε οὗ ἴΠ656 
[Δςῖβ, ἃ5 τοραγὰβ ΟἿΣ ριεϑοηξ ρυγροϑβα, 566 
Ὠοΐε5 οὐ ἴεν. χὶ. 72, 9---τ,.. ΟἹΪ υϑρά 85 ἕοοὰ 
ἴπ ὄχοῦββ, ΟΣ ἴῃ ἃ γαηοὶ βίδίθ, 4130 Ἀρρθᾶτβ ἴο 
ΘΩΓΟΏΓΑΡΟ [Π6 ἀἴπθα96 ὃ, 

Απ ἱπιργοβϑίοῃ Π85 ργεναι θὰ [πὲ ΕἸΘΡΠΔΠ- 
[125]5 ὑγενδι]ῖ5 τἤοτο διηοηρϑὲ ἴπ6 Ροοσ ἴμδῃ 
διποηρϑὶ ἴπο96 ννῆο ἃτδ ἴῃ σοιηξογίδὈϊε οἰσγουπι- 
βίδῃοθοβ. ὙΠῸ Παὺϊϊ5 οὗ ᾿ἰνηρ νυ! ἢ ρον 
5 ἃρέ ἴο δπροποσ στη μ ϑθοπὶ ἴο πιᾶῖτο [ἢ15 
τοαϑοπαῦϊθ. Βιιΐ {ποῖδ ἃγῸ 5οπὴθ ϑίσοης ἴοσιὶ- 
ΤῊ Οηΐε5 Οἡ [πὸ ΟἴΠΟΥ 5ἰἀθ σεβροοῖης ἴἢ6 εν 
οὗ [Δπιαῖςᾷ ἀπά (οηϑίδηξηορΐε, δηὰ γεβρθοίϊην 
οἴδεσ γάςθβ, ἰηῃ Μδυχίυ5, Γοῦδβο, πὰ ε]56- 
Ὑ εγο: δηά 1 Π45 Ὀδθη σοπιδσυκοὰ (ἢδὶ ἃ ἰᾶσῦο 
Ῥτορογξοη οὗ [86 ἰθροσβ νγῆο ἃζὸ ἴῃ ψοοά οἱγ- 
ουὐμηϑίδηοε5 ἅσγὸ Κορί ουΐξ οὗὨ 5 σῃϊ, 50 1ῃδὲ {Πεὶγ 
ΠΌΣΊΘΒΕΥ 15 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ υπάοτταϊοα, 86 ενυϊάθηςθ 
ἔτοπῃ Βαιθδάοεβς ϑδοῶβ ἴο ἕδνοισ [πε σοης]- 
βίοη ἴπαξ Τυδογουϊλίοα ΕἸΘΡΒδη 4515 Ῥσονδι]5 
Θ΄] ΔΙ}Ὺ ἀπχοηρϑὶ 411 οἾδϑϑοϑ, Ὀυἱ [μδ 86 Αηφ9- 
1πεῦς ἔΌΣτη 15 ΤΟΓΟ σοιηπηοη διηοηρβίῖ ἴῃ6 ροογό. 

ΧΙΙ. Βυΐῖ {δε φιοδίοη ἡ ϑοῖμοσ ΕἸθρἤδη- 
1|25]5 15 οοπίδρίουβ ογ ποῖ, 15 ἴα ομὲ οὗ πιοϑδὲ 
Ρεςυ Αγ Ἰηϊογοϑὲ ἰὴ σοηποοϊίοῃ ἢ (86 1, ον - 
2] ἰᾶσ. ΤΠ Οοχηπλίῖοο οὗ ἴῃ6 (Ο]]ερο οὗ 
ῬΠγϑιςῖδηβ σοηβιθσ [πδὲ ἴΠ6 νυνοῖσῃξς οὗ εν]- 
ἄδηςε ἰ5 ἀδοϊἀθάϊγ οἡ ἔπε πορδίϊνο 5δι!ἀοό, ὙΠῈ 
ἴτοοάοση Ὑἢὰ ὙνὨΙΘὮ ἰεροσβ οὔεῃ ἵν ἢ 
Οἴδεσβ ἰη (δ οἸοϑεσὲ ἀοηπηὗθϑῖῖς σαϊδέϊοη ἰῃαϊ- 
οδῖοβ [δδιὶ σοζημηοη ΟΡ ΠΙΟΏ ὈγΔΟΙΟΔ}1Υ ἴδ κο5 
ἴΠ6 5476 νἱονν.0. ὅϑ6Ύ σα] ΞΌΓΡΘΟΙΒ ἃγὸ 58: ἴο 
πᾶν τυοιϊιπάοα {(πειϑεῖνοβ ἴῃ ἰδο αἰδββθοίίοῃ 
οὗ Ἰορουβ Ὀοάϊεβ, ψιθουΐξ 50 ΠΈΣ ΠΡ ΔΩΥ 
σμαγδαοϊοσίϑες ἰπυτγδ. Βυΐ πιδὴγ οὗ ἴποϑο 
ἍΠῸ δᾶνε τορ]εαὰ ἰο {Π6 ἸΡσΟΒΥ Οοηλητῖεοο 

ἐπεῖγ Εν ἴῃ (ἢῸ ΟἿ 85 ὈσΣΣΑΥ5 
1 

Δ « Αδειίγαοῖ,᾽ Ὀ. 77. 
8 866. “Αὐβίγδοϊ οἵ Κερ]ϊεβ,᾽ ἴτολΒ ΝΌΓΣΥΑΥ, 

Νεν Βηιησνοκ, ΓΒ ῖηΔ, [ραῃ, [πάϊ64, ΜδυττἊυ5, 
ἃς. “εροτῖ,᾽ Ῥ. ἰχνἱϊ!, αηὰ Ωγ ΝΥ εὐϑίει 5 "Νοίεβ 
οἵ ἴῃς Οταηδάδ Ηοβϑρίία).᾽ 

8. «Βροροτί,᾽ Ρ. ᾿Ιχνὶ, “Αδϑίγαοϊ οὗ Ἐδρ 68, 
ἔτοτω ϑιήγτγηδ, (τεῖς, ἴῃς Ἰοηΐδῃ 15151π 65, 

4 «ΑΡβίγδοϊ,᾽ Ρῃ. 30,31. ὅ “Ἐεροτῖ,᾽ Ὀ. νἹΪ, 
6 « ΑΡΞιτδοὶ,᾽ ρῃ. 32, 86, ἕο. ὙΝ ΞΟ, Ρ. 356. 

Βαυΐϊ 5εἐ6 οὐ ἴπε οἴδον 5.6 Μτ Ὑ)]Ἰ5οη᾿ 5 οαϑε8 ἀ6- 
βορεὰ ἴῃ ἴ86 Αρρεπάϊχ, ῬΡ. 135, 239; διὰ 
“Νοῖδβ οὐ ἴδε Οτδηδάδ Ηοβριίαὶ. 

αἴῆστη {πος δε εῦ ἰμδὲ {π6 ἀἶθθαθθ ἴα σοῃ- 
ἰλξίουβ ἴῃ 4 ςργίδίη βίδρο, ἤθη [ἢ6 Ὁ] οΥ5 
΄Θ ΓΟΠΗΪηΡ7. [{ 15 ονϊάθηξς τΠδὲ, ἰξ 1Π6 ἀϊ8- 
ΘΆ56 15 σοηῃίδριίουβ, ἃ ὙΘΙΥ Γάσο δηὰδ οτοδὶ 
σοπουστθηςο οὗὨ οἰγουπ)δίδηςθβ 18 χεσυϊγοαὰ ἴο 
ἀονεῖίορε ἴπθ σοηϊδρίοη. Βυϊ :ξ 5ῃου!ὰ ποῖ 
Ὀδ6 ονου]οοκοὰ {παῖ [6 ςοπίλρίουπηθββ οἵ ἃ ἀϊ5- 
6456 σδηποῖ δε αἀἰδργονθά Υ 16 στη υάς οὗ 
ἔβοδραβ, 1ξ Ποῦ ἃγὸ ἃ ἔδνν νυν} ]-διοϑιοα δηά 
νυ 6]] -οὐϑεσνυοὰ ἔβοϊβ ἰπ 115 ἕδνουσ. [ἰ οδηποῖ, 
δῖ ΔΗΥ͂ ταῖο, 6 ἀουδίοα (Παὲὶ (6 ἔδνν ΕΏΡ}15ἢ- 
ΙΏΘη Ψ}ῈΟ ἢᾶνο βιιῆεγοα ἔτοπὶ ΕἸΘρΡΒδη 3515 ἢᾶνδ 
ΔΙνγΑΥ͂8, ΟΥ ΠΕΑΥΙΥ Αἰνγᾶυϑβ, ἀϑϑοςιδίος Ὑ]Ὰ ]6- 
ΡῬτοιι8 ΡθΟρΙθ, οὐ ᾿ἱνθὰ 1ῃ ἴορσοιιδ σουηῖγθβ 8, 
ὙΠ6 οᾶ56 οὗ Ὠσ Κοδεγίϑοῃ, ννμο νυ ἢ] 6 βιιροῦ- 
ἰηϊοηάϊηρ 186 Ἰδρογ ἤουβὲ ἴῃ ἴΠ6 ϑευοῇο]16ς 
Ἰ5]δπη45 Ὀθοᾶηθ ἃ ἰδροσ, 15 ἃ ΥὙΘΣΥ ἱπιροτγίδηϊ 
ορϑϑ, --ΤῊδ σϑοθηξς ἱηνεβεϊζδίίοῃς ἢανο ποῖ 
ἰοπάοά ἴο σοπδττη [πὸ ροριυΐδσ ορὶπίοη νοὶ 
ἴῃ αἀἰδεγεπε ἀρεβ [48 δϑβϑιρηθὰ ἴῃ ογ βίῃ οὗ 
ΟΆ565 ΟΥἨ ΓΘΡΓΙΌΞΥ ἴο ἰγσγορ υϊαγ 165 οὗἉ 1110, 

Ὗνε δᾶνθ ἔδυ ἔῶσ ρίνθοῃ δὴ οὐ)πο οὗ 
ἴῆοϑο ραγίισυΐατα ἰῃ ἴπ6 παίυτο οὗὨ [πὸ ἀἰϑϑθαϑθ 
ἸΏ φιθϑίίοῃ, νυ ῖς ἢ δθοπὶ πιοϑὲ ΠΚοΙγ ἴο ἴἤγονγ 
Ἰρῆξ ὑροὴ {πὸ στραβοῦβ δηά ἴδ ἔοσγιῃηβ οὗ [ἢ15 
Ροσγίίοη οὗ [86 1, ουςα] ἰανγ. ϑοχὴθ ἔδυνν ἔιγ- 
1Πογ ἀοίδι:15, νν ΠΙΟἢ βθειὴ ἴο δ6 τοξοσγοά ἴο ἰη [ῃ6 
ἰεχί, νν}}} θ6 σίνθη ἰῃ 186 ποί65.---Οἡ [η6 τηοάθ 
ἴῃ ὙὮΙΟΣ ΙΘροῦβ πᾶν Ὀθθη ἰγραϊοὰ ἴῃ ἀϊβογθηξ 
ἈρΡῈ5 δηὰ ῃδίϊοῃβ, 8.05 Νοῖΐδ ἀἴεσ Ἵμᾶρ. χῇ!. 
Ὗνε Βεῖϊονε ἐπαῖ 18 ψν}} δ6 ἑουπάὰ [πΐ τηοάσγῃ 
ΟὈβογυδίίοῃβ δηά βοίθηοθ ποῖ ΟἿΪΥ ἰθηά ἴο 5εῖ 
ἔοσί ἢ [86 Ὠινίηο τυϊϑάοσῃ νυ ὶς ἢ ἀϊτεςίοὰ {Π6 
Τὰ οὗ Μοβεβ, Ὀυϊ {πὶ ΠΟῪ 4150 5μονν {86 
Ῥτθοϊβίοῃ οὗ ἴπΠῸ ἴθστηβ ιιϑεὰ ἴῃ 186 [ψν. [1 
ϑδῃοιυ Ἱά ἤονγονοσ δ6 σΑγθ ΠΥ οὐϑοσγνεὰ (δα [ἢ6 
μάτύται εδίυγεβ οὗ ἴὴ6 ἀἰϑθᾶβθ ννῆϊοῖ 816 
6ΙῸ πιδηϊτ οηδὰ 41 ποθ ὈΘΙοηρίηρ ἴο 115 ΘΑ ΟΣ 

βίαζοβ, δἴ [86 ἘΠΠῚ6 ν ἤθη [15 ΔΟΙΌΔ] Ῥγόβϑθησο 15 
ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1655 ἀου δέ}, Τδ οὐ͵οςΐ οὗἉἩ [656 
αἰγοοιίοη5 ννὰ5 ἴο ϑῃδῦϊο {86 ὑγεϑίβ ἴο ἀθοῖϊάε 
Ὀροη δυςῇ ςΑ9565. ὙΠαΐ [86 [5γδο 65 ὑγοτδ 
ἔΑΓΆ] Αγ νὰ τὴ ΠοΙτοῦβ οὗὨ [15 τηοσο τηδίυγοὰ 
ἀονεϊορπηθηί 15 5 ΠΟΙ ΘΠΕΥ 5μοννῃ ὈῪ Νυτη. Χὶϊ. 
12, δΔηά, ὈγοῦΔΌΪΥ, ΌὈΥ [ΟὉ 11. γ, 8.12, 

7. 4 ΑΡβίγδοῖ, ρρ. 25, 32, 36, 67, 77, 1ο8. 
8. “ΟΡ βογνδίοηβ, Ὁγ Με τ ϑοη, ἴῃ τἴῃ6 ΑΡ- 

Ῥεμάϊχ ἴο ἴπ6 Βδροτγῖ, Ρ. 231. “Νοῖδθϑβ ου ἴΠ6 
Οταηδάα Ἠοβριίαὶ.᾽-- πη ἀχοο]]οηΐ ΟὔὈβεσνοσ ἰῇ 
Μαυγζίυ5, ἰὰ ἃ ὑγίναϊε Ἰεῖίοσ, βἰδῖθϑ ἴπαὶ ἢς ἢδς 
ῬΕΥΞΟΏΔΙΪ ΚΠΟΥΤ ΟὨΪΥ ἔννο ΕἸγοροδῃβ δἤεοϊοα 
νὴ ἢ τ[μ6 ἀΐδεαθθ. Ἑδςῆ οἵ ἴδ68ὲ πδὰ τηδιγιεὰ 
Οτθοῖςα νοθλθῃ, ΒΡΡΑΥΘΏΓΥ ἴτοα ἔγοηὶ ἀἴδοαβα, Ὀαὶ 
[6 Υ πᾶνο Ἰεῖς Ιεργουβ οβη]άγεη, 

9. « Αδοϊγδοῖ,᾽ Ρ. 90. 
10 ες ΤὨεοὰ. ἐΟυσϑῖ. ἴῃ [μον.᾽ 21; Οἷδο, 

“ἘδΔΌΡ. 1,εχ.᾽ Ὁ. 367. “εροτί,᾽ ΡΡ. ΧΙΙ., χἸ 
ΔΑ τϑοθηΐϊ ᾿ΥΙΟΣ Θροᾶκ5 οὗ ““ἴπε οοηδιδοὰ 

δηᾶὰ ἱπιρογίεοϊ δοσουπί οὗ [6 ἸΘΡΓΟΒΥ φίνεῃ ἴῃ 
1,ενϊτἰου5."" Απιοτα οαγοία! ρογαβαὶ οὗ ἴῃ6 ἰοχὶ 
τορος μαναὰ βσἤενῃ Ἠΐπὶ παι Μοϑβεβ ἄοδϑ ποὶ ῥσϑ- 
ἰεπὰ ἴο ρῖνα ὧπ σεεσμπξ οἵ ἴῃς ἀΐξοαςα, τ θῖοΒ 
τουδὶ πᾶνα ὕδοῃ δι, 1ὰῦ ἐπουρῇ, ἰῃ ἐϊ5 στοδῖ ἴδ8- 
ἴυΓο65, ἴο ἴπΠο56 ἔοσ ῆοβα ἱτηπιοαϊδῖο υ56 ἢ6 ᾿ττγοῖο. 

18 ὉΠΕτΏ γγᾶ5 τηοβῖ ργΟΌΔΟΪΥ στρ εἴη οα!] Πρ Π 6 
ἀἴξεαβα οἱ οὉ ΕἸερῃβδηζίαϑῖβ. ὁ οηϊ, ( ε]5.᾽ Ρ. 305. 
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ἴ Οτι 
υσζερ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΗ]. 
ι 7Δε ἴατυς ακπα Ἰοξερις τὐλεγεῦν ἐδ 2γέφεέ ἐς ὁ 

ὁφ ρωξαα ἐγε δεν σι ἐλέ ἰοῤγοῦν. 

ΝῺ τῆς [ΚΡ βρᾶκε υπῖο Μο- 
868 Δπἀ Αδίοη, 54Υ]ηρ, 

2 ὟΝΉΘἢ ἃ πιδη 512}} ἤδνε ἴῃ [ῃε 
βκίη οὗ ἢϊ58 ἤξϑβῃ «ἃ ' γβϑίηρ, ἃ δοδῦ, οὐ 
Ὀτίρης βροῖ, ἀπά ἰξ 6 ἴῃ (ἢς βκίῃ οὗ 
ἢΐ5 θεβὴῃ ἠάε τῆς. ρίαριια οὐ Ἰεργοβυ ; 
πε ἢς 5}}4}} θεὲ Ὀγουρῆς ἀπο Αδγοη 
τῃς ῥγιεϑῖ, ογ υπῖο οης οὗ ἢΐ8 80η8 ἴῃς 
ΡΓΙαϑῖδ: 

2 Απά τς ρηεβϑε 53}4}} Ἰἰοοκ οῃ 
τῆς ρίαριε ἴῃ (6 5ἰκίη οὗ τῇῆε 688: 
Δηά τυῤέη τῆς Παὶγ ἱπ (Π6 ρίδριιβ [8 
τυγηθα ννἢἱῖε, δηὰ τῆς ρῥίαριδ ἴῃ 5ρῃῖ 

ΙΕΝΙΤΙΓῦδσ5. ΧΠΠῚ. [ν. 1--ς. 

δέ ἄεερεῦ ἴλη {πὸ 5Κίη οὗ ἢ15 θεϑῃ, 
ἴ ᾿ς ἃ Ρίαριιε οὗ Ἰερῦοϑυ: ἀπά τῆς 
ΡΓίεϑὲ 8341} ἰοοῖ οὔ ἢϊπι, ἀπά ρτο- 
πουηςα πὶ ππο]εδη. 

4 ΙΓ τῆς Ὀπρῆξ 8ροῖ δὲ ψῇϊε ἴῃ 
(ἢς 5Κίπ οὗ ἢϊ5 ἤξϑβῃ, δηά ἴῃ ρῃξ δὲ 
ποῖ ἀεερεγ τπΔη (πε 5Κίη, δηὰ τῆς ἢΠαὶγ 
(Πογοοῦ ὃ6 ποῖ τυγηοά ννῆϊζα ; τῆδη (6 
ΡΠαϑβῖ 884]} ϑδῆυς ᾧυρ δένει ἐραὶ ῥαε τὴς 
Ῥίαριιθ βενθῃ ἀδγϑ: 

ς Απά τὲ ρῥηεβῖ 53}4]1] ἰοοκ οχη 
ἢΐηι τῃ6 ϑανεηῃ ἀλγ: δπηά, ὈεΠο]ά, 
17 ἴῃς ρίαρυια ἱπ 8 βϑίρῃε θὲ δῖ ἃ 
ϑίαγΥ, μα ἴῃς ρῥίδαριια βργεδά ποῖ ἰῃ 
[8 5κίῃ; τἢεη τῆς ῥγίδϑδε 5}}} 5ῃιυξ 
Ἀΐπὶ ῸΡ βανεῃ ἀδγ8 ποτα: 

Ομάρτεκ ΧΙΠ. 

ΤΗΕ Θ1ΟΝΒ ΟΕ ΓΕΡΕΚΟΒΥ͂, 1--44. 

1. Βοίῃ Μοϑοα δη ᾿δζοῃ δἃῖὸ πον δά- 
ἀτοβϑοάᾶ, 866 οὐ χὶϊ. 1ἱ.Ἅ 

ΤΡ γε ν»ιαγᾷς οὔ δε Ὠίμεασε. χ---ϑ. 

Ὡ. δὲ «ἀϊπ οΥ δὶς 3228] ΤὙΠ5 οχργεβϑίοῃ 
5 ἔουηὰ ποννῆοσα Ὀυΐ ἰπ {Π]15 σμδρίοσ. ΤῈ 
ψνογά σοηάογοαὰ «ἀἐη (δ) 15 ΠΟΙΏΠΊΟΝΙΥ υϑοὰ 
ἔοτ {π6 οχίογηδὶ βίη οἰ μου ΟὗὨ Ἰηδῃ οἵ οὗ δῃ 
ΔΏΪΠΊΔ]. ὅ8ὅ66 ἔχ. χχχῖν. 29; [οὐ υἱῖ. ς; [ωϑν. 
Υ. 11, ΥἹἱ. 8, ἄς. Μγ ΚΝ βου 845 ἱπέεστοά 
ἔγοπι (ἢ πδίῃγο οὗ ἴπ6 σδϑθ (δὲ, ἴῃ {π|5 σοη- 
Ὠϑοϊίοη, [6 ΡὮγαϑθθ “" βῖπ οὗ 818 ἤοϑὴ " ἀθ- 
ποΐο5 [6 συ |ς}6 ΟΓ 5οΔΓῇ 5κίη, 45 ἀἰβεϊηρυ ϑποὰ 
ἔγοσῃ ἴδε συ {15 ΟΥἩ {Ππ|6 5Βκῖη. Ηδ οὔϑβογνοβ (δδῖ 
οὔθ οὗ [Π6 πιοβὲ ἱπιρογίδηξς ἀϊβε πο οηβ. Ὀ6- 
ἔννθθη ΕἸΘΡΒδη 14515 δηὰ οἴποσ ἀἴβθαϑοβ νῃ]ς ἢ 
Οὐ νν ΑΓ ΪΎ τοι ὉΪ6 ἱξ ἴῃ 115 ΘΑΙΪῪ 5. ΔΡ65, [5 (μδῖ 
1: αἴοςι5 ἴη6 συξ15 γαῖποσ ἴμδη [ἢ6 συτςῖο, 866 
ΡῬγεὶ. Νοίθ ἴο {Π|5 σβδρ., ὃ 111.., ϑ1ιν. 4. Νν»ὲ 
ᾶτ6 ἴἢπι5 ἴο υηάογείδπα [Π6 Θχργοβϑίοῃ ἴῃ [ἢ 
ΠΟΧῚ γϑῦθο, δηὰ οἰβονῃογε ἴῃ ἴθ ΤοὮΔΡΙογ, 
“( ἄρδροῦ ἴπδη [Π6 5κιηὴ οἱ ἢ15 ἤσϑῃ," 45, ὈΘΙΟὟ 
ΔΘ ΒΟΔΥΖ Β.κ11. ᾿ 

Ἰγιοίηρ --- οαὸ---δύγὶ ἐν γι Τηο Ηρθῦτον 
ὑνογάβ ἰδ5 ΚΑΙΣΙΥ τοηἀογοά δοςογάϊηρ ἴο {δ οὶγ 
ἀεγναίίοη, ἀγὸ υϑϑα ΟὨΪΥ ἴῃ τείοσεηςθ ἴο ὅδ 
 ρσοθυ. ὙΠΘΥ ἃΓΘ τεροδίοα ἴῃ [86 54Π1|6 ΟΥ̓ 
ηὴ χίν. ςό. ΤΟΥ 5θθπὶ ἴο Ὀ6 [δος 8] ὩΑΠΊ65 
ΔΡρ]Π δὰ ἐοὸ [6 σοτηπηοη ὀχίογηδὶ 8108 οὗἉ Ἰηςἱρὶ- 
εηξ ΕἸΘρ μη αϑὶβ: (1) οἴ μοῦ {86 ΤΌΡΕγοϊς οὗ 
6 Τυδετγουϊδίοα ἔογπὶ ογ ἴ6 Βυ}}4 οὗ ἴδε 
Απαϑίμοῦς (Ρπεϊ. Νοῖο, ὃ τν. 4, ὃ ν. 1), (1)18}6 
ΕἸοδίσχ (81Ν. ς,) ὃ ν. 2), πὰ (3) ἴδ6 ΟἸοσϑΥ 
Ραῖοἢ (8 ιν. 2. ὃ ν. 1). ὙΤῈ σεπάθπηρ οὗ 
16 ΠΧΧ., του ἰξ 15 σαῖμοσ ἰοοϑθ, Ἀρρθδσβ 
ἴο σουηπίεφηδηοθ [}}15 υἱὸν οὗ (Π6 νγογάβ, νυϑὶς ἢ 
Δ͵Θ δ ΠἸπΊοα ὩΡ 45, ἃ 5υτηρίοπιδίῖς οὐ βΞῃ] Πρ 
βϑοδσ---οὐλὴ σημασίας ἣ τηλαυγής.---ΤὯ6 τεῖεΓ- 
ὀῃς65 οἡ {πὸ τνοσγὰ πὰς, ἴῃ [86 πιλγρῖη οὗ [86 
Ἰαῖεσ δαἀϊοη8 οὗ οὐγ Αὐϊδοτγζεὰ Νογβίοη, Ὀ6- 
Ἰοὴρ ΠΊΟΓΕ ΡῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ ἴο γεῖϑα 18, ψΠοτα {6 
ΟΣ ΊΩ4] ννοσά 15 ἀϊεσθεηΐ, 866 οὔ συ. 18. 

ἤᾷε ἐδὸ ρίαριο οΥ ἰεῤγου»)] 11κ9 ἃ δύσοϊο οὗ 
ΤΘΡΧΟΒΥ. ΠΟΘΙ 15 ΠΟ ἁγίοΐο, 

8. 428ε ῥαὶν ἐπ ἐδὸ ῥίαριμο ἐξ ἐμγπεά «υδ116}] 
ΤΠ βραγίηρς στον οὗ νεΎῪ ἤπο ἢ] 5} ἮΔΙΓ 
ΟἹ ἴδθρζοιιδ βροΐβ ἴῃ ἴπ6 ρῖδοθ οὗ [86 παίυγαϊ 
ΠΑΙΓ, Ἀρρθᾶιβ ἴο βᾶνθ Ὀθθὴ δἰννδγβ σοζαγάθα 85 
ἃ ἙσΠδγδοίογϑεῖς συτηρίομι (Ρχεὶ. Νοίθ, 8:1ν. 7, 
ὃν. 6). Ὠτ Ῥανίβοῃ, Δῆοσ δυο ]Ὺ οχαπιληΐην 
ΠΡΑΓΙΥ ἃ διπάγοά ἰοερεῖβ ἰη Μδάδραβοδγ, 545: 
“ΤΠ ΠΑῖγβ ὕροη ἴπ6 ρετί Ὀδοοσηθ γεῖϊονν ἀηὰ 
βιυπηΐοα, ἀπὰ Δ ΡΟΓ ἃ {πιὸ [4}1 οΥ̓ ἰοανυϊης [Π6 
ἢδὶγ υ]Ὸ5 εἰ ΡΥ δηὰ επ]αγρθά, ὀϑρθοίδ! !Υ οη 
[16 ἔδςο, 50 85 ἴο ῥγοϑοηΐ ομὲ 97 ἐῤε »"οσΐ ἀ2α- 
ποις σἰσπς οὗ 1Π6 τηλϊδάγ." (ΑΡροθηάϊχ ἴο 
“ορογῖ, Ρ. 221.)ὺ ΝΊοη βρθὰκβ οὔ {πὸ 
ἀἰδοαϑθά δῦ ἃ5 6.350 ἢἤπθ 845 (ὁ 6 δαγάϊγ 
ῬεγοοΡΈ]6," (εἴϑιι5, ἴῃ γτοίογθηςθ ἴο [6 Απῶϑ- 
τποῖῖς ΕἸΕΡΙΔη 8518, σρεᾶκβ οὗ ἰξ Ὧ5 [1ἰὸ ῥᾳᾷὶθ 
ἄονγῃ (ἰπ ϑαχιθ 410] ἢ} δυηΐ, δὲ Ἰδηυριπίς 
511111.5). Τὴ “ὁ γεῖϊονγ {πῃ ΒδΙγ" 5. τηρη- 
Εοποά ἴῃ ν. 20... πὸ Αγδὺβ ᾶζὸ βαἰά ἰο γτοραγὰ 
ἃ ςᾶ56 οὗ ΕἸΘΡΉ ΔΗ 4515 85 συ σγαῦ]ο, 1 ἀδτὶς Πδὶτς 
ΔΓΕ ἔουπά οη ἴπε ϑροίβ. (ουβκδὶ, φυοίοά ὈγῪ 
ΚΕ.) 1ἰ 5βδου!ά Βονγενεσ Ὀθ Κορί ἴῃ υἱονν ἰμδὲ 
[Π6 Βαὶγ οὗ [με μοδά, ὄνθῇ ὑγῆθη [815 15 ποῖ 1Π6 
Ρατί οὗ {πὸ ὈΟαΥ νυἱϑβί ον ἀἰϑοδϑθὰ, φσθπογα 
[4}15; δηά, 1 ᾿ξ τεϊζυγηβ, 18 15 αἰννᾶγβ ννὮ 5}: 
566 Οὐ στ. 29---27: 5ΟΠΊΘΕΪΠιο5 (6 ΔῚΣ 15 
ΗΠ 6 ἴῃ ραίςπεβ. Ηδρησθ ἃ ὑνϊθ μοδὰ ννγᾶς 
τερατάδα ὉγΥ [πὸ δησίθηϊβ ἃ5 ἃ ςοιῃπηοη 5ἰρῃ 
οὗ 16 ἀϊϑοαϑθ 2 βου 5, ὁ ΟΒΟΘΡἢ.᾽ 276: 
᾿Ἐβοβίμοβ, “ Ερίβί.᾽ 1.; Αὐϑίοιθ, " Ηἰϑὲ. Απ.᾽ 
111. το, ὃ ς. 

δε ρίασωρ ἐπὶ σίσ δὲ δ ἄδερεν ἐδαη ἐδεὲ «ἀἰπ οΥ 
δὲς 52] ὉᾺ 9 ΒΌΣΟΙΚΘΑΡῬϑδσβῦο ὈΘ ἄθθῇροσ 
Ὅπδη ὑπ ΒΟΔΙΖ ΒΙκ1π, 866 οἢ Ὁ. 2. ΤΗΪβ 
βγτηρίομ, δοηρ ἢ [86 τ ΒΕ δ Βαῖτ, δὲ ομοθ 
ἀεςϊἀοὰ ἔμ6 ςᾶ56 ἴο Ὀ6 οπὲ οὗ 1 ρσοϑυ. 

4. ὀγίσδέ «ῥοὶ...ποὲ ἀδεβεν ἐδαη ἐδ τἀ 
866 Ῥχεὶ. ἕοιες ΙΝ. 2, ὃ ν. 1. ; 

δ. αμπά ἐῤε ῥίασιο τῤγεαά πο] Ἐλδίδοσ, δά- 
ὝΔΙΟΘ ποῦ, 50 85 ἴο 5δονν πδὲ [Π6 ἀἴϑοδϑο 15 
υηάοσ {86 οιξἰς]α δηὰ ἴο δϑϑυπιὸ {πὸ ἀρῆηοά 



ν. 6---τ3.] 

6 Απά τἢὲ ργίεϑδξ 5}2]1] ἰοοϊκ οὐ 
Ηἷπι ρα τῆς βενεηςῃ ἋΔΥ: πᾶ, ὃ6- 
Βο] 4, 2. τῆε ρίαριια δδ βϑοπιεννῃαῖ ἀδγκ, 
απά τὴς ρίδλριιε βργεδά ποῖ ἴῃ τῆς 5Κίη, 
τῆς ῥυεϑῖ 5Π4]1] ργοποιηςς ἢϊπὶ οἰεδῃ : 
ἰξ ᾿ς δμὶ ἃ 5020: δηὰ ἢδ 5}|]] νναβϑῇ ἢ 5 
οἷο 65. δηά δα οἸοδη. 
 Βυῖ 1 τῆε 8.80 βργεδά πιυςἢ 

αὐτοδά ἴῃ τῆς 5Κιπ, δῆεγ (ἢδῖ ἢς 
μδῖῃ θεεη βδεεη οὗ ἴμε ρεβῖ ἰοῦ ἢ Ϊ8 
οἰεδηϑίηρ, ἢῈ 514}} θῈ 86θεη οἵ τε 
Παβῖ ἀρδίῃ: 
8 Απαὰ ἐγ τε ρηεβεὲ 566 (δῖ, δε- 

ΠοΪά, τῆς 8ςαῦ βργεδάβι ἱπ τῇς 5Κίη, 
πεπ τῆς ῥηεβῖ 5Π4}] ργοποιηςα ἢϊπὶ 
ὈΠΟΙθδη : [ἴ ἐς ἃ ἸἝρΡΥΌΒΥ. 

9 ἴ ννεη τῆς ρίαριια οἵ ἰβρυοβυ ἰ8 

ΙΈΕΝΙΤΙΓῦ5. Χ1Π1].- 565 
ἷπ ἃ πιᾶῃ, ἴπεπ ἢε 58}8]1] θ6 δγοιυρῆς 
ιππῖο [ἢ ρῥγδβῖ; 

ΙΟ Απά τῆς ρτγίοϑε 5041} 866 [γιὸ 
δηά, ὈεΠο]ά, ἐγ τ 6 τιϑίηρ δέ ψῃα ἴῃ 
(ἢς 5Κίῃ, δῃά τ ἢανε τυγπεὰ (ῃς ἢαϊΓ 
ψἩϊτς, δηὰ ἐῤόγο δε 'αυϊοκ τὰνν θ6βὰ ἐπ κα. 

φηεέπρ τ ἴῃ 116 τὶδίηρ; : 
11 [τ ἐς Δη οἷά Ἰδργοβυ 'π (πε βκίπ μὴ 

οὗ ἢϊ5 βεβῆ, δπά τῆε ργεβϑί 5}}} ργο- 
πουηςα ἢίπι τπποΐθδῃ, δηὰ 5}4}1] ποῖ 
δῆ Ὠΐπὶ ἀρ: ἔοσ ἢς ἐς ἀποϊδδη. 

12 Απά ΙΓ ἃ ἰεργοβθυ ὕγεακ οὐκ ἃ- 
δγοδά ἱπ ἴπς 5ἰκίῃ, δπᾶὰ τε Ἰεργοϑυ 
οονοῦ 11} τῆς βκίη οὐ ήὴπ ἐδαὲ ῥα ῥ 
τῆς ρίδριιε ἴτοπιὶ ἢἷ5 μελά Ἔνβθὴ ἴο ἢΪ85 
ἴοοῖ, ννεγαϑοσνεῦ τῆς ῥγίεϑι ἰοόκείῃ ; 

12 ἼΠεη τῆε ῥγεδ 5}2]} σοῃβιἀου: 

εὐξο ἀπά {86 ξΙοβϑΥ βυγίδςθ [Πδἴ ἃζὸ σπαγαςσίοι- 
ἰϑὶὶς οὗ Ἰεργουβ βροΐβ. ὅ86ε6 οἡ υ. 2 πὰ Ρτχεὶ. 
Νοίοθ, ὃᾺϑ1ν. 2. ὙΠ οἷά ἘΡ] 5 ἢ νογϑίοηϑβ, ἰῃ- 
βίοδα οὗ "ἐβργοδά ποῖ," μᾶνθ "' ρτοὺν ποῖ," δηὰ [ἢϊ5 

- το ο Πρ᾽ ἰ5 πλοσὸ ἴῃ δοεςογάδηςο ἢ [6 ΧΧ. 
δηά νυϊρξαίο, ὙΠῸ Ηρῦτεν νογὺ (24.542) ος- 
ΟΌΓΘ πονῃοῖο Ὀυΐ 1ῃ (Πἰ5 δηὰ [ῃ6 ξΟ]Πονηρ 
οἰδρίοσ. [ἴξ 15 Ἀρρ] θά ΟἿΪΥ ἴο ἴ86 Ῥσορύθββ 
τηδας ὈΥ ἃ 5ροΐ δὲ ΙΕΡΓΟΞΥ, πὰ ἴπεσθ 15. 0 
ΓΟΆΒΟΠ ΨῈΥ 115 πηοδηϊηρ 5ῃουϊὰ δ τοϑισις 
ἴο 5υΡοΓῆς 14] οχίθηβίοῃ. 

6. «ο;πεαυδαί ἀαγα}] ἘἈδίμοσ, βου ομδὶ 
ἀΐχ: (ΠΔὲ 15, 11 [πὸ ϑροῖ 15 ἀγίῃρ ἅννᾶῦ, οἵ 
ὙΥΔΠ Ωρ ΕἸΕΠΟΥ ἴῃ 1Π6 ρ]οβθθ οσ 'π ἴΠ6 οἰθαγνῪ 
ἀοβποὰ οὐ] ΌΥ ΠΟ ἰορσουβ ϑροῖβ δἃΙῸ 
ἀἰδειηρι σῃοα. τοὶ. Νοίοδ, ὃ 1ν. 2. 

σῤγεαά ποι] 1... ϑᾶνϑδιηοθ ποῖ. 
ἰ ἐς ὁμὲ α “.αὖὦ}δ ΤῈ τὰ ννγᾶβ ἃ Τῆϑγο σοϊηπλοῃ 

5.40, ποῖ {Π6 τεϑ οὗὅὨἨ Γργοϑυ, ἴΠ6 πιδη δὰ ἴο 
ὙΥΔΞἢ 15 οἸοίμεβ ἰὴ ογάδσ [ῃδξ ἢ6 τη ρ ἢ ἌΡΡΘΑΓ 
ὯΟ ἸΟΩΡῈΓ ἃ5 ἃ ἴδρεσ. 

7. “ργεαά »ιμεῤ αὐγοαά ἐπ ἐδε «ἀἰπῇ ἘἈδίδμον, 
δάνϑβιοθ ΖΘ ΟᾺῈ 1ῃ 5890 Β]κ.11. 

“ἐπ ΟΥὙὨ ἐδὲ ῥγίοΐ ξὸγ δὶς εἰραπαη) ΤὮΘ 
Ρυγροτῖ οὗ ἴδεβθο νογάάβ ἰ5 ἀουδίδιϊ. ΤΟΥ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τηδϑῃ “ὁ 86εῇ ὈΥ̓͂ {πΠ6 ὑγεϑὶ δπὰ ρτο- 
ΠΟΙΏ οἰοδη," Τάκεη ἱπ 115 νῶν, ΠΟΥ 
νοι ]ὰ τεΐεσ ἴο (86 υἱϑὶξ οὗ ἴῃ6 συξρεςοϊοα ἱθρεσ 
ἴο 186 ῥχίεδξ δ ἴθ επὰ οὗ ἴῃς ϑεσοῃὰ ψεοκ. 
ΤΒε ἀἰϊγεςοῃ Ποῖδ ρίνθη υνουἹὰ 5 ὈΘΑΓ οἡ 
ἃ τοουσγτεηςσε οὗ ἴῃς πιογυϊα ϑυτηρίοπηβ δέου 
116 ο856 δὰ Ὀδθη ἀἰϑομαγροά (Ρτεὶ. Νοῖς, ὃ1ν. 
4). 850 Ψψυϊξ.., Πυςμοσ, σεπονὰ Εσ, ἀπά Επηρ., 

. ΚΟοϑεημΠΠ|οσ, Ηδγχῃ., 1,υΖζαῖῖο, ΝΝνορυο. 
Ὗνε σὲ ἴῃ Ἰοῖξ ἴο ἀγανν ἴἢ6 ἱπξογρηςε τπδξ 
ἵξ, δἱ ἴῃς οηὰ οὗἩ ἴῃς ἤγβί σε, [Π6 βσροῖ ννᾶ3 
556η ἴο ἢδνο δάνδῃορά, ἴμ6 ρεύϑοῃ νγᾶ5 δί οὔῇςς 
ἀεεϊαγοὰ ἃ Ἰερεῦ (ςξ ο. 32). Βυξ 9οηὶῈ Βᾶγθ 
᾿ἴλκοη [ἢς νγογάϑ ἴο σγδδῃ "" ϑδθθῆ ὉΥ̓͂ [86 Ρτἰεδὶ 
ὙΠ ἃ νίονν ἴο Ὀ6 φγοπουποεά οἰεδῃ" (ἀδ 
Ἂν εἴῖς, Κποθεὶ, Κι). Ουὖυγ Μεγβίοη ἢ25, 
ΡοΣὮΔΡ5 ΠΙΡΒΓΥ, Ὀγεϑεγνοα [ἢ6 ΔΙΌ Υ οὗ 
[Π6 οτρίηδὶ, με [,αὉῪ δοοοζάϊηρ ἴο [Π6 6χ- 

ῬΙΔηΔΈΟΩ Ποῖα ῥγοίοισεὰ τοραγάβ (η6 βεηίθηςθ 
οὗἉ [Π6 ὑγθϑί 45 ργουϊϑίοηδὶ, μοϊάϊηρ ξοοά οΪΥ 
ἘΠῚ [6 σγιηρίοπηβ ΠΊΔΥ ἀρρθᾶγ ἴο σϑϑιπιθ (ΠΕΙΣ 
ῬΓορτῖοβθ. ὝΕὙὉξ υ. 4ς. 

8. ο“»γεαάε!}}ὴ δᾶνϑῃοθβ, 

με οΓ εοηδν»ιεα 1 εῤγοῖγ. 9---τι. 
ἌΝΒοη [86 ἀϊδεαϑο δὰ Ὀδθοοπὶὸ Ἴσοηβιτηρὰ 

Ὀοΐοσε ἴμ6 ρδίϊεηξ νγὰβ Ὀσουρῃξ ἴο {πε ραβδί, 
νΒῖοἢ ταϊρῆϊς οσσγ οἰ τῆσου ἢ τιιϑδίακο, 
Ἰπάϊβογοηςθ, 16 ἡδέυγαὶ ἀηνν ]Ἰηρ 655 ἴο υ- 
ἄδγξο οχδγηπδίίοη, οὐἠἨὨ 16 γαρι ἃ ργορτεββ οὗ 
[Πς βίγσοκεο (Ργεῖ. Νοῖθ. ὃ Ν11., ὃ ν111.), ἴδ 6 
ΤηΔη νγ5 δῖ οὔςθ ργοῃπουποθα ὑπο]εδῃ, 

10. ἐγ 1δὲ γἱεπς δὲ «υῤἰ!ε] Ἀδίδοῦ, 17 ὉΒΘΣ 6 
98 ὙΒ100 τσἱδίπ. ὙΠα ἴοιτη ΥΘΓΥ ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ ἀοποίεβ (6 ψνηϊ6 Βι}}4 οὗ Απαϑίμπεϊς 
ἘΠΕΡΒΔη 4515 θη 1 πᾶ5 Γουδρροαγοά. Ῥγεὶ. 
Νοῖο, ὃ ν. 1, 2. 

φμοξ γααυ ἤε ἐπ 1δὲ γε] ὙΠῸ τΓρΡΊη 
δῖνοβ [Π6 ᾿ἰΐογαὶ στοηοσίηρ. Τῆὸ ϑυτηρίοπὶ ΠΕγῈ 
ἀοηοίοα ΟΧὨΙΡΙ15 4 τόσο δάνδηςθα κίαζο οὗ 
Ὧπη6 ἀἴβοαθθ [ΠΔὴ ἰῃοϑο ἰμβαΐ βᾶνθ Ὀδθῃ ὉΓΕΥ- 
ΟἸΒΙΥ τηρποηοα, Τῃδ δχργοϑϑίοη τρῆϊ ἀ6- 
ποίδ 8Δῃ ὉΪΘΟΣ ΟΥ ΟΡΘἢ 501 } ἢ πηροι5 ΡΊδηι- 
Ἰλίίοηβ (οὐ ““ῥγοιιὰ ἢ65} ᾽.) δρρθατίηρ ἴῃ 1{. 
1 15 15 ποῖ ἔπε τηθδηΐηρ, ἴδ ΠΊΔΥ ΡΟΞΒΙΟΪΥ Ὀ6 
τοξεγγοά ἴο ἐμδξ ὄὌχοθβϑῖνα [θη άοσηθβ5 ( 25. 
ἐδειία) ΜΈΙςὮ, ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ Απαϑίπεεις ΕἸ6- 
Πδηξδϑὶς, αἴεςῖ5 ἴῃ συγίδοο Ὀοίοσε 1ἰ ὈθςοπΊο5 

1ῃ5θηϑ 06, Ῥτοῖ, Νοῖδ, ὃ ν. 2) ςξ. 8ιν. 6. ΤῈΘ 
ἱπίογργοίδιοη οὗ ἴῃ 1ΧΧ. δηὰ {π6 Μιβῆηδ, 
ὙΒΙΟἢ δοπὶθ πάνθ δάορίοα, ἰμαΐ δὴ ἰηϑυϊδίοα 
βροΐ οὗ δουηά ἢδδἢ ἴῃ [86 πγιάκξ οὗ ἃ Τ δΟΓΟΙΣ 
5 πιθδηΐῖ, τηυϑὲ Ὀ6 ἃ πηϊϑίακα, 

με φ Ἰδὲ Οονρρεοῖ Στοῦ. 11.--Ά. 
Ιξ ἃ ξτοαῖ ραζί οὗ [6 βυγίδος οὗὨ ἴθ Ὀοὰγ 

δὰ τυγπεὰ νη], ΜΠ ποθ οὗ [6 ῥργουρεγ 
βυιηρίοπις οὗ ΕἸΌρδηςδϑβ, [π6 τδῃ ννᾶ5 ἴα 
Ὀδ ΡῬγοπουηορά οἴοδη. Βαϊ 1ἢ, Αἴοσ μὸ ἢδὰ Ὀθθη 
ἀἰϑεμαγρθὰ ὈΥ ἴῃ6 ργοθδῖ, υἱοογαίίοη τηδάθ 115: 
ΔΡρεάγδῃοθ, ἢ6 νγὰ5 ἴο Ὀε τεραγάφαά ἃ5 ἃ ἰερεσ 

566 Οὔ τ. ς. 
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δηά, Ὀς ΠΟ], 1 τῆς ἰεργοϑυ πᾶνε ςο- 
νογϑά 4]1] ἢ18 ἤεβ. ἣς 514}} ργοποιησα 
ῥέπι οεἰδαη “δαὶ ῥα τῃε ρίδριιε: ἰτ 18 
411 τυγηςα τυ ῆϊε : με “5 οἰδδη. 

14 Βυῖ ψνῆεη τὰνν ἤεϑἢ ἀρρεάγειῃ 
ἴῃ Ἀϊπι, ἢς 584}} ὈςΕ πποϊθδη. 

Ις Απάὰ τῆς ρῥγίθβδί 8}4]1] 8εεὲ τῆς 
ΓΑ βεϑῆ, δηά ργοποιπος ἢϊπὶ ἴο δε 
ὉΠΟ]εδη: 39 γ τῆς γἂνν βεβὰ ἐς Ὁποθδῃ : 
ἰτ ἐς ἃ Ἰεργοϑβυ. 

16 Οἵ τ τῆς τὰνν βεβ8}} τΌΓη δραίη, 
ΔΠᾺ Ὀε οπδηρεά ὑπο νη ϊῖα, ἢδ 5}4]] 
οοσῖς ὑπο ἴΠ6 ῥγίαβῖ; 

17 Απά τῇς ρῥγίεϑε 85}4]} 866 ἢϊπι: 
Ἀη4, ῬεΠο]ά, 2. τῆς ρίδλριια Ὀς τυγηδά 
᾿πῖο ψῃϊίε ; {πεη τῆς ργιεβί 584]} ργο- 
πουηςε ῥὲπι οἴεδη 2 αί ῥα! τῆς ρίαριε: 
ἢς ἡ» οἰεδη. 

ι8 4 Ἴδε ἢξεϑβῇ α]5ο, ἴῃ ννῃῖςῇ, συερ 
ἴῃ ἴῃ 5κίη {Ππογεοῖ, νν88 4 ὈΟ]], δηά 18 
Ἠεαὶθά, 

ΠΝ 

Ὁ01655 ἘΠ6 υἱσογδίίοη ργονθὰ ἴο θῈ θυΐ ἰετηρο- 
ΤΆΓΥ. 

1Δ. τὲ ἰῶῤγο}]}] Ἰῃθ Ηοῦγον ννοσὰ “3 - 
γα αἱ Ἀρρθᾶῖβ ἴο Ὅδ Ποῖὲ ϑοὰ νυ ἢ [6 5ϑΠὴ6 
ϑογί οὔ Ὀγοδάι(ἢ 45 ζεῤγοιγ, ἴῃ στηοάσδγῃ ΕἰΠ165, 
ἃπὰ Κμἐέδσο, ἴῃ δποίθηξ ἔπη. ὙΠὲ ἀἴϑοαδο 
Ἰπάϊοδίθα ἀρρεᾶτβ ἰο 6 (δδὲ ποὺν Κπονγῃ 85 
Τώῤργα υμίραγὶε, ἴΏ6 σοπηπιοη ὟΝ Ηἰΐ6 [οργοϑυ, 
οΟΥ Ὧτγ Ἰείίζοσ. Ρχγεὶ, Νοίοδ, ὃ 11., 85 ν1. Οἔ οη 
Ὁ. 39. [Ιἰ Βγβῖ 5ῃοννβ ᾿(56] 7 1 γα αἰ} Ρ πη ρ]65, 
[δε βυγίδςο οὗὨἉ ψΒΙΟΒ Ὀεσοπιθβ νυ 16 δηὰ 5σδ]γ, 
ϑΡγΓεδϊηρ ἴῃ ἃ ΟἸΓΟΌΪΑΥ ἔοττῃ 11 ἘΒΟΥ πιροῖ 
ΘΓ ἢ ΟΙΒΕΓ δηὰ Ἴονοῦ ἰᾶσρὸ ραίςος. οὗ {πὲ 
Ὀοαγ. [1 5οδγοεὶυ δεοϊς [ῃ6 βϑποσαὶ ρα] ἢ, 
δηὰ ἔογ {ΠῸ πιοβὲ ραγί ἀΐβαρρϑᾶτβ οὗ 1|56]ξ| 
του 1 οἴξη ἰΔϑὶ5 Ὁ γὙϑᾶδγϑβ. 
οι δίς ῥεαά ευεη 10 ῥὲς 72ῶοἱ, «υδεγεεοξυετ 

“δε ῥγίεί ἰοοάε 8} ΎΒῈ ἢσγδε ἀρρεοάσαηοθ οὗ 
1ῃ6 τὰ ΥΟΪΡΑΓΙΒ ΠΊΑΥ ἰΔΚθ ῥΪδοθ 'ἰῃ δΔῃΥ͂ 
ῥατ οὔ [86 ὈΟΑΥ͂, Εϑρθοῖδ!}γ ἢοννονοσ δὲ {Π6 
ΔΥΡΕΓ Ἰοὶπηίβ οὗ {86 ᾿τηρ8; Ὀυὰξ {86 βροίβ οὗ 
τνθεὰρόνοκαι οὐ σεον φλνο ἢτϑὲ ϑθθῃ οἡ 
Ο86 ῥρδσίβ νυ ῃ] ἢ ἀγα ὨΔΌΪ ΔΙ οχροβοά, [Π6 

ἴδλοθ, βᾶσβ δηά μδηάβ. ᾿ 

16. γαςυ 3ε:2] 866 οῇ νυ. το. Το οχὶςῖ- 
δῆς6 οὗ 8 ο ΒΟΓΘ Οου ἴπ6 ὮΙ βυγίδοθ 
ταὶ ϊ, τὸ τνουϊὰ 5θ6πὶ, ρσονθ ἴο δὲ οἰἴποσ ἴῃ 6 
υἱςεγαϊίοη οὗἩἨ ΕἸΘρΒβδητἰαϑῖὶβ σοτρ]!ςδῖοὰ τ 
[86 τη] άοσ ἀΐϑθαθθ, 45 ἀθβου θά ἴῃ τ. 14, ΟΥ ἃ 
5076 οὗ ἃ σοϊηϊίοῃ βογί [δδί ννου]ά βοοη ἢϑδὶ. 

δρεοία! εαπε: ο Σεῤγουγ. τ8---.λϑ. 
ὙΤΠε ἤγβέ οᾶϑα οἱἨ 1815 βογί ἰ5 βρόκθῆ οὗ ἴῃ 

τυ. τ8---11. ΒΘ Ηεῦγεν ννογά ἐδέετο (υ. 18), 
τεπάεγεά “0011, 15 οὗ ἀουδεβιϊ ογξίη. Ὑῆδ 
τηοϑῖ ργοῦδθ]ς τοπάοσίησ οὗ ἰξ μοῖο δηά ἴῃ 
τοδί Οἴμεσ ρίδοε8 15 ὩΙΟΘΣ: 50 (ὃς ΧΧ. δηὰ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦυ5. ΧΙἼΙΙ. ἵν. 14--.2. 

Ι9 Δπά ἴῃ (δὲ ρίδος οὔ τῆς Ῥο]] 
ποτε 6 ἃ ΨΗΪϊ Γιβίπρ, ΟΥ̓ ἃ Ὀτρῃῖ 
βροῖ, νψνῃῖϊῖα, δηὰ βοπιενῃδὶ γε 15}, 
δηά ἴἴ θὲ βῆεννεά ἴο τῇς ρῥγιαβῖ; 

20 Απά 16, ψῆεδι τῆε ῥγεβδῖ β8εεῖῃ 
τ, ὈεμοΙά, ἰξ δ ἰπ βίρμε ἰοννοῦ τῃδη 
τῆς 5Κίη, δηά τῆς ἢδὶγ τπδγεοῦ δὲ 
τυγηοά ψνῆϊτα; τῆε ῥὑηοϑὲ 5}4}1 ρτοὸ- 
πουηςς ἢΐπὶ ἀποίεδπ: ἴτ ἐς ἃ ρίαριιθ 
οὗ Ιεργοβυ Ὀγόκεη ουέ οὗ τῆς ὕοϊ]. 

21 Βυῖ ΙΕ τῆε ρηεβὲ ἰοοκ οὐ ἴζ, 
Δα, ὈεΠο]ά, Ζῤεγς ὁσ πὸ ψνῆϊϊε ἢ ΑΓ 
τῃδγοίη, δηά 2. ἴ δε ποῖ ἰοννεσ τῆδη 
τΠε 5κΚίη, δυς ἐξ βοπηεννῆδῖ ἀδτγί ; τῇδ 
16 ῥγίεβς 51.4}} βῆμς ἢϊπὶ ὕΡ 58Ἔνθῃ 
ἄΔγ58: 

22 Απά ΙΓ 1 βργεδά πιυςὴ δρτοδά 
ἰὴ (ἢ6 5Κίπ, τῆδη τῆς ρτγίεβς 541] ργο- 
ποιηςε ἢἰπὶ ὑποίθδη : [τ “5 ἃ ρίαρια. 

22 Βυῖ ΙΕ τῆε Ὀτγίρῃς βροῖ βἴδυ ἴῃ 
ἢ185 ρῥἷδοθ, «πᾶ ϑργεδά ποῖ, ἴξ ἐς ἃ 

νυ ρ. [τ 5 ἀρρ! θὰ (1) ἴο τῆς “4 01}" οὗ 
Ἡεχοκίδῃ, νης πλῖρἢξς ἤᾶνο Ὀδθη 4η αὔϑοιθ5 
ΟΥ σαγθαηο]ο, 15. χχχνῖ, 21;  Κ. χΧχ. 7; 
(2) ἴο ἴῃς ““ θοΪ]ς᾽ οὗ οὐ, [οὉ ἰΪ,), 8; (3) ἴω 
186 ““ο1]5 δτοακίηρ ἔογι ἢ ἢ ὈΪ]ΑΙ π5 (, 6. 
Ρυπίι 65) οὗ (ἢ6 Ἐργρίίϊδηθ, Εχ. ἰχ. οἱ δηΐ 
(4) ἴο “πὸ δοίςἢ οὗ Ἐργρὶ," δι. χχυ . 
27. 25. ἴη [δε86 Ἰαδίξοσ ᾿ἰπϑίδηςθθ, διιξ δ5ρ6- 
οἰ} ἴῃ [Π6 βεςοηά «πά ἔουτίῃ, ἴξ ννου]Ἱὰ ϑ5δὸπὶ 
ΒΙΡΗΪΥ Ργοῦδο]ο παῖ [86 ννουἃὰ ὀχργοϑϑοθ (ἢ6 
ὉΪςοΓ5 οὗ ΕἸερμδηξαϑίς : 580 ὐεβθηΐῃ5 ἀπά ΕΠτσί. 
Α5 ΕἸορῃμδηςαϑῖὶς ἢδ5 σοΓ ΔΙ Υ ὕδθη ἔγοσα θασ]Ὺ 
{ἰπ|ὲ5 ἃ σπαγαςίεγίβεις ἀἰβθᾶβο οὔ Ἐρυρῖ, 566 
Νοῖδ ου χἱϊ!, 4ς, 46, ὃ 1., δηὰ 45 [5 πδίιιγο ἰ5 
50 ἀγοδαπι), [Ὁ 5εθπη5 τηοϑί ᾿ἰΚοὶγ (Πδὲ 1ἴ 5ῃουϊὰ 
Ὀ6 [16 ἢἤτθξ παπιρὰ οὗ ἴθ ἀϊβοᾶβος ἴο υνῃὶςῃ 
186 Ἐξγρείδηβ νγέσε βιιδΊεςξ ἴῃ βιις ἢ ἃ ἰδὲ ἃ5 
{πδὲ σινθη ἴῃ δου. χχν!. 27). Δαάπιείηρ (15, 
ἔπ 15 ῬγΟΔΌΪΥ τεΐσσεποο ἴο πὸ βρϑςῖδὶ δεοίϊίοη 
οὗ Απαβίμεῖὶς ΕἸΘρΡ μη δ5|5, "6 [μθ [οἱπὲ ον]],᾽" 
ἴῃ τ. 3ς οἵ ἴδε βᾶπια Ἵσβαρίοσ: “ὙΠῸ ΓΟΚΡ 
5811 δυο [Π6 6 ἴῃ 1πῃ6 Κηρεβ, δηά ἴῃ {πὸ ἰθρϑ, 
"ἢ ἃ ϑογα Ὀοῖς ἰμδί σδπηοΐ 6 ῃεδὶθά." 

19--2]. Ὑδ ῬΑβ5Δρθ Ἀρρθασβ ἴο σϑίθσ ἴο 
Οπδ οὗ [Π6 ΟΥΑΙΏΔΥΎ τοάθ5 ἴῃ νος ἢ ΕἸορἤδη- 
ἰΔ515 15 ΠΟΥ ΚΠΟΥΨΗ ἴο Γεᾶρρθασ ἤθη τὰθογοῖοϑ, 
Ὀυ115 ΟΥ̓ 5]οβϑυ βροίβ, νὩϊε ογ γο  ἀϊβῆ, 8ρ- 
ῬΟΑΓ ἴῃ [Π6 3.γ οὗ Δῃ τἰσοσ. Ριοὶ. Νοῖο, δ1ν. 
ς, 6, ὃ ν. 2. 

20. ἰραυεν ἐδαπ 1δὲ «ἀἰ"} Ἐδίμοσ, σ᾿ 9 8. 6}- 
4π|ξ ὈΘΙΟῪ 89 δοδχζ βκ1}. δὅ66 Οὐ σ΄. 2. 
ΤὨς βλπια ςοττεςξίοῃ 5ῃοιυ]ὰ Ὀ6 πηδάθ ἴῃ υ". 21. 
Α5 σοπιραγθὰ νυν [ἢ6 ννογὰ ἄξερεγ, ον... 3. 4, 
δζς., [56 νογὰ ἦρευεν ταὶς ᾿5ΕῈ}Υ τοργεβθηξ 
(6 Ηρῦγονν. 1Ὲ ννουϊά 5θοπι, πονγονοσ, {πδῖ 
ΠΟ ἀϊδεϊηςτίοη οὗ τηρδπίηρ 15 ἱπίοπάσά. 

δοὶ] Ἀδίμοσ, αοθσ, Ηδθῦ. σὀεοῤτη. 



᾿Ηε.. 
ΘΥΡΤΉΣΕΡ 

οἰ εν. 

ν. 24--29.] 

Ὀυγηίηρ ὉΟ]]; δηά τῇς ρὑηεβϑῖ 582]} 
Ριοῃομηςα Πίηι οἰεδη. 

24 ἅ Οἵ τπεγὰ δὲ 4η) δΒεβῇ, ἴῃ 
τῃε 5Κίη ψνῃεγεοῦ ἐδόγε τς ἃ ποῖ Ὀυγη- 
ἴηρ,) Δπά {Π6 φυίςκ Με} τῃδξ Ὀυγπεῖῃ 
ἢανα ἃ ννῃϊτα Ὀτγρῃς βροῖ, βοπχεννῃδῖ 
το !|5ἢ, οὐ ψνἢϊα ; 

2ς ἼΠΠεη τῆς ῥγίεβϑὲ 3021] ἰοοῖς ὑρ- 
οὔ ἴτ: πᾶ, Ὀεμοὶά, “Κ᾽ τὴς Παὶγ ἴῃ 
τῆς Πρ βροῖ δ6 τυγηοά ννἢϊτο, ΔπᾺ 
ἴς δ τη β'ρῃς ἀξερεγ (Πδη ἴῃς 5Κίη ; [ἴ 
ἐς ἃ ἸΘΡΓΌΒΥ Ὀτγόίκθη οὐυζ οὗ ἴῃς διυγη- 
ἱπρ: Ψδεγείογε (6 ργηεβῖ 5}}} ρτο- 
πουηςε ἢΐπι ἀπο]εδῃ : ἴξ ἐς [86 ρίδριιθ 
οὗ Ἰεργοβυ. 

26 Βιῖξ 1ξ τὴς ργίεβε ἰοοκ οἡ ἰΐ, 
αηα, ὈεἢΠο] 4, ἐῤέόγέ δό πὸ ψὮε ἢδὶγ 

“οπεαυδαΐ ἀαγ ἃ] ἈΔίδεσ, δοι  ὙΠπ δῦ ἀ1 1. 

ΔΩ. οσργεαάδ γηημοῦ αόγοαἹ Ἐλαΐδοσ, δ ἀ- 
ὕΔΠΟΘ ΠΌΘΟΝ. ὅ66 Οὐ τ. 7. 

2ἰαριε] ἱ.6. δε “ἰγοῖε οὗ ἰεῤγονγ. Ῥτεὶ. Νοίο, 
11. 

48. « διγπίηρς δοίΠ Ἐλίδοῦ, 89 ΒοδσΣ οὗ 
ΔΘ ὍΙΟΟΘΣ; [ΠΟΓΑΪΪγ, ἐδ δμγη ὁ ἐδὲ μέγογ, 
Το βεοςοηά βρϑοϊδὶ σᾶϑ6 οὗ [ΡΤΟΘΥ 15 Θρόκθῃ 

οὗ ἴῃ νυ. 14---8. ΤΠ6 πιδὶῃ αμοβίίοη δΟΙδ 
15, δὲ 15 ἀδοηοϊοαδ ΌΥ “4 δοῖ Ὀυχηηρ"} 
ΤΡ Ηοῦτενν 15 1 γαν σεπάογοα ἴῃ ἴΠ6 πιδγ- 
ξῖη. ὙΠ ρτθαῖοσ ὨυπΟΓ οὗἩ σοπιηηθηΐδίοσϑ, 
Ἔν Β ἢ 45 νγῈ]] ἃ5. Ὁ γιβείδη, ἴδε ᾿ξ 85 ἃ θυ γη, 
ἴπ ἴῃ 5: ΠΡΙῈ 86ηϑο οὗ {πὸ ννογά. ϑοπὴδ 51:10- 
Ῥοβὲ 1 ἴο 6 ἃ (ὐδγθυηοῖθ. [{ ΠΊΔΥ Ρογῃδρ5 ἀθ- 
ποῖδ ἃ Ρ͵Δοα ὈΓΕΥΙΟΥΙΥ αθεοίϊεά ὈΥ ΔΗΥ 5ογί οὗ 
ἸηΒαπηπιδίίοη γοϑο τὴν οἰ ΠοΥ ἔγοτη ἀϊϑθᾶβθθ ΟΣ 
ἸΠΠΌΣΥ. ϑυςἢ ἃ 5ροΐῖ ΠΊΔΥ Ὀ6 Εἰ ΠΕΣ πιογὲ 1148]6 
ἴο ἰεργουβ ἀενεϊορπιεπηΐ, ογ 1140]6 ἴο ΡῈ αῇξεοῖς- 
εὐ Ὀγ {86 ἀἸδθᾶβθ ἴΙῇ δος ἢ ἃ ῬΘΟΊΠΑΥ ὙὙΔΥ 85 ἴο 
εἰδὶπὶ ἀϊδάποϊς ποίςθ. [1 5ῃου]ὰ 6 οὈβογνϑά 
ἴῃδὲέ. ἴῃ βὰς οὗ ἔπε ἔνγο βϑρθςίδὶ ςᾶ965 νυ ῃϊς ἢ 
ἢᾶνθ Ὀθθη τηθπῆοηοα, ΟὨἹΥ ἃ 5ἰπρὶθ ρογὶοά οἵ 
αυδγδηϊζίπο ἰ5 δρροϊηϊοά, ἰηϑίεδὰ οὗ [6 ἵννο 
ρέσιοας ΜὨΙοἢ σεσὸ ργονϊἀθά νγἤθη (Π6 ἀἰϑθᾶϑθα 
ΟΔΠ6 ἴῃ 115 05:12] σοι ΓΘ. 

24. Το 9θη96 οὗ [Π]5 νϑῦβο ἴῃ δοςογήδηςθ 
ὙΠ} [πὸ τἱονν γγὸ ἤᾶνὸ φίνοη τας δ6 ἴπιι5 
ὀχργοβϑοί:- --ὸν ἐκ Ἰῥέγε δὲ ἥεωσδ οΥ «υδίεθ ἐδ 
σάδιπ δας δεεη αὔεοίεά ὁγ “ευέεγε ἱηδαρωραλοη, 
ἀπά ἐδε τογ ΟΥΓ ἐδὲ ἑηδαγινιαίοη ῥα δεκο»ς ἃ 
ξ|1612}7 “βοῖ, «ογιεαυδαὶ γεδάε ον «υδέϊε. 

4Θ. πὸ ἴραυεν ἰδαπ ἐδὲ οἱδέγ “ἀϊ}0. ΤὨΘ 
“πογὰ οὐδεν 15 βοσὸ ουὔξ οὗ ρίδοο, Τῆς Ποῦγεν 
8 ἴΠ6 54Π|6 45 ἰῃ υ. 10, ἃηὰ πηδδη8, ποῦ ὯΘθ- 
ποδΙΣ 80 ΒΟΔΙΖ ΒΙΚ1 ἢ". 

σογρπεαυδαὲ ἀαγ.} Ἀλίδον, δου δῦ ἀπ], 
866 Οὔ υ-. 6. 

47. τῤγεαά »πμοῤ αδνοα] Ἐλδιθοσ, δ Υ9 
ΣΩδάθ 0 )Ὸ0Ὁ δάνδηῃοθ. 866 οὗ ὑ. ς. : 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΙἥΙΙΠΙ. 

ἱπ τῆς ὈΠΡΏς βροῖ, ἀπά ἴξ δε ἢο ἰοννεῦ 
τῃδλη τῆς οὐῤῥγ 5Κίπ, διιῖ δὲ βοπγθινῆδῖ 
ἀλεκ; τῆεῃ τς ρῥγίεϑῖ 5}4]} 5βῆιις ἢϊηὶ 
ἋΡ 5θνθῃ ἀδυϑ: 

27 Απά τῆς ρηεβί 581] ἰοοῖ ὑροῃ 
ἢϊπὶ (Π6 βϑενθηῖῃ ἀλΥ: αηπά ἰξ ἴξ δὲ 
βργεδά πηυςῇ δογοδά ἰπῃ τῆς 5κίη, τῆθῃ 
[6 ρῥγίεϑὲ 5411] ργοπουπος ἢΐπὶ πη- 
οἰθδη: [τ ἐς τῆς ρίαριιε οὗ ἰδβρύοβυ. 

28 Απά 1 τὴ6 ὈπΠρἢς βροῖ 5  ἱπ 
ἢ]5 ρίδοθ σηπά βργεδά ποῖ ἴῃ τῆς 5ἰκίῃη, 
δυῖ ἰτ δὲ βοηιδννῆαῖ ἀδλγκ; ἴξ ᾿ς ἃ 
γβίηρ; οὗ τῆε δυγηίηρ, ἀπά τῆς ρῥτγίεβῖ 
5804}1] ργοηοιησς Πἰπὶ οἰεαπ: ἔογ ἴξ ἡ: 
Δῃ ᾿ηΠαπηπγδζίοη οὗ τη6 Ὀυγηίΐηρ. 

290  [[Δ πιᾶλῃ οΥΓ ννοπιᾶῃ ἢανα ἃ 
Ρίασιε ὕροη τῃε Ὠεδά οὐ τῆς δελγά; 

48. ΤΠ τοῦθ πὰρ ροτῆδρ5 Ὀ6 τοηάἀογοά: 
--Ἵπά4 ἐκ ἐδὲ σίοιν “ροΐ οοπείημες τριοδαησεα 
ἀπά νιαζει πὸ σάυσπες ἐπ ἐῥὲ «ἀἐπ, ἀπά ἐς γαΐδενῦ 
ἑπάσεμοῖ (566 οἡ Ὁ" 6), ἐξ ἐς δε »ιαγᾷ οὗ ἐῤδε 
ἐππαηη»ιαίίονι, ἀπά ἐῤὸ ῥγίσεξ σραΐ ῥγοπομπες ῥὶρ»ι 
εἰεαη, 2 γ ἐξ ἐξ δε (πιογε) δαωγὲ οὗ Ἰηαν»ιριαίίομ. 

Τὸ Ζεῤνγοῦν μῤοη ἐδὸ Ἡραά ον Οδὲμ. 49---27. 

ὙΠῈ [ΕργοσΥ Ὑ ]οἢ πιδάθ (5 δρρεαγδῃςε 
διηοηδί [6 ἢδιγ οὗ ἴΠ6 ποδὰ οσ οὗ ἴῃ Ὀοϑαγά, 
ννᾺ5 ΤΟΣΠΊΔΙῪ αἰδεϊησυ σμοὰ ἔγοτα ἐμὸ [ρσοσυ 
ἴῃ οἴμοσ ραγίβ οἵ ἴδ ὈΟΩΥ (566 4]50 ςἢ. χὶν. 
54), 8ἅηἀἃ ννὰ5 οδ] δὰ πεεροξ, νὩ] ΣΝ ΟἿΣ ἴγδη5- 
Ἰλῖογβ ἤᾶνθ τοηάογοαᾷ ἃ 5.4], ΟΓ ἃ ἀσγυ 502]}. 
Α5 «εαἷ ᾽ὶ5 1ῃ6 πδᾶὴθ 0. δῃοίποσ ἀἴβθαθο ποῖ 
4]1Π1ἀ ἴο 186 ΓΕΡΤΟΥΣ ἴξ ννουϊά πᾶνε Ὀθθη Ὀεί- 
ἴογ ἴο γεϊδίη ἴπ6 οὔρίμδὶ ννοσὰ, ὅδ «δ οῖ 
{εδΐυγοβ οὗ [Π6 ἀ5θαϑ6 ἃσὸ (Π6 5ΔΠ|6 45 ἴῃοϑο οὗ 
ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ ΕἸΘΡΔπΕΙδϑίβ, (ῃ6 πιου!ὰ αβδοϊίοη οὗ 
ἴῃς επίγο ἀθρίδ οὗ [Π6 5κὶπ δπὰ (86 γϑίϊονν οΟΥὕ[ 
ὙΥὨΠΕΙΘΙ Παῖγθ. [115 ἃ ἴσῃ ΕἸορῃδηξ 515, δηὰ 
ἷ5 γοοοζηϊθϑοα ὈΥ͂ τηοάογῃ νυτιΐοῖα ὑπάογ [Π6 
ΠΑΠῚΘ οὕ ογρδαα αἰοῤεείαία, οἵ ἴδε ΕΌΧ ΠΊδηρα. 
1 υϑυδινγ ἀρρθᾶῖβ 'ἴΏ ΟἿΘ ΟΓ ἔννο Οἰγου ΑΓ 
Ῥαῖςῃεϑβ, ἔτοση ψνῃῖςῃ (6 ἢδὶγ {4115 οὔ εἰἴποσ 
βυάάσθη!Υ οσγ ΟΥ̓ ἀοξτεεθ. ὙΠῸ ΠΔΙΓ ϑοιηθί ΠΊ65 
ΔΡΡΕΑΓΒ ἀραὶῃ οἵἉ 118. παίυγαὶ οοϊουγ, δά {Π6 
ἀἴβθαϑο 15 ἴπθη βυδάυεοα. 866 υ. 37. Βυι 1 π6 
ἢιαῖγ σοί γηβ, 85 ἰἰ οἴδθη ἀοθβ, ἡν 8116 [86 ἀἰδθᾶϑθθ 
15 δάνδηςϊην, ᾿ξ ἀρρϑᾶγβ νυν} Εἰ5}} δηὰ ἱππρονογ5ἢ- 
θὰ, Α οςοπιπίοη 5εδὶ οὗ {πὸ ποίδοξ ἴῃ δά ξ 
ΤΏΘΩ 5 ἴπ6 οϊπ. [{ 5 βοιηίϊπιθ5 ρογπηδηθηῖ 
ἴον 11, Ὀυξ 1 πιο ἔγοαυ θην Ρᾶ35:5 ΑΥΑΥ 
ΔῸΣ ἃ ρεγὶοὰ οὗ τηοηζῆβ οὐ γϑαγβ (ὟΝ ΠΙ5οη, 
Ρ: 4832). ὙΠῸ δησίεηῖς οδ]]δὰ [Π}5 ἔοστῃ οὗ 
Ἰορμδπεδϑίβ, Σιέοῤρεπ. ῬΊΙΗΥ υ8865 ἴδ βρθοϊῆς 

ΠΆΤΊ6, Μεπίαστγα, ἱἰ.ε. ἰ(Ὧ6 Ὀεαγὰ εν], δηὰ ἀδ- 
βοῦε5 δὴ ἀρρτανδίθα υδγ εν οὗ 1ἴ, ΠΟ ἢ πο 
58γ8 ἤγϑί δρροασοὰ ἴῃ ἴπ6 Ὀελγά, οὔθη ϑρτοδά 
ΟΥ̓ΟΓ ἴΠ6 ἔδλοο, δηὰ δ {ἰπ|65 οὐδ [86 Ὀγραϑῖ δηὰ 
παπάς, [{ νγὰβ Ὀσουρῆΐ ἰηΐο [Γ(ΑἸῪ ἔγοτη Α 518 
ἴῃ [6 {πιὸ οὗ Τίθου35. ΤΟ 1 Ἰοἤοη πιθΏ - 
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0 ὙΠεη (ἢ ργίεδι 8501] 8εὲ6 τῆς 
Ρίαριε: πᾶ, θεῃο ά, 1 [τ δὲ ἴῃ βρῆ 
ἄεερεγ τῆδη τῆς 5κίπ; σμαᾶ ἐῤόγε ἐξ 
ἴῃ ἴἴ 4 γεϊίονν τη Παΐγ; τπεη τς 
Ργεβῖ 8041} ργοποιιπος ἢϊπὶ πποίεδῃ : 
ἰ 15 ἃ ἀΥΥ 802]}, φύδη ἃ ἰδρυῦοβϑΥ ὕροη 
τῆς Πεδά οἵ δελγά. 

31 Απά 1 τῆς ρῥγίεβξ ἰοοκ οἡ τῆε 
Ρίαρια οὗ τῃε 8ς8]1, δηά, Ὀεμοὶά, ἰΐ 
δὲ τοῖ ἴῃ εἰ'ρῃξς ἄθερεγ τῆδη τῆς 5ΞΚίη, 
δηὰ ἐῤαί {ῤέγε ἰς πὸ ὈΪΔοΚ Πδὶγ ἴῃ 
ἴῖ ; τῆδη τῃς ρηεβῖ 584}} βϑῆπξ ἃρ ἐπι 
ἐραί ῥαῖ τῃε ρίδριε οὗ [Π6 5.4}} βδενεη 
ἀλγϑ: 

22 Απά ἴπ τς β8βνθεπῖῃ ἀδὺ τῆς 
ῬΠεβῖ 5}4}} ἰοοῖς οῃ τμ6 ρίαριια : δηά, 
θῈ πο, “ τῆς 5.8}1 βργεδά ποῖ, δηά 
ποτε δὲ ἰπ ἰξ πὸ γείίονν Βδίγ, δηά 
[ἢ6 5.8}} δδ ποῖ ἴῃ βίρῃξ ἄβερεγ τῃδη 

Ὑ1ἢ δ 5Κίη ; 
42 Ηε 5}41}} θὲ βῆδνεη, δυῖ (ἢς 

804}} 54} ἢ6 ποῖ 8ῃανε; .δῃά τῃ6 
. ΡΓγαβῖ 8584]} βδῃῆυζ υρ σι ἐδαὶ ῥα τῇς 

8041} δανθῇ ἀδγβ πηοσγε: 
324 Απά ἴῃ πὲ βενεπῖῃ ἀλΥ τῃς 

Ρυγίδβϑὲ 5}4]1} ἰοοκ οὐ τῆς 508]}: δηά, 

οποὰ ὈΥ ᾿ἘΞΟΒΎ]υ5, ἰῃ τ ὩΙοΝ [6 ὮδΙΓ τουπὰ 
1Π6 τοηλρ 65 ἐυγηθαὰ νυ δ ἴθ, νγᾶ5 Ῥγοῦ δ ΪΥ οὗ [Π6 
58Π|6 Κιπά, 51}}} τηοσὸ ἀρρτγαναίοα, δηὰ ννὰβ 
{παῖ ψΠΙςἢ ἴῃ ἴηο ἐἰπλὸ οὗ “Ἐ 5. ίπο5 δῆιςίοα 
[Π6 ρθορὶθ οὗ 1)εῖοβΊ “Ἔβς}. “ Ὁ Ββοθρῇ.᾽ 276, 
2Ἐ 3. ιηεβ, “ Ερ.᾽ 1., Ατείαυβ, Ὁ. 181, ΡΒ] 1η. 
“Η. Ν,᾽ Χχν!. 2. 

49. «4 2ἰαρμε] 866 Ρχγεῖ. Νοίο, 11. 

80. ὑ “ δὲ ἱπ σἰσδὲ ἐξεῤῥεγ ἐῤαπ {δὲ «ἀἰπῇ 
47 1᾽ ΔΡΡΘΆΣΒ ἤὍἢ0 ὈΘ Αθθροσς ὕμδι Ὁ890 
ΒοΔΣἕ δῖ. ὅε6 οἡ υ. ς. Τῆο 541Π16 ζοσγϑο- 
[ΙοΩ 15 σοαυϊγοὰ ἴῃ νυ. 12, 24.) 35, 26. 

Ω γείίοαυ ἐῤίπ ῥαὶγ Ὅ86 ἱπάοβηϊξα δίῖςοΐθ 
δβουϊὰ δ οτηϊίοθά, Οὗ σ-. 2. 

31. ἡδεγε ἐς πὸ ὀίβεξ δαὶν ἐπ 1] Μοτε ρὑσο- 
ὈΔΌΪ,, ἘΒΘΣΘ 186 πὸ ΥΘΙΙΟῪ .8ῖσ 1π 1. 
ἴῃ ογάεσ ἴο σῦδκο ϑθῆϑε ἢ [ἢ6 σοηϊοχί, ννὸ 
ταυϑὲ οἴοΥ (1) οἤδηρο {86 σορυϊδίϊνε οοη- 
ἡ)υποίίοη Ἰηΐο δὴ δάνογβαϊἠνα οὔθ, 80 848 ἴο 
τεδά, ἐγ ἐδε τροῖ ἐς ποῖ “δη ἰῸὸ δὲ ἄξερογ ἐδαπ 
2δε εμδοίο ἀπά γεῤ ἐῤέγε ἐξ πὸ διαεξ δαὶγ ἱπ 
ἡ. ὙΠὶς ψουϊὰ ἱπιρὶγ (δὲ ([δ6 ῥγόϑεηςθ οὗ 
ἀλτὶς μαὶσ (566 ου ᾧ. 3) σου] 6 προ] ἴῃ 
᾿Ογάεγ ἴο 5ᾶνο ἴῃς ρεύβοῃ ἔγοπι φυδγδαηίίηο (ΠΏ σι- 
5:5, ΒΕΥΟΓΑΙ [οννϑ δι Βογ165, 1)6 ὙΝ εἰῖο, 
Ἠεγχβοίπιοτ); οὗ φ) οὔ ἴπ6 πορϑῖνο θείοσο 
ΙΔ. Κ. ὙΤῊ5 νουϊά πλθᾶη ἰδδξ [86 ρεύβοῃ 
βΒῃουϊὰ 6 5σῃυϊ ὑὕρ οα δοσουπὶ οὗἉ [δ6 50.5ρ]- 
οἴου!ϑ ἀϑροοΐ οὗ (πὸ βροῖ, δ πουρὰ ᾿ξ παρὰ 
ΔΡΡΘΑΓ ΟὨΪΥ οὐ ἴδ 5Ξιιγίας αηὰ [ἢ6 ἢαὶγ οὐ ἰΐ 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΠΠ [ν. 3ο---4ο. 

θεέ οἱ] ά, “ ἴῃ 5.411 6 ποῖ βργεδά ἴπ 
τῆς 5.κἴῃ, ΠΟΥ δὲ ἰπ βίρῃς ἀἄδβαρογ ἴδῃ 
πε 5Κίπ; τε τῆς ῥηεβϑί 5141] ρτο- 
πουηςα ἢΐηι οἰεδη : 4π4 ἢδ 541] ννδϑὴ 
ἢϊ5. Ἑοἰοῖμ 5, δηὰ δε οἰθδη. 

35. Βιυῖ 1 τῆς 5.4]} βργεδά πὰς ἰπ 
(ἢ6 5κίηῃ δίζεγ ἢϊ8 ςἹεαηβίηρ ; 

426 ἼἸΠεη τῆς ῥγίεβϑὲ 5Π4}1 ἰοοκ οἡη 
πὶ: δηά, Ὀεῃοὶά, [Γ τὰ6 8.41} δα 
ΒΡΓεΔά ἴῃ τῆς 5Κίη, τῆς ρῥγίεδε 5}4]]} 
ποῖ β86αεΐς ἔογ γείίοννγ μαίγ; ἢ ἐς υη- 
οἰεδη. 

27 Βυῖ 1 τΠδ 8.81] θὲ ἴῃ ἢϊ8 βρῇ 
αἴ ἃ 5ἴδγ, ἂηά ἐῤαὲ τιεγε ἰ8 δίδοϊς 
ἮΔΙΓ γον ὕρ {Πογείη; τῆς 5021] ἰ8 
ἢραϊθά, ἢε ἧς οἰδδῃ: δηά τῆς ργίδβῖ 
8ἢ2}} ργοπουηςς ἢΐπι οἰδδη. 

48 4 [{Δ πηδῃ 8150 οὔ ἃ Ἰψγοπιδῃ 
ἢδνε ἴπ {186 5Κίη οἵ τῆεῖγ βεβὶι Ὀγρῃξ 
ϑροῖβ, σύδη ΜγΏϊ 6 Ὀτρῆ 5ροῖϑ ; 

29 ΤὭκδη τἢε ῥυγίδϑε 541] ἰοοῖκ : δηά, 
ὈαΠμοΪά, 2.7 τῆς ὈΠρΡῊς βροῖβ πῃ τὰς 5Κίῃ 
οὗ τῃεῖγ β6β8ὴ δὲ ἀδυκίϑῃ ννηΐϊτο; [ἴ ἐς ἃ 
ἔγεοκ]εά 8ροῖ ἐῤσέ ρτονγεῖμβ ἱπ τῆς 
5ΚΙη ; ἢ6 2; οἴδαδῃ. 

δὰ ποΐ γεῖ οβαηρθά σοἴουν (ν᾽ υἱραίθ); οὐ (3) 
τοδὰ γείϊοαυ Ἰησίοδὰ οὗ ὀίπεξ (ϑοριυδρίης, 10" 
{πεσ, Κηορεὶ, Κορ). ὙΠ5 αὶ ρῖνοβ 16 
Ὀεδῖ βθῆϑο, δηὰ ἰξ 15 {Πκοὶγ [δὲ 186 ΧΧ. δηὰ 
ἴδε οἰά [ἰΔ]|ς τεργεϑοηπς ἰδθ οσίρίηδὶ σεδάϊηρ οὗ 
[6 Ηεῦγον. 

82. Ὗνε τηυδῖ ἱπῆργ ἴμδὲ 1Ε ἴΠ6 ἐϊοοαϑεά 
βροῖ δὰ δάνδηςβά δῖ ἴῃ6 ἐπά οὗ {πὸ ἢγξί νσθεκ, 
16 ΡΕΙΒΟῚ νγὰ5 πη] Ἰδίο Υ ργοηουποθά πἢ- 
οἰθδῆ. ὅ66 οὔ υ. 7. 

87. δε ἐπ δἰ οἰσῥὲ αὐ α “147}] ἄοθ8 ποῖ 
ΔΙΓΟΣ 1π ΔΡΡΘΆΣΒΠΟΘ, 

Τδὲ Ἐγεοξιίεά “ρο. 48, 10. 

89. Μεκά “φοἢ ὌΠ οτγρίπαὶ ννοτγά, 
ὀδῥαᾷξ, 15 βαϊὰ ἴο Ὀδ6 511} υϑοὰ ΟΥ̓ Π6 Ατδὸς ἴοσγ 
ἃ ΒΌΡΟΓΗ͂ΟΙΔΙ 5.κη ἀἴϑοαϑθ, ποι μοῦ ἀδηρθγοιβ 
ΠΟΥ σοηίδρίουβ. [Ι ἀρρθᾶσβ ἐμαὶ {86 Ἐδϑίοσῃ 
δηά δουΐβοσι Αταῦϑβ ς8]} ἰξ δαγαν, ἡγ8 116 ἘΠΟΥ 
0411 ΕἸΘΡΒδη 4515 ὠϊεάαρι. Ῥαϊστανο, ΝΟΪ. 11. 
Ῥ. 24- Βυτγίοῃ, οΟΪ. 11. Ρ. 182. ἘΠ ΧΧ. 
856 ἀλῴφός ἴῃ [118 ρὑΐδος, Ρτχεῖ, Νοῖβ, νι. [1 
τ. 11 τοίοτβ ἴο [Π6 [οργὰ συ] αγίβ, 85 960 ΠῚ5 
ταοβδὲ ὈγοῦδΌ]6, [πὸ Ηθῦγονν ὀδῥαᾷξ τῇδ ἀδηοίθ 
ΒΟΠΊΘ ἰκϊηᾷ οὗ ξοζορια, ἃ 5κίη ἀϊϑθαϑο οἵ ἃ 5οπΊο- 
νδΐ εὐ Εχίεγηδὶ οβαγαοῖοσ, (ὙΝΊ ϑοη, 
Ῥ. τός. 

ὝΒεθ6 γεΈσβοβ (28, 29) 5θθπιὶ ἴο ἱπίγιιδε δ6- 
ἔνεεη [Π6 ΓΘΡΓΟΞΥ οὗ [6 ΒδίτΥ μοδὰ δπὰ [πδ 
οὗ {πε θα] μβοδά. ὙΠΟΥ νου ]ά ϑθθπὶ πογὲ ἴῃ 
δεῖγ παίυγαὶ ρίαδοθ Ὀείνγοθη υν. 17, 18. 

ΕΘ δ. 

40 Απά τῆε πιᾶῃ ψψἤοβα ᾿μδὶγ ἰβ με, 



ν. 41--50.] 

[Δ]|επ ΟἹ ἢϊ5 Ποδά, ἢε ἐς δαϊά; γεΐ ἐς 
᾿ς οἰεδη. 

41 Απά ἢς ταῦ μιδῖῇ ἢΪ8 ιδὶγ 
]Ἰεη ΟἹ ἔτοπι τῆς ραγῖ οὐ ἢϊ58 μεδά 
τονγαγὰ ἢἷβ ἴδοθ, ἢδ ἐς ἔογσεῃεδά δ4]4 : 
γεῖ 15 ἢδ ςἰεδῃ. 

42 Απὰ ΙΕ τότε δε ἴπ τὰς δα]ά 
᾿ελά, οὐ ὑα]ά ἔογεῃεδά, 4 νης τεά- 
ἀἸ5ἢ βοζε; 1ζ ἐς ἃ Ἰερυοβυ βργιηρ ὉΡ ἴῃ 
ἢ15 ΒΑ] πεδά, οὐ ἢ158 0414 ἐοσεμεδά. 

43 ΤΊ εη τῆς ῥγεϑὲ 51}} ἰΙοοῖκ υρ- 
οη ἰἴξ: δηά, δεμο]ά, 1 τῇ6 τίβίηρ οὗ 
τε 8οζὲ δ ννῆϊε γε !8ἢ ἰῃ ἢ 15 ὈΑ]ά 
Πιολά. οἵ ἰῃ ἢ18 δα] 4 ἰογεῃθδά, 28 τῆς 
ἸεΡγοσΥ Ἀρρθάγαειἢῃ ἴῃ τῆς βκίη οὗ τῆς 
βεβ8ῃ: 

44. ε ἰ5 ἃ ἰερύουβ πηδῃ. δα ἐς ιπ- 
αοἰεδη : τῆς ργίεβὲ 584}} ργοποίιηςς ἢΪπὶ 
ΟΓΓΟΥΪΥ ὑποίδδη ; ἢ8 Ρίδριιβ ᾿ς ἴῃ ἢ]5 
Πελά. 

45 Απά ιἢς ἰερεῦ ἰπ νοὶ (ἢ 6 
ρίασυις 7:0 [8 οἰοῖῆεβ 83}4}} Ὀὲ τεηΐῖ, 

ἢϊ5 Ποδλά ὕᾶάτγε, δαθράὰ ἢδ 85}4]] ρυζ 

ΤῈ ΓΙερτοῦν ἐπ ἐδ Βαίά ῥεαά. .ο---λ4. 
Βαϊάποϑϑ ννγᾶϑ ΠῸ πλδτκ οὗ πποΐοδῃ ἀῖ56856 : 

υϊ ΠΟη βρη Ὡς τρῃς Ὀ6 ἴδοβο οὗ 
ΕἸΕΡΒΑπδϑῖ5 ἀρρεαγοά ἰπ ἃ ὑαϊὰ μοαά, {ΠῸῪ 
ὍΈ͵Ο ἴο δε ἀο411 νυ] ἢ 45 ἴῃ ΟἿ ΠΟΥ οᾶϑε5. Ας- 
οογάϊηρ ἴο [εἐὐν 88} ἰγδάϊθοη, ἴμοσο ννεσα ἴνγο 
Ρεγιοάβ οὗ αυδτγδηίίηθ δϑϑρηοὰ ἔοσ [ἢ]15 ἔοιτῃ 
οὗ ΙΡΓΟΘΥ 85 ἰπ (μδῖ οὗ ἴπ6 ΠδΙΓΥ δεοδά. 
ΜΙΊ5ΒηΔ, " Νοραΐϊπι,᾽ Χ. 1ο. 

42. :ογε] ἘἈδίβεσ, δβῦσοκθ. Ὑ86 νοσζὰ 
ΠΟ δηά ἴῃ υ. 42 15 περα᾽, ὙΥΏΙΟΒ Οἰβε Π ΓΟ 
ἴῃ (8 δηὰ {πὸ ποχὲ οὨδρίογ 15 τοπάοσγοα 
Ρίαριιθ. σοὶ. Νοίδ 11. 

43. γίεὶηρ 97 1δε “ογε}] ἈΔΙΒΟΥ σι βῖπε οὗ 
λ9 δΒτχοϊζο. ὅ66 Ρχγεὶ]. Νοῖορ ἵν. 4. 

ΤΡε ἰααυ ὃν ἐδε Οοηβγηιεά 1 εῤεγ. 45, 46. 
46. ΤΟ] νγἃ5 ἴο ΟΔΙΤῪ ἀδοιΐξ ν] ἢ 

δ1πὶ [86 υιϑιιδὶ ἐπεὶ οὗἩἨ πιουγηηρ ἔογ ἴΠ6 ἀοδά, 
Οὗ Ἐχεῖκ. χχῖν. 7; [ενυ. χ. 6. Ηδ ννᾶβ ἴο 
ἀμϑρὴν ἔοσ Εἰπλϑοῖ 245 ομὸ οὐοῦ ἐρεοῦν ἀθδίἢ 

Δἰγοδλαυν καϊποὰ {π6 υἱοσΐοιυ. ὅδ66 Νοῖε δἵἱ 
ῖ86 επὰ ΟΕ ΈΝΕ ςΒΔΡ. Ἵ 

δὲς δεαά δαγε] Ἐλλίδμογ, “ ἢϊ95 βοδά π98- 
1οοθά.᾽) 866 οἡ ἴεν. χ.' 6. 

ὕπείεαπ, τοιεϊαη} ΟἿ, 1 τὴ. ἵν. 14, 1ς. 

46. 4ευεἰϊ αἰομοε] Μόοτγθ ῥσορεσὶυ, ἀν 911 
δρασῆ; [δῖ 15, βοραγαϊοα ἔγοπι (6 Ῥθορΐθ. 

«υἱέδοιξ ἐδε εωῃ}) Οἱ. Νυπι. Υ. 4---4, 
ΧΙ 14.) 15: 1 Κ. νἱῖ. 3, χυ. ς; [λικὸ ΧΥΙ͂Ϊ. 12. 
Αςοογάϊης ἴο [86 ΜΙβδηδ, ἃ ἰορεσ ροϊ]υϊοὰ 
ἐν Πρ ἱπ {Π6 ἤουθὲ νος ἢ} δ οηϊογοά, 
Α ϑορδσγαῖθ. βσρᾶοα υϑοὰ [ὁ ὃδ6 ρῥγουϊ δὰ ἴοσ 

ΙΕΜΝΙΤΙΓΟῦ5, ΧΙ. 

Δ τ ΤΠ ΠΡ: Ὀροη ἢΐ8 ὕρρεῦ ]ἰρ, δηά 
804]] ογγ. ἰὕποϊεαη, υὑποϊεδη. 

46 ΑΙΙ τῆς ἀαγ8 ννβδγείῃ [6 ρίαριιθ 
“ῥα! δέ ἴῃ Ἠϊπὶ Πα 5}4]} ΡῈ ἀδῇϊεά : 
ες ἐς ὑυποΐίοδη : ἢ 5}4]] ἄννε]] δίοποα : 
“νγτδοις τε σδπὶρ «ῥα ᾿ϊ8 Ὠδθῖτα- “ΣΝ υπιδ. 5. 
κτίοῃ δε. 

47 4 ΤἼπε ραγπιεηΐ 4130 τῆλε τῆς ὅ 
Ρίαριυς οὗ ἸΕργοβυ 18 ἰῃ) τυῤοίῤοῦ 1 δὲ ἃ 
ϑν Ο θη ραγηιεηῖ, οΥ ἃ ᾿πεη ραγπηεηΐ ς᾽ 

48 νΒεΙδεΥ 1} δὲ πῃ [6 ννᾶγρ, οὐ 
σγοοῦ; οἴ 'ηθη, οἵ οὗ ψνοο] θη ; ψῆθ- 
{Πογ πῃ ἃ 5Κίῃ, οὔ ἴῃ ΔῃΥ ᾿τῃΐηρ πιδάε ! "ες 

᾿ «υογῇ οὐδ οἵ 5Κίῃ ; 
40 Απά ΙΓ τῆς ρίαριια δε ργεεηίβι 

οΥ̓ τε 8} ἴῃ πε ρλγπιεπῖ, οὐ ἱπ (ἢ 6 
5Κίη, εἰἴποῦ πὶ ἴῃ6 ψάγρ, ΟΥ̓ ΆΪη [6 
ὑγοοῖ, οὐ ἵπ δὴν ᾿τίηρ; οὗ 5Κίη; ἴξ ἐς ΕΗ6Ρ. 

φεεςεῖ, ΟΥ, 
ἔησέν"»- ἃ Ὀίασιια οὔ] ργοϑυ, δηἃ 5}8]] δε βῃεννεά 

αηἴο [6 ρῥτγίεϑῦ: ἄ 
50 Απὰ τῇς ρτγίεδϑε 3Π41]1] ἰοοκ ὑροῃ 

[6 ρίδριιε, δηὰ 5ῃπι ὑρ 21 “ῥαΐ ῥαιῤ 
[6 ρίαριιθ βενεη ἀδγϑ8: 

Ἰεροῖβ 'ἴῃ {Π6 ϑυπαροριθβ (' Κα] π᾿ 1. 4; Ν6- 
ΕΑϊμλ,᾽ ΧΙ. 11, 12). 

ΤΈΡΒΚΟΒΥ ΙΝ ΟΙἸἿΟΤΗΙΝΟ ΑΝῸ ΓΕΑΥΗΕΚ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΙΠ]. 47---.:9. 

ΑἿ. ΤΡ αν} Ἀλῖδεγ, ΤῈ 9 ΟἹΟΌ ΒΩ, 
πῃ ἃ 56η56 ΟὗἉ πιδίοσίδὶ. ΤῊ ψοσγὰ ββουϊά 
δ6 ἴδ5 τοηάδογοὰ [Ὠσγουξδουΐ [}}15 βεοςίοη. ΤῊ6 
ΟΓΪΠΑΓΥ ἀτεβ5 οὗ [86 [5γδ6}1{65 ἴῃ ἔῃ νν] ΟΣ 659 
νγ85 ΡΓΟΌΔΟΪΥ {κὸ [πδὲ οὗἩ (ῃ6 Ἐξγρίίδηβ ἀ6- 
βου θεά ὈΥ͂ Ἡ τοδόϊης (ι. 81), σοῃϑιϑίηρ οὗ ἃ 
᾿ἰπθη ἴὰπις Ὡ 4 ἔηρο (Νυπι. χν. 48) δηὰ 
ἃ ὝΟΟΙΙοη οἰοακ οὐ ὈΪδηϊκεὶ (ἤτον ΟἹ ἴῃ 
οοΙάοσ νγοαΐμοσ. ὟΝΟΟΪ δηά ἢἤαχ ψγεσὸ 186 
ετοδλῖ τηδίοσιαὶς ἕοσ Ἂοἱοι μην 4150 ἴῃ ἰδίοσ ΕΠ|65 
(Πος. 1}. φ; Ργον. σχχὶ. 12). ΤΕΥ ςου]ά ποῖ 
Ὀ6 5ριῃ ἰορεῖῃοσ. 866 Οὔ ΧΙχ. 19. 

417, 48. Ἴδε τιοδηΐπρ οὗ ἴῃ656 γϑσϑεβ ΠΊΔΥ 
δ6 (8115 φίνθῃ :---αὐπά {δε εἰοίῥιης πὶ αυδίορ ἐδέγδ 
ἐξ α «ἰγοῖε ΟΥ εέῤτοῦν, «υδοῖδεν 1δὲ “ἐγοζε ἐξ ἐπ 
εἰοίῥέρ οΥ «υοοἱ ον ἐπ εἰο ῥέπῃ οὗ ἰπεη; οΓ ἐπ ζαγη 
)ῶγ «υαν ον' ἐπ γαγη ΚῸΓ «υοοῇ, εἰἐῥεν ζῶ γ ἧπεπ 
εἰοίδίπρ ον ΚΓ «υοοἱΐεη εἱοίῥέης; ογ' ἐπ ὦ «ἀϊπ οὗ, 
ἐκαιδεοῦ ον ἐπ αη7 αγεϊος πιαάς οΥ ἰεα ῥὲεν.---- [8 
ὑγὰῦρ δηὰ ἴδε νοοῖ Βοσὲ δῃὰ ἴῃ νύ. 49, 51) 52) 
5. ςό, σλπηοῖ ΣΠΘΔΠ, 45 8 ἱπιρ]16 ἵπ ΟἿ γοσ- 
δίοῃ, ἴ6 σοηδεϊυοπε ραγίβ οὗ σψόνθη ο]οίἢ. 
ΤΠε οτρίῃδὶ νγοσάβ νου] 85 νγῈ}} ἀθποίθ γαγη 
2 γεῥαγεά γ᾽ «υὐαγρ δπὰ γαγη ῥγεβαγεά Κ0Υ «υοοῇ, 
δὰ [6 σοπηροίΐοη οὐ ἀΘΠΠΥ ταῦ τε [15 
δοῆβθ, 80 ὃο νεῖ, Κηοροεὶ, Κοὶὶ, νογυο. 

49, 61, 68. εἶδεν ἐπ ἐδε «υὑαγῷ} ὙΤὨΐ5 εχ - 
Ῥτοϑϑίοῃ ἰῃ ἃ}} [π6968 ὑθῦβεϑ ϑῃουά Ὀ6, “" ΟΣ 1ῃ 1ῃ6 

569 

. . Κίηρβ 15. 



ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΙΠ. ἵν. 51- 59. 

βργεδά; ἴξ ἐς ὑἀποίδδη ; τῆου 5041: θυγη 
ἴτ ἰπ τῆς ᾶτα ; [τ 25 ἔγεϊ ἰηνγαγά, ᾿τυῤδδον Η:Β. 
ἴξ δὲ Ὀάγα νη οσ ψπουΐ. ἰνν τὴ 

56 Απά {Γτ86 ργεβὶ ἰοοῖς, δηά, θ6- κων ον 
Πο]4, τῆς ρίαριις δε ϑοπιεννῃας ἀδτγὶς ἐῶ 
δε τῆς ννδϑδιηρ οὗ ἴτ; π6ῃ δ 5841] Ὑλοννο 

570 

ξι Απά ἢε 541} ἰΙοοκ οἡ ἴδε ρίαριιε 
ου ἴῃ βενθηῖῃ ἀΔγ: [Γ τῆς ρίαριια θὲ 
δργεδά ἰπ τἢε ραγπιθηῖ, αἰ σ ἴπ τῆς 
ὙΨΆΓΡ. ΟΥ̓ ἱπ ἴῃς ννοοΐ, οὗ ἴῃ ἃ β8Κίπ, δ᾽ 
ἴῃ ΔΠΥ σγοτκ τΠδῖ 5 πηδάβ οὗ 5Κίπ; τῆς 
Ρίαριιε ᾿ς ἃ ἔγεϊξίπρ' ἰθρυοϑυ ; ἰζ ἐς υη- 
οἰεδη. 

52 Ηε 5841] ἐπεγείογαεα δυγη τῇδ 
ρατιηεπῖ, ΨΒΘΙΠΟΓ νγὰγρ οὐ ψγοοῖ, ἴῃ 
ΨνΟΟ]]Ιεἢ οὐ ἰῃ ᾿ηθη, ΟΥ ΔΗΥ͂ την οὗ 
5 Κη, νῃογείη τῆς ρἷαριια 18: ἔογ 1 ἡ: 
ἃ γετεπρ ἸΕΡΓΟΒΥ͂ ; 1ζ 5ὴ2}} δ6 Ὀυγηξ ἴῃ 
ἴῃς ἤτε. 

4 Απὰ :Ε τς ῥγίεβε 5Π]] ἰοοῖ, δηά, 
Βα ῃοϊά, τῆς ρίασιια Ὀ6 ποῖ ϑργθδα 1η 
τῆς ραγπγχεηῖ, εἰἴἤ ΘΓ ἴῃ [Π6 ὙΨΆΓΡ, ΟΥ̓ ἱπ 
τε ννοοῦ, οὐ ἴῃ Δ1ηγ τμίηρ; οὗ βίῃ; 

54. ἼΓΒεη πε ῥγίεϑί 3141] σοπηπιδηά 
ἴηδι {πεν νγαβῃ ἐῤέ ἐδίηρ ννμογαεὶπ τῆς 
Ρίαριιο 159. ἀπά ἢδ 5}]} 5ῃιι [ζ ὉΡ βανβη 
ἀλγ8 πιοῖα: 

ξςς Απά {πε ργίεβξ 581] Ιοοκ οῃ τῆς 
Ρίαρσιιε, αἴεσγ τῆδῖ ἴξ 5 τναβῃθά: δηά, 
δε μο] ά, Χ τπε ρίαραα πᾶν ποῖ σμδηρεά 
ἢϊ5. οοἴοιγ, δπά τῆς ρίαριια θὲ ποῖ 

γγΑΓρΡ." 715 1δὲ «ὐανῇ 15 ςοοτάϊπαϊο νυ] ἐπ 2δε 
εἰοἐῥίπα, κε. 866 ῥγεσθάϊηρ ποίβ, 

82. ον ἴδο βᾶπιὸ γϑάϑοῃ, ἴῃ {118 σψεῦβο, 
ἐν ΠΟΙ ΠΟΣΓ ὑνᾶσρ᾽᾽ 5βουϊὰ 6 “ΟΣ ὑγᾶγρ." 

51. α ,ηεῖηϊηρ ἰ Ὁ] ἐ. ες. ἃ ΤῊλ σηδηξ ΟΥ 
σοττοάϊην ᾿ΟΡΓΟΞΥ. δὲ νγᾶβ [86 ἡδίυσε οὗ 
[Π6 1 ΘΡΓΟΘΥ͂ ἰῃ οἱοί δίηρ, τ ὨΊ ἢ ργοάμπορά ρτθθη- 
15} ΟΥ τἀ ἀἸ5ἢ βροΐβ, σδηποῖ Ὀ6 ὑγεςίβεὶ Υ ἀείετ- 
τηϊποά, [τ νγᾶ8 πιοβδὲ [ἸΟῪ ἀοβίγυιςνα τη]]- 
ἄδτν, Ρεσῆδρϑ οὗ τοσε ἴδῃ οἠϑ πὰ, Καοθοὶ 
δηἀ οἴδοῖβ ᾶγὸ ἱποϊηθὰ ἴο σοηηοοΐ 11 ὙνἹ} ϑἴδ! 8 
ἔτοπι ἰθρύουβ υ]ςοῖβ ἴῃ ἴδε Ποβῃ. Βιξ ἴμοσὰ 
ΔΘ ΠΟ Κποῦνῃ ἴδεϊ5 ἴο σοηῆττῃ [ἢ]15. 

γΓαηά ἴξ ουὔξκ οὗ [Π6 ραγπιδηΐ, οὐ ουΐ οὗ 
[πε 5Κίη, οἵ οιἷκ͵ οὗ ἴῃς νγᾶγρ, οἵ ουὖῖζ οὗ 
[6 ψοοΐ: 

57 Απά [ΕἸῸ Ἄρρθᾶγ 511} ἴῃ τΠ6 ρδγ- 
τηδηῖ, εἰἴΠογ ἰῃ τῆς ννᾶγρ. οὔ ἴῃ τῆς 
ννοοῦ, ΟΥΓ 'π ΔΠΥ͂ [Πρ οὗ 5βκίῃ; ἰἴἴ ἐς ἃ 
βργοδάϊηρ δίαρμε: τἴῇου 5ῃα]ς Ὀυγῃ τῆλὲ 
ννμεγείη τῆς ρίαριια ἐς Ψ } ἢγα. 

κὃ Απά τῆς ραγπηεηῖ, οἰ ΤΠ ΕΓ ὑγάγρ, 
οΥΓ ψοοῦ, οὐ ψνῃβαΐβοενεσ τἢϊηρ οὗ ϑἰκίῃ 
1 δ, Μηϊοἢ δου 8}αἷς νναβῆ, 16 τῆς 
Ρίασιιες ὃς ἀδραγίεά ἔἤοπι {ἢ 6πὶ) [6 Π 
ἴτ 5112}} 6 νγδϑῃδά [ἢ6 βϑδοοπά {ἰηι6, 
Δηἀ 5}4]1] δε οἰεδη. 

59 ἾΓΠΙΒ ἐς τῃε ἰανν οὗ [ῃς Ρίαβυς οὔ 
ἰδργοβθυ ἱπ ἃ ραπιεηΐ οὗ ὑγοο θη οὗ 
Ιἴπθη, εἰἴπογ ἴῃ τῆς νγᾶγρ, ογ νοοῖ, οὗ 
ΔΩῪ τῆϊηρ οὗ 5Κίπ8. ἴο ργοηουηςα ἰξ 
οἴεδη, οὔ ἴο ργοποιιηςς ἰξ ἀποίεδῃ, 

586. «ο»ιεαυδαὶ ἀαγ} Ἐδίμες “ἐϑοιηονν δὶ 
ζαιϊιπῖ." 

57, 68, 69. εἰξῥεν, ἴῃ Θδοἢ οὗὨ [Π|656 γοῦβϑϑ, 
8βοι ]ά Ὀ6 οσ. ὅ8ὅ66 οὔ συ. 47) 49. 

Ι1 5ῃουϊὰ Ὀ6 ποϊϊεοά ἰ8δί πο τσοὶ ρίουβ οὗ 
ΒΥΤΏΌΟΪΙΟΔ] σῖΐϊο 5 ὑγεϑοεα [ῸΓ ᾿οΡΥΌΘΥ 1π 
οἰοίδίης. Ὑἢ ρῥγιεδὲ πδὰ οἿἱὺ ἴο ἀδοεϊάδ 
ὙΒεῖΠοσ 1Π6 Ῥγοςθβϑ οὗ ἀθοδύ νγὰβ δἱ νγοσκ ἴῃ 
[86 ἃσί!οἷθ ῥγοϑοηϊοὰ ἔο Ὦϊπὶ ἀπά ἴο ργοηουηςθ 
ΔΟΟΟΓΟΙΪΏΡΙΥ. (ΟΟΙΏΡΑΓΕ ἔπε ΓΘΡΓΟΒΥ ἴῃ ἤΟι565, 
χῖν. 22---5. 

ΝΟΤῈ οὐ ΟΗΑΡ, ΧΙ]. 45, 46. 

ΟΝ ΤῪὧἁἊΠΕ ΤἈΕΑΥΜΕΝΤ ΟΕ [ΈΡΕΚΞ ΑΝῸ 
ΤῊΕ ΟΚΟΥΝΡΌΒ ΟΕ ΤΗΕ [ΑὙΝΒ ΚΕΒΡΕΟΤ- 
ΙΝ ΤΗΕΜ. 

Ι. Τῆς Τεργο ἱπ Ἐργρι. 11. {δὲ «ὐαν ἐπ 
αὐδίορ 1εβεγς δαυε ὁδξεη γεραγάεά. [1ΠΠ. 
Τρεῖγ ἐγεαίριοη ἀεεογάδσ 10 ἐῤε 7ααυ. 
ΙΝ. Τὸ 1ργοῦν πὶ Ἐμγοβε. ΜΝ. ϑδεσγεέφα- 
Ἴἰοη ΟἹ ΤΙερογε. ΝΊ. 1. ῥγοδαῤἷε εὔεεῖς. 
ΝΠ]. Οδῆεεις ΚΓ δὲ Ζαανυ γεῤεοιη 
Τώῤγουγ. ΨΝΙΠ. {0ὲ Ζααυ «υα:ς ποὲ ογμεί. 

Ι. Ἐκγρέ ννᾶβ τοραγάθα ἴῃ δηςιθηΐ {Ππ|65 85 
[ὴ6 »τοδαΐ ϑεδί οὗ ΕἸορ ἤδη 4515. [υσγεῖί5 
54γΥγ8 ἰμδὲ 1Π6 ἀἴϑθαϑθθ οὐ παίθα οὐ ἴπ6 ὕδηκ8 
οὗ [6 ΝΘ, δῃά ΡΥ τεροδίβ ἔδα ϑἰδίοπιθηΐ, 

ΟΔ] Πρ Εσγρὶ “ βεποῖτχ ἰδίυπι νἱΠογυση 1." 
νὲ Κηονν ἰπδὲ ἴΠ6 15 γδο θα ἴῃ Εχγρὶ ᾿ἰνοὰ 
ὌΡΟΏ ΠΟΑΙΪΥ {86 βᾶπιὸ ἔοοά 85 {πΠ6 Β υΥρίδη5 
Νυπ. χὶ. ς: ςἕ, Ρχγεὶ]. ΝοῖἊ, ὃ ΧΙ.). Δὲ 
5 560 ἴο ΠΑΐθ γράϑοῃ ἴο ἰηΐεσῦ (δαὶ 

16 ἀἰϑοδϑθ πηϑὲ πᾶν ργουδι]θαὰ σΟΠΒΙ ΔΟΓΔΟΪΥ͂ 
διηοηρεί (ἢ6 Ηρῦτοννβ ὙῈ 16 [ΠΟΥ νοῦ ἴῃ 
Ἐργρί. ὙΠῸ Ἰορεηὰ τερεαϊοὰ ἴῃ ἃ ἰδίοσ ἃξθ, 
ὙΠ ἢ σοηπῃοςοίβ ἴΠ6 ΠΘΡΓΟΞΥ νν [Π6 ἀδραγίηγο 
οΟὗἨ 16 5γδο  ἰοϑἷ, ΤΔΔΥῪ ποῖ δ6 ὙΠ ΠΟΪΥ ἡ ἢ- 

1 Ἱποτοῖ. ΝῚ. 1112; ΡΊΊη. “Η.Ν.᾽ ΧΧΥῚ. 3, 5. 
3 Ἀιοὰά, δ8:1ς. ΝοΪὶ. 11. Ρ. 541; Τδοίίις, “Ηἷσι.᾽ 

ν. 3, 4; ]υξῦῃ ΧΧΧΥῚΙ. 2; [οβερῆ. "Αηϊ, 111. 
11. ὶ 4; Ομδτζοσγοη δπὰ Μδαπεῖμο, χυοϊεὰ ὉΥ 
Ἰοβερδυβ, “Οοηΐ, ΑΡ.᾽ 1. 26, 32, 34. 



ΙΕΝΙΤΙΓῦ5. ΧΙΠ]Ὶ. 

ουΐδ δὴ οἱοπιθηΐ οἵ ἱπὰϊ ἴῃ (δαὶ ἔοττη ἴῃ 
ὙΠΟΝ 1[Ὁ 15 ρίνοη ὈὉΥῪ Μαπεΐδο. Τὸ Κις οὗ 
Ἐκχγρὶ 15 ϑαϊὰ ἴο ἴδνε ἀγίνθῃ ουἱ ΠῸπι (6 
ΠΟὈΙΓΥ ἃ τυ τἀθ οὗ ἘΚΥρἝδη ἰοροῖβ δος 
ΜῈ τῆὸ 5γαο 68. [ἢ ΔΩΥ ϑυςῖ ΟΧριυ βίο 
οὗ Ἰορεῖβ ἴοοκ ρἷδοθῦο δδουξδ ἴθ {ἰπ|ὸ οὗ [Π6 
Ἐχοάιι5, 1ξ 566 Π15 ὙΕΥῪ [ἸΚοῖν [πξ ἃ πυγῆθοσ 
οὗ ἴΠοπὶ Ἰοϊποὰ {86 “( πηιχοα τ] ἀ6,᾽ ΠΟ ἢ 
ἵγανε θὰ ἱηΐο 86 ΝΠ] άογηδθα δον ἢ [Π6 
15τ8611165 {Ξ ΧΙ! 48). ΤΒδῖ [Π6 Ῥθορ]δθ σγεσα 
ἴῃ ἀδηροσ ἔγοπι ἱοΡΥΟΞΥ, δηὰ ὙγΟΓῈ ὙΈΓῪ ΓΑΙΏ1]ΑΥ 
ὙἹἢ 1ἴ, οδπηοίΐ ἀουδιοά, ἔτοπι [Π6 ῥγο- 
ΤΩΪΠΘΏΟΘ ννΠῖοἢ Μοϑοβ μᾶ5 ρίνθη ἴο 1 ἴῃ [Π6 
1νν. 

11. ὙΠ βορασδίοη οὗ ἔτουῃη [86 ἴδ - 
ΤᾺ τ ̓ἰπίεγοουγβο οὐὨ βοςϊδὶ 1{6ὸ μ45 Ὀθθη σοπὶ- 
ΤΏΟΏ ἴο ΠΟΔΙΙΥ 411] πδίοηϑ δῃηὰ ἀρεθβ. ΤΠ εἴἶεςῖ 
οὗ [86 τῃδίδαγ ἰῃ ἀϊδῆσυτχίης [5 ΥἹσπιβ, νυ 1} 
[86 ἀτοδὰ οἵ σοπίδρίοῃ, ὑπ ῖμοσ 0 5Ὲ}}7 ἑουπάοα 
οΟΓγ ῃοῖ (3566 ΡΓεὶ. Νοίο ἴο οἢ. ΧΙ. ὃ ΧΙΙ.), πρξ 
50 ΠΟΙ ΘΠΕΙΥ δοςσουηΐ ἔογ {818 ὑσγδοϊΐοθ. Βυΐ δὲ 
16 βᾶσῃθ {π|6 στηυδὲ Ὀ6 ποίϊοδά {π6 411 δυῖ 
ὉΠΊΥΕΙΞΔΙ] ἱπιργοβϑίοη ἴμδξ [6 1 οργοσυ, ἀῦουθ 
411 Οἴοσ ἀϊϑθᾶβθβ, σοιηθθ ὩΡΟῚ ΤδΔηῃ 85 Δ ἱ{1ΠῸῈ- 
5 5Έ6]6 βἔσοικο οὗ βυρεγῃυπηδῃ ροννεγ, οἰ [ΠΣ ἴῃ 
[6 τὰ οὗ Ρυπίϑῃπιοηΐ ΤῸΣ ῬΘΓΘΟΠΔΙ 51ὴ ΟΥΓἁ 
οὗ δὴ ᾿ηἤίοϊίίοη ἢ βοσλθ ἀθῆηϊΐε ΡΌΓΡΟΘΘΟ. 
ὙἼὨ15 πδίυσαὶ ϑυρροϑίίοη νγὰς σοηβιτηθὰ δηὰ 
ΤΟΔ]1ΖΘὰ Ὡροη ϑϑυογαὶ οσοδϑίοηβ ἴῃ [ἢ6 ἢΙ5ΙΟΣΥ 
οὗ (πε βγδοθ5. Α ϑδίγοκο οὗ [οΡΥΟΘΥ νγᾶ8 
186 τηαγκ οὗ {πὸ ἀϊνίπο ἀἰπρίοασυγο δὶ ἴΠ6 ϑἷον 
1211ἢ οὗ Μοβεβ, δ ἴπ6 σοῃηξυσδου οὗ ΜιγδηΠ), 
δὲ [86 ἀϊξῃοηεβίυ οὗ ΟσεῃδζΖὶ, δηά δἱ {Π6 1πὶ- 
Ρίου5 ργοβυσηρίίοη οὗ ὕΖΖιδῆ. Οπο οἵ [δ 
ἀοπυποιδίοηβ ἀραϊπϑὲ [οδΡ, οη δοσοιηΐ οὗ {86 
ἀεδίῃ οὗ ΑΌποσ, νγὰβ ἐμδξ δἷβ οἰ ]άτοη βμου]ά 
δε Ἰερεσβὶ. 

ΤὨδ δηςοίοηξς Ῥεογβίδης ἀϊὰ ποῖ δοῦν (ΠΟΙ 
ἴορεῖβ ἴο δηΐοσ ἃ οἰ ποῦ ἴο δᾶνθ ΔΗΥ͂ 
ἀρδιηρθ ἢ οἴδοῦ τηθη, δηά ΠΟΥ οχοϊιά θα 
ἔοσοῖσῃ ] Ὁτὴ ΤΠΟΙΓ σΟΌΠΙΓΥ. Αὐςοογαϊηρ 
ἴο ιν μδὰν κα (ΠΟΥ τοραγάθιὶ [πὸ ἀἰϑοαϑθθ 85 
ἃ ῬΟΠΔΙΥ ἔογ σοῖο οἴξησθ σοπιπλϊ οἱ ἀραϊηβξ 
1ἴδ6 δυη: δοσοζάϊηρ ἴο [6 Ζεηάδνοβίδ, 10 ννδ5 
ἃ 5Ξοοῦυγρθ βοηΐ ὈὉΥ Αἢγίπιδη. ὙΠΟΥ δὰ ἔογτηβ 
οὗὨ ῥσδᾶγεσ ἴο Ὀ6 υϑοὰ ὈΥ ἴδ ἀονοιξ σγβεη {Π6Ὺ 
Ὠδρροῃδὰ ἴο τηϑεΐ ἃ ἰορεσ 3. Τῆθ Οτσεεῖκ υυσὶογϑ 
5ρϑδῖ οὗ ᾿ς ΡΓΟΘΥ͂ 85 δὴ 1ηΠϊσξίοη ἔγοσῃ Ρῃσιι55. 
Ατείζειβ 58γ5 ἴπδὶ ἰδροῖβ ὑσεῖὲ δυο θά ὉΥ 4]} 
ΤΏΘη, ὄνθῃ {ΠΟΙ ἡρᾶγεϑὲ γοϊδίοης, δηά (δῖ τηοϑὲ 
οὗ ἴδοπὶ τ πάγενν ἰηΐο 5ο 65 (Ρ. 182). ΤῈΘ 
Δ7’αὺβ ν}11}} ποῖ 5ἴθορ πρᾶσ ἃ ἰθρεσ, ποσ οδὲ ἢ 
Πιπ, ΠΟΥ σοηίγασξ Π]ΔΙΤΙΔΡῈ ὙΠ ἃ ΓΆΠΊΠΪΥ ἴῃ 
τ Ὡς ἢ [ἢ6 ΓΟΡΓΟΘΥ 15 ἰσζῆοντῃ ἴο οχὶϑὲ. (Βυγοῖ- 
βατγάϊξ, φυοίοα ὈΥ Κηοδοὶ.) [ἢ ΟΠ ηΔ {86 ἀἴϑοαϑο 
ἴδ ΠΟΙΠΓΩΟΙΪΥ σροόΐῃ οὗἉ ἃ5 ἃ τε ΓΟ ῸΓ 51η, 
Δηά ἸΘρεῖβ ἅσὸ Ἔἐχεϊυάἀθα ἔγοπι ϑος: ΕΥ̓ 85 οὔ] θοῖβ 

Ἰ Ἔχ, ἱν. 6: ,χ, Κ΄ ν. 27; 2 (ἤτοῃ. χχνΐ. 10, 
40; 2 ὃ. 11... 290; Βέεαϊ. χχῖν. 8, χχυἹ, 27, τὰ 
Ὠοῖδ οἡ [,εν. χιὶ, 18. 

3 Ἡροχοάοῖ, 1. 138; (ἰοοῖαβ, “Ῥεγβ.᾽ 41, ἢ 
ΒΆἢ Γ΄ 9 ποῖς, Ὁ. 18:. 

8. ἘΞοΒγΪυ5, “ΟΒΟΕΡἢ.᾽ 276; “ΕΞοδίηο5, “Ερ. 
1. 

οὗ ἀΐϑχυξε δηὰ δνογϑίοη: [ΠΕΥ οἴδῃ σοπηπλῖ 
5 ο] 6, δΔηἀ [ΠΕΙῸ 18 ἃ Ῥγονεσὺ σοιηπιοη ἀιηοηρϑέ 
ΟΒίμοϑο Ἰθρεῦβ, “"ἴο ἀἷϊδ 15 ἴο Ὀδσοοσηδ οἴθδῃ :" 
ἱπίθισηδγγίρο νὮ Ἰἰοργοιβ ἔΔΠ11}165 15 Του] ἃ. 
ἄδη, ᾿πουσὰ [ξ βοηθεῖ πη ἴδ κοβ ρἷδοθ, [Ιῖῃ 
ΪΆραῃ, Μάδραβθολσ. πὰ Νονν Ζεοαϊδηά, ἴῃς 
ἀἴβθδϑα 15 ἰἸοοκοάὰ ἀροὴ ἴῃ ἴδ 584π|ὸ ᾿ἰρῆϊ, δπὰ 
Ἰδροῦβ ἃῖὸ ἰγοδί θα 1ῃ ὩΘΑΥΪΥ 16 ΘΔ ΠῚΘ ΠΛΔΏΠΟΤ ἡ, 

11, ὙΥὲ δἂῖὸ ἰοϊά ἴῃ [86 1,Ἂνν ταὶ ἴδ6 
ἴεροσβ, ἀυπηρ [ῃ6 ρογίοά οὗ ἘπΕΙΓ Ὁποϊδδηηοββ, 
ὝΕ͵Ο ἴο ἄννε}} ἀραγί, δαπὰ ἴο πᾶνὸ {ποὶσ δι 8- 
ἄοη νἱΐδουΐ ἴδ6 σαπὶρ. ὙΠουρὴ 15 οχ- 
οἸυάοα ἔτοπι βΈποσγαὶ ἱπίογοουγβο νυ βοςὶείγ, 
ἴϊ 5 ποῖ {κοῖγ (Πδὲ ΓΠΟΥ οραϑθὰ ἴο θὲ οδ]ϑςΐβ οὗ 
ΒΥΤΊΡΔΙΩΥ δηα Κιπάῃεοββ, δ ἢ 845 ΠΟΥ͂ πον ἃ1Ὸ 
ἴῃ ἴοβϑο (ἢ γϑίίδη δηὰ Μοβίθηι σοιυπίσίθβ ἴῃ 
ὙΠ ἢ [16 1 ΘΡΓΟΞΥ͂ ρτοναὶβ. ὙΤῆδὲ ΠΟΥ 8590- 
οἰδίεά τορεῖβοσ ἰῃ [6 ΗΟΙΪΥ 1,Δπά, 45 ἴΠοῪ ἀο 
ἃ ῥγεβεηΐ, 15 εὐἱάθῃξ ἔγτοπι 2 Κ. υἱῖ. 3; ἔκ 
ΧΥΪ;. 12. [{ 45 Ὀδεη ςοπ]οο(υγεά [(Πδὲ 4 Π4Ὀ]- 
ἰϊίοη νγὰ8 ργονϊ ἀδὰ ἔογ ἴδεπι ουϊδί 46 οὗὨ Τοτυ- 
583416π|, οἡ τῆς ἢ1}}] Οὐαγεῦ, νυ ἢ 15 τπῃηοποποα 
ΟἾΪΥ ἰπ [6]. χχχὶ. 4ο. [{ 5 πΠιοβῖυ ἰάοπεβοα 
ἢ ΒοΖεῖμα (Οεβεπίυ5, ΝΝΊΠηοτ), ἴἢ6 ποσίμογη 
ἈΠ], νυ ἢ ννὰ5 Ὀσουρῃϊ νη [16 ΠΥ ΟΥ̓ 186 
Δ] Ὁ] ΕΥ̓͂ Αρτίρραβ. ὙΠὲ πᾶπὶὸ Οαγεῦ 
ἸΏΘΔΠ5, “16 ΞΟΔΌΌΥ ἘΠῊΝ Δηά, 855 ηρ (ἢ 15 
ἴο ἀδηοίο {πΠ6 81]] οὗἨ [Π6 Ἰθροῦβ, 1ξ 15 Ἀθο υμοὺὰ 
ἴο 6 ἀρργορσιδίο! υ δεϑοοϊαϊθὰ ἢ Οοδίῃ (οα 
ΤΑΪΏΟΥ ᾿ηϑοσῦγο στουηά ἀπ βο ἢ ΟΟ]- 
ξοίμ4), “16 ἈΠ] οὗἩ [86 ἀεραά,᾽ δηὰ Τορβδεῖ, 
“ὁ [Π6 γδί]ευ οὗ [86 ἀοαὰ οί ε5,᾽ 85 τηδκίηρ ἃρ 
ἴδε ἴῆγεθ ρο ]αἱοά 5ροίβ ἰμδὲ ψεσε ἴο θὲ ρυγγοά 
δηὰ ἱποϊυάθὰ νυ διη ἴπ6 11π||18 οὗ [6 τϑπο- 
ναϊοὰ ΗΟΙΪΥ ΟἿ, δοοογάϊης ἴο ἴδ υἱβίοῃ οὗ 
Τεγουιδ ὅ. 

ΙΝ. Α ἕβνυνν [δεΐβ ἔγοτῃ [δθ Ὠιϑίοσυ οὗ {ἢ} 
ΓΤ ΕΡΓΟΞΥ ἴῃ Εὐχορο Μ1]1 ποῖ θ6 ουλς οὗἉὨ ρδςθ. 
ΘοΟΠΊΘ οὗ (ἢς νδγιθίίες οὗ ΕἸΘρ ἤδη 8515 νυοΓῸ 
Κηοννῃ ἴῃ Οτεθοα ἰη ἴΠ6 ἔουγί σοηζΌΓΥ Α.Ο., 
δηά ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰπ [δ6 ΔΕ. Βιυῖ {86 ἀἴϑοδϑθ 
ΔΡΡΘδΥ5 ποῖ ἴο μᾶνθ τηδάθ 115 ὙγΑῪ Ἰηἴο ὑγεβίογῃ 
Εγορο [1] ἴῃς ἔπιθ οὗ ῬοΟΙΏΡΘΟΥ͂, ἤδη 1ἴ νγᾶ8 
Ὀγχουρπὲ ἱπΐο [ΑΔ] οπὶ Εσγρί. [{ 5 βαἰὰ ἴο 
Ὦανο ἀϊθαρ 50οη δήεγνναγάς, Ὀυϊ 1 15 
ΠΚοῖγ (μδί Χἴ ᾿Ἰηρογθὰ οὐ ἔγοπη (ἢϊ5 {πιὸ τ" ἢ- 
ουῖκ ϑργθδάϊης ταις δ, Α σᾶποη οὗ ἴπ6 (ουης!] 
οὗ Οοχηρίοζπο, Α.}. 759, Δ]ονγβ ᾿ς ΘΡΓΟΞΥ͂ ἴο Ὀ6 ἃ 
δτουηά ἔογ ἀΐνογοθ (ΕἸευτγ). Ῥυσπηρ ἴδ απι- 
5465, ἰὴ 186 οἰθνθηίῃ δηὰ ἔνγο Ἔ ὁδηζυτοβ, (ἢ 6 
ἀἰϑοᾶϑα ἈΡῬΘδυβ ἰοὸ πάνθ βργοδὰ 411] οὐεσ ΕἼΓΟΡΟ, 
Αἱ [158 Ἐπὶ [6 ρα δ]1]ς οᾶγὸ οὗ ᾿θροῖβ ννγὰ8 ἰο 
ΘΧΟΪ 5 νοὶ ἰο [86 δςοϊεβιδϑεῖοαὶ δι ΟΣ 657. 
Αἴ (Οοπβδίδπεπορϊίθ, ἰῇ [86 ὑννε ἢ σΕηΓΌΓΥ, 

4 Κ6ρ]᾽ε5 ἴο ἴτε 1 ρτοςυ Οοτηπ ες, ΡΡ. γύ, 
70, 211, 223. 

δ᾽ Ἡεηρβίθηθετρ, ὁ ΟὨτ βίο συ, ΝοΪ. 11. Ὁ. 450. 
6 ΚΞ. Ὦγ]. “Βοσορ. 271; ΖΕ Ξοβίηος, "Ερίϑι. 

1.; ΡΙηγ, “Η. Ν.᾽ ΧΧνῖ. 1--Ξ5; (εἴϑυϑβ, 111. 25. 
7. Αἢεν ἴδε τῖβε οὗ ἴπε Ε͵αμοίβοδη Οὔάογ, [Π6Ὺ 

τηϑδς Ἰορεῖβ ἴῃ6 οὐ͵εοῖ οἵἉ {μεῖγ βασι συ]δν σΆγα. 
81 Ετδῃοὶς Βἰπηβα]  οχργεϑθοὰ Ἦι5 {παηκίυμϊποος 
ἴῃαὲ ἢε Βαά ονετγζοοόσης ἢΐ5 ἘΡ ΕΡΕΙΟΣ ἴο ςοπῖδ 
ἱπῖο οοηίδοῖ Ὑ 1 1 ΡσΌΟΘΥ, “ Μοπυπι. Εσδηςΐβο. 
ΑΡρεμάϊχ, Ὁ. 562. 
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“Ὃ 2 

Ἰοροῖβ ὑογὸ δά θα ἰηΐο ἴἢ6 σπυγοδοβ, δηΐ 
Γηϊχοά ἴῃ ϑοςδὶ 6 νου τοβϑίγαιπὶ. Βαΐ ἴῃ 
οἴδιοῦ ρ᾽δοοθϑ ΠΟΥ νγοσο 5ῃϊ ουΐ Οὗ συτοπε5, 
δηά εϊὰά ποῖ ΠΧ ἰπ βοςϊεῖγ. Ατ [86 (ηἱτά 
1 δίεγαῃ Οουηο!ϊ, Α.Ὁ. 1179, ἴἃ τνσχᾶ5. ἀθογθθά, 
[πὲ Ὑβέγενεσ {πεῖ ννὰ5 ἃ βδυ βηοϊθηξ Πα ΠΊ ΕΓ 
οὗ Ἰεροῦβ {που 5ῃουϊ ἃ μᾶνὸ ἃ σῆυγοῆ, ἃ ῥγιθϑέ, 
Δηὰ ἃ σοπηείετΥ οὗὨ ῃοῖγ ονγη, δηά [παῖ 1 
βδῇῆου! ἃ δ6 δχοηηρίοα ἵἕγοπὶ ραγίηῃρ {{ΠῸ 
(ΕἸευῦγ). 44 5|π|||4Γ σδῆοη νγᾶβ ραϑϑοὰ δ 
[6 ϑγῃοά οὗὨ ὟΝ ἐβι ληϑίοσ, 4.0. ᾿οοῦ. [ὶἢ 
[πὸ ΠΙΗΘΟΠΓὮ σΘηΓΌΓΥ Δῃ Θος 65] Δ5ῖ]ς 4] ἔοστη ννα58 
ι5οἀ, ΌΥ ΨΠΙΟΝ ἰοροῖβ ννεσε οὰξ ΟΥ̓ ἔγοπὶ 
ΒοπΠΟγΑὶ ἰηϊογοοιζθο, δηὰ σγεσα Ὀουπὰ ἰο ννθαῦ 
ἃ Ῥεουϊαν ἀγοθθ. Οἡ 1}15 ργτουηά, δοοογάϊηρ 
ἴο ἃ οδῆοῃ ρδϑϑοά δὶ Νουραγοῖ, ἴῃ Αττηδρηδᾶς, 
Α.Ὁ. 1290, ἴΠ6Υ σου]ά ποῖ Ὀ6 Ὀτουρῆς Ὀεΐογε 
ΙΔΥῪ {πθιυη4]5 (ΕἸεγγ). ΨΝΏΘη ἃ πποὴκ νγ85 
δίσκο ἢ ΤΟΞΥ ΦΏΠΕΓΔΙ ΟὈΘΘα 11165 ὑγοΓα 
γογέοστηδα ονοῦ πὶ ἴῃ [6 σοηνοπί ςμδροῖ, δηὰ 
ἴι6 νγὰβ (θη ἴῃ ἃ ϑογὶ οὐ διηογαὶ ὑσγοοδβϑίοῃ 
ἴο ἴδε δροάο οὗ [5 τοϊδοηβ ( υσδηρθ, 5. 1.6- 
2γονἱ). Ιῃ Ἐπρίδηα τς [ ΡγΟΘΥ νν 88 σοπηπΊοη 
ἔγοπι ἴΠ6 ἴδῃ σοπίυγΥ ἰο (6 Ὀορηηΐηρ οὗ 
ἴῃ ϑἰχίθοη ἢ 3, 1 ΡΟΣ ΠΟΠΊΘ5 ΨΟΤΘ ΠΟΙΊΘΓΟΙΙΒ, 
Ὀδιιῖ 45 τηοβὶ οὗἩ {ποπὶ σοῦ ἑοιιπὰ ἴο ὃδ ΘἸΩΡΙΥ 
ἴῃ [86 τείρῃ οὗ Εανναγὰ ΥἹ. (ΠΟΥ σσοσὸ ἀδβίσου- 
οὐ, οὐ ἰυγηοὰ ἴο 5οπὶὸ οΟἴπου ρυσροθού. Τῆς 
ἀἴϑθαϑο ᾿Ἰρογοά ἸοηΡῸΣ ἰῃ δοοιίδη ἃ. Α [ΠΔηκΚ5- 
δ νιηρ τνᾶ5 Το γαϊοα ἴῃ δ ο πη ἴῃ 1742, Οἡ 
δοςουῦπῖ οὗ [6 ἀἰδαρρεάγδηςθ οὗ [86 [οΡΓΟΚΥ ἴῃ 
[Πς Ιϑαπάς: Ὀυϊ 4 ϑῃειδη Ἰθροῦ βυγνινοὰ ἴῃ 
Ἐκπθυγρ ἘΠ] 17γ9ο86., Οἡ [ἢ6 σοπιϊπεηϊ οὗ 

1: Βαϊξαιιοῃ, ἮΝ ΘυΪΐοΟΣ, 5. Λεσρός, 
3 Τοβηβοη β '" (που, οὶ. 11. Ρ. οἵ, δἀϊι. 

1851.---Αἰ 51:14}} ορϑηΐηρ ψῃ]οἢ 15 ἐουηὰ ἴῃ οι 
οἹ]ὰ σμυγοθε5 πϑᾶγ ἴῃς αἰΐανγ ας ὕξεὴ βυρροςεὰ ἴο 
μανε Ὀδθῃ υϑεὰ ἴο Ὠδηὰ ουξ ἴῃΠ6 οοηδοογαϊοα ε]6- 
Ἰηθηΐβ ἴο Ἰδρύοῦβ οοσηταθηϊοδηῖβ, ἃ5 {ΠῸῪ Κποὶὶ 
ουϊκιάς. Βιυῖ [18 τηδίῖον ἰς ᾿ηνοϊνθά ἴῃ ἀουδί, 
566 “Ασοβθθο]ορίοαὶ Τουσηλὶ,᾽ οὶ. τν. Ρ. 314. 

ὃ ὙΤΒε ρστδάυαὶ ἀϊδαρρεάταπος οὗ ἴῃε ἀΐβεαβε ἴῃ 
ἘΠρΡΙΔΠ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΟἸΠΟΙΞΙΥ ἰτασεὰ ἴῃ οὐν ᾿ἰΐοτα- 
ἴατε, [Ι͂π 1 γάραϊε᾽5. “Ταβίαπιεπὶ απὰ Οοτῃρ]αίηϊ 
οὗ Οτζεβείάς,, ρυ πη ἴῃ Θρερ 5 δἀπὰ οἵδοσ 
ΘΑΙΙΥ οὐἰξίοης οὗ ΟΠδυοεν, [ἢ τχοβὶ Ξυτ Κίηρ' ἔδα- 
ἴαγο5. οὗ ΕἸερδηζδςὶς ἀγα ἀθθογι θα ἴῃ οἶδαῦ ἀπὰ 
ξταρ ῖς ἴειτηβ, δὰ Ογεβεῖάς ἢδ5 ἴο ἄνν6}} 88 “"ἃ 
Δζάτουϑ ᾿" ἴῃ ἃ ““Ἴ6ρεῖ Ἰοάρε,᾽ δῃὰ ἴο ροὸ δρουΐ 
Ῥερσίηρ τ “ἃ ΠᾺΡ δηά οἰαρροζ." (866 Ναγεϑ' 
“ΟἸ᾿οβϑασυ, 5. Οἰαλάμλ.) ἘΤῆδ ττίϊοτ πγυσὶ ἤανα 
Ὀδοα ἐρίνγε γὲ οὐ θυ ον ἢς ἀξεσπηεε 8 ῖ- 
ΒΡΘΑΓΟ 5 οἵ τὰς ΤΟΞΥ, Ὀυϊ ΔΌΡ[]165 [Π6 
᾿λες Ἰἐβ ἀϊδπεγοηὶ ἘπροΝ 1 ΜΙΠοΙς ἤρος ποῖ 
τηοηϊίοη ἱΐ, Ἔνθ ἴῃ ἴμδὲ ἴογγι Ὁ ]6 νἱκίοη οἵ ἴα 
ἀΐβοδϑεβ ἴο σοπῆα ΡΟῚ τηδηκίπαὰ νοῦ ΜΙΟΝδοὶ 
βεῖβ θεΐίογε Αάδτη. ΦΡ.1,.᾽ ΧῚ. 470 54. 

4 ΤὮς ᾿αυρεϑὶ Ἰεροῦ βουθα ἴῃ Επρίληὰ ἰ5 Ξαἰὰ ἴο 
δᾶνα ρσίνεῃ ἴῃ6 πᾶιηθ ἴο (6 υἱ]]αρα οἵ Βυτίοῃ- 
Ιαζαῦβ ἴῃ 1,δἰςθϑίεσϑηϊγα ὙΠΟ ΟΊα δἱχ ἴῃ 1.0 ἢ- 
ἄοῃ ; οὗ ψῃίςἢ οπο, δοοοσάϊηρ ἴο Ῥεηπδπηῖ, οσςυ- 
τῳ (86 516 οὗ δὲ 7δῃη65᾽5 ραΐδοο. Ἐυράαϊα 
85 ρίνθῃ ἃ 1ἰ5ῖ οἵ εἰρῃιγ-ῆνςε ᾿ή αἰ ἴοτεπὶ ρατίϑ οὗ 

Ἐπρίαπὰ ; Ῥυϊ 15 1ϊδῖ 15 ἔτ ἔτοτῃ Ἴοτωρ]εῖα. 
δ᾽ Θ'τηρβοπ,  Απιϊᾳυλτίαῃ ΝΝιῖος5 οὗ [ϑρτοσγ,᾽ 

ᾳυοϊοὰ ὮὉγ Ν ΙΞοη. 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ. ΧΙ. 

Εὐγορο ἰθροῦβ ὈΘΟΔΠΊΟ 658 ΠυΠΆΘΓΟΙ5 ἔτοπὶ [ἢ 6 
Βέδεπί ΒΒ ςοπίυγγ, Ὀὰξ [ἢ6 ἀἸδοᾶϑο σηδϊ ἰδ πθά 
115 στουηὰ ἴῃ ἴῃς πογίβεγῃ ΠΊΔΓΙπη6 ραγίβ. [ἢ 
Ιό4ι ΒΥΘΙΨΏ αν} ““ ἀἴνεῖβ ἰθρῦοιβ ΡΟΟΣ οτθᾶ- 
ἴυγες ἀννο! πρ 'ῃ ΘΟ  ΠΑΤῪ ἢυῖ5,᾽ Ὀοΐννοοη Πο] 
δηὰ [1886 Ηδριυθ, ννῆο ΜΈΓΕ βιυρρογίοεἀ ὉΥῪ 
σμαγγ5, [{ σνου]ὰ 5εοπὶ [ἢδξ ἴῃ Ἰςοἰδηά, αηὰ 
Οὐ ἴδε οοαϑδὲ οὗ Νογννδύ, ΕἸορῃβδηςαϑῖὶς Πδ5 
ΤΑΠΟΓ ἱπογθαθθα ἀυγίης [86 Ῥγεϑθηΐ ὉΘΏΓΌΓΥ ; 
δηά (86 Απεαϑίμειϊίς ἔοστη 15 τόσα ἔτοχυθηΐ 
[Ππογθ {πη εἰϑεννπεγθ, 0655 δομθ ρᾶτίβ οὗ 
[πάϊὰ πιὰ 6 οχοορίοα. ΤῊ αἰδθαϑθθ ἄρρϑθδβ ἴο 
Ὀ6 5] οΟΥΥ αἰβαρρθαγηξ ἢ [Π6 δου οὗ ϑραϊη τ, 

Ν. ὝΠΕο ςσουπίγιο5 ἴῃ ὑνΒῖς ἢ [86 ΓΘΡΓΌΚΞΥ ἰ5 
Κπονσῃ ἕο Βᾶνὸ ργεν]οα ἔοσ ἐμ6 ᾿οηρεσέ ρογιοά 
ἅΤῈ Ἐργρί ἀπά ϑδγγίδ. Νὸ ῥγον βίοῃ ἄρρθᾶτβ ἴο 
μᾶνο Ὀθεη σπηδάθ ἴῃ Εργρί ἴογ ἴμο βορτορδίίΐοη οὗ 
ἰερεῖβ. ἴπ ϑδγτσῖία, οἡ ἴῃ σοῃίγασγυ, ἱεροῦ βουϑθ5 
Ὦδγο οχἰ βία ἔγοπὶ {1Π16 ᾿τ πἸΘΠΊΟΓΑ], δηά ἰξ οδη 
ΒΑΓΑΪΥ͂ Ὀ6 ὈΠΓΘΔΘΟΠΔ5]6 ἴο σοπποςοῖ [ἢ15 ὥαςΐ 
ὙΠ [86 ορεγαίίοη οὗ ἔπε 1,ἂνν οὗὐ Μοξοβ 
ςοηεπιοα ἔγοπι ἂρὸ ἴο ἅρθ, ὄνδη 1 ψὸ ἀο 
ποῖ γοϑὲ Ὡροη {86 ςοπ)]θοΐατο σοραγάϊης ἴΠ6 8ρ- 
Ῥτγοργίδεοη οὗἉ [Π6 Ὁ] (ὐαγεῦ (566 8 111.). ΤΏΟΓΟ 
ΔΙῸ δὲ ρῥζέβοηῖΐ ϑδϑισθ Ποπιεβ δί 6 Γ154]6ΠῚ, 
1λάπλάϑοιι5, ΝΑΌΪυ5 δπά Ε δπι]θἢ. 6 ΔΙῸ ἰη- 
ἀενίοά ἴο Μν Αἰκίπϑοη ἔογ ἴδ ξο]οννίπρ ρᾶτγ- 
Εἰς ]αγβ τοδί ϊηρ ἰο (6 Ποπιο δὲ [ογυβαϊοσα. [ἰ 
Ποηϑὶϑίβ οὗ ἃ τοὺ οὗ διυιῖβ δηοϊοθοὰ ὈΥ ἃ νν8]} 
Ἶυδὶ νη ἴπ6 βου καῖ οὗ πὸ εἰγ. ὙΠῸ 
Ἰερεγβ ἅγὲ τηδί πίδιποά ἴῃ ραγί ὈΥ̓͂ ἃ διηά Ἰοξξ ὈῪ 
ἃ Ρίουβϑ Μαυβϑυϊηιαη, Ὀμξ ΠΊΔΙΠΪΥ ΟΥ̓ 4]Π|5. 
Ῥαγίϊεβ οὗ ἔουιγ οὐ ἥνθ ίδκθ {πεὶγ δίδπά ἴο δὸς 
δῖ οογίδίῃ βϑροΐβ ουϊδίἀθ [ῃ6 εἴγ. ὙΜοῖς τὸ- 
οοἰρίβ ἅΓῸ δα Δ }} 7 σατο. Οπὸ οὗ μος πυπὶ- 
ὈΟΓ 15 Δρροϊηίοα 85 586: Κἢ Ὀγ (μ6 Ῥδοῆδ οὗ [ογιι- 
βΆ]6πὶ ἴο ἰγδηβᾶςξ [6 Ὀυιϑίηθ55 οὗ ἔδο σοζησηι- 
ὨΠΥ. ὙΠ ΕΥ ἅτε ἐχεπιρί ἔτοτῃ ἴᾶχεβ, ΤΕΥ ἅΓῸ 
Ὀουπά ἴο τεβϑίἀθ νυ ἘΠΕῚ αυατίογ, θὰ ΠΟΥ͂ 
Δ[Ὸ ἔτϑο ἴο βῸὸ ἰηΐο [86 ΠΥ 84πὰ ἴο τϑςοῖνο ν᾽ βὶ 5 
ἴτοτῃ ἴδοις ἔπθηάθ. ὙΠῸ ἀϊπεποξίοη Ὀοίννγθθη 
Ογίσδη δηὰ Μοβίεπι 15 ὑΒΟΙΙΥ ἀϊθτοραγάθα 
ἴῃ ἘΠΕΙΓ ᾿πίογοοιγϑα ἀπιοηρϑὲ ἐποπηϑεῖνος (ςξ. 
[κὸ χυὶ. 16). [πῃ τ8όο ἴΠ6 ἤοπηθ σοηίδιηοὰ 
24 ΤΆΔΙο5 δηά 9 ξδπ)δῖθβ 411 ἴπ6 ἸΔΈ 6. τσότὸ 
τηδιτὶ οἱ ὀχοθρὲ οὔθ. Οπὸ οἔὗὨ [Π6 ὑγοϊθδῃ νγᾶβ 
ἴῃ βοοά Ποδιίῆ, δηά δρροαγοὰ ἴο δυὸ ςυδεγοὰ 
ΟΓΙΡΊΠΔΙΙΥ ΟἾΪΥ ἤτοπὶ {86 [οργᾷ νυ] ραγβ: δὰ 
πανίης Ὀδεη Ῥγοπουηςεὰ ἃ ἰθρεσ, 5ῃ6 οου]ϊά ποῖ 
δ6 ᾿ἰρεγαϊθὰ ονηρ ἴο 16 ννδηΐῖ οὗ βοπὶθ βιιςῇ 
του ϑίοη 85 ἴη6 ρυγβοδίίοη οὗὨ (86 1 ον! ες δὶ 
τ, Οομηραγο [6 ςᾶ56 οὗ δ᾽ πιο ἔπ6 ἱδροσγ, 
Μαῖί. χχνΐϊ. 6: Μαζζκ χῖν. ,. 

ἴῃ τηοάδγῃ {{π|65, ϑίπορ ΕἸΟρηδη δϑὶς Πᾶς 
ὈΘΘη ΤΠΊΟΓΟ ΟΔΓΟΠΙΪ οὐϑβεσνεά, ἴδ Ξορτοραίίοη 
Οὗ Ἰερθῦβ 45 Ὀθοοπῆθ βΈποσαὶ. [ἢ [86 γϑρ 65 ἴο 
ἴπ6 (ὐοπηπλϊξῖεα οὗ ἴπ6 (ο]ϊερε οὗ Ῥηγϑιοίδης 

6 “Ὀϊατγ᾽ ΝοΪ. 1. Ρ. 18. 66 αἷϑτο ΗΠ τε] 5 
41 εἰἴετβ,᾽ ΒΚ. 1, ὶ 2, [ἴ6Υ 13. 

Τ᾿ Ὧν ΜΝ ρϑβίειβ " Νοῖες οῃ ἴδε ᾿εροῦ Ἡοβρίταὶ 
αἱ Οτδηδαδ." -- Ἴἤοσα ἰ5 ἃ ράρδῦ οὔ ἴδε “(ξεορτδ- 
Ῥδῖοαὶ Ὀιβιθυϊοη οὗ ἸΕΡΤΟΘῪ δὲ ἴῃ6 ργοβεηῖ 
{ἰπια,᾽ ὉῪ τ σανίῃ ΜΊΪτοΟΥ, ἰπ [6 ΑΡρρεπάϊχ ἴο 
ἴ!ς “Κεροτῖ οῃ 1, Ἔργοσυ ᾽ ὉΥ ἴδς (Ο]]ορο οὗ Ρἢγ- 
δἰοἶδῃ5, Ὁ. 227. 



ΤΕΝΙΤΊΟῦ 5. ΧΊΤΙ]. 

ἴ5 ΨΟΤΥ ΒΌΠΟΓΑΪΥ τοσοϊηπιοηθὰ 85 ἴΠ6 Ὀεϑί ΑΥ̓͂ 
οὗ σβοςκιης (6 δάνδηςς οὗ {πΠ6 ἀϊϑθαϑθ, ϑοπὶθ 
δἰΠκίπρ ἔδει Ὀδαγίηρ οὐ (815 Ροϊπί ἅγὸ δά- 
ἀυςοὰ. [1η Μδάδραϑβοασ, {Π6 ἴδνν ἢ45 Ὀδϑη σὸ- 
ἰαχοὰ νη (86 1α51 ἔονν γϑᾶγβ δῃὰ ἴ[Π6 πυ θ 
Οὗ Ἰορουβ 845 ἰησγοδϑοά. Τἢὸ Ἰδνν μᾶ5 Ὀδθη βγἢ- 
ΒΈΠΕΥ εοηΐογοοὰ δὲ Νεὸνν ΒΓιησνσίοκ δπά [ἢ 
ὨυΠΊ ΟΣ ΜΔ5 απ! η5 θὰ, [Ι͂ἢ τηοϑὲ Ἷᾶϑθ8 ἴῃ 
ΨΒΙΟΏ ἃ απ ηἰϑμεὰ ργενδίεπος οὐ (μ6 ἀϊϑθαϑθ 
5 τοροσίοα, 1ξ 15 δὰ ἴο 6 Ἴσοπηροϊοὰ ψἱ ἢ 
[86 ΞΑΠ6 οδι 56. ϑορτορδίίοη δᾶ45 ἤόνγόνοσ Ὀθθη 
᾿ἀλοθρυυρδο ΌΥ (86 (οπιπιιξίεε 85 πιοδὲ ῥγο- 
ὈΥ ἱπορεσδίινο ἰῃ οποοϊκίηρ, [6 ὈΓΌΡΤΟΘ5 οὗ 

ὯΠ6 ἀϊθραϑθοῖ, [{ τηυκξὶ οὗ σουγϑοο Ὀ6 δάχηϊοὰ 
δῖ, ἔτοπι ἴθ ἡδίυγε οὗ (6 πιδίδαγ, [Π6 γὸ- 
5“.}15 Οὗ ΔΩΥ ἀρθης ο5 ἴο τϑβίϑὲ 115 ὁροσδίίοῃ οδ 
ΟΥἿΪΥ Ὀδ εϑἰἰπχαίοά ΟΥ̓ Ἰοηρ δηά νἱ]άεϊγ-σργεδά 
οὐϑεσυδίίοη. 

ΥἹΙ. Βυὲ ψῆβου ᾿ἱπϑἰϑεϊπρ' οὐ μῈ Ῥγο Δ ὈΠ]Π1Υ 
ἴηλὲ τ86 ΓΟΡΓΟΞΥ͂ 15, υηογ Τοεγίδίη σάγὸ σοηά!- 
ὕσοηΞ, σοπίδφίουβ 5, ἰἃ 15 οὈνϊουβ [Π4ἴ βορτερᾶ- 
ἴοι ταυϑὶ ᾶνὸ ἃ 54] 0 ΑΓῪ [ΟΠ ΘΏΟΥ ἴῃ σἤθο Κα 
ἵπρ ηἰοστηλσσίαρο Ὀεΐνγοθη ᾿ἰθροσβ δηᾶὰ οἴδοῖβ. 
ΤΩΡ Μοβαὶς {ἂν ταυϑὲ ἤδνὸ μδὰ [15 οἴἶοοξ 
ἴο ἴ86 5Ξ4π|6 οχίθηϊξ 85 (06 στηοάφσῃ υὑξᾶρὸ οὗ 
ϑουτορδίοη. ὅνὸ Κπονν πουνόνοῦ ἰῃδὶ ἴΠ6 ἀ15- 
6256 σοπεπυδα ἴο ἰηξεσί ἴπΠ6 Ηδῦγονν τάςθ 85 
Ἰσῃξ 85 ἴον ἀννεῖξ ἰῃ {ποῖ οσσῃ ἰδηά, βου ΡΒ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃ ἃ ἀϊπλπΙϑηϊηρ ἀορτοθ, 11 5 ΔΟΓΟΥ 
οὗ τοπιατῖκ ἴπδὲ ἴη6 [ἐνν8 αἱ [Π15 ἀΔΥ͂ ἅγ6 τῆυς 
αἰἴεοϊοα ΌΥ͂ ἘΡΓΤΟΞΥ ἴῃ [Π6 ὟΝ εβῖ [πάϊ65 δηά 1ῃ 
Ἐφγρῖ, ὑτθ]]6 ἘΠΟΥ ἅτὸ 85 ἔτθο ἔτομι ἴξ ἃ5 ΔΗ͂ 
ΓΑΟδ ἴῃ ϑυτίδ, [πῶϊὰ απὰ Ευτορθ. Βιυὲ ψἢηδί- 
ΘΎΕΙ ΤΔΥ 6 {δὲ 5ἰδίθ οὗ εχϊβέϊηρς ἔδοϊβ, ἰΐ 15 
ἀιβίουϊξ ἴο ᾿πχᾶρῖπο (Πδέ (6 Ἔχοϊυβίοη οὗὨ ἰθροῖϑ 
ἔτοπι σοπηπιοη ᾿πίογοουγϑθο, τηδι ηἰδιηθαὰ αὐτὴν 
ἃ ΨΕΤΥ͂ ἰΙοπρ Ρεγίοά, σδη πᾶνε ξαΠ]οὰ ἕο μεὶρ ἴῃ 
τα ον 1ἴῃ6 τὰςο οὗ 115 Του ὉΪ]Ϊ6 θυγάθη.. 

ΨΠ1. Μιολδειῖθ, ἱπ δοοογάδηοα ψ] ἢ 19 
ΒοΏΟΤΑΙ νἱοῖνβ οὗ [Π6 Μοβαῖς Ἰεριϑἰδέίοη, τοζαγά- 
οὐ [8 ἴᾶννϑ γοβροςίϊηρ ἱΡΤΌΞΥ 45 δαϑθὰ ΘΠΕΓΕΙΥ' 
. ΒΔ ΠΙΙΔΤΥ ςοηϑιἀογδίίοηβ δηὰ ἴπ6 ἀσβιγα- 
εἰναι οὗ Κοορίηξ ὑπϑιρΕΥ οδ]οςῖ5 οὐ οἔ 
186 νΥΑΥῪ ΟὗὨ σΟΠΙΠΊΟΩ σΟΠΟΟΊΙΣΘΟ: δηά οὐ [ἢ 15 
ἐπα ἢς [Δ Κ651ΠῸ σιῖοβ δη)οϊηοα ἔοσ (πε μϑδὶθά 
ἸΕρΕΓ 85 πηοδηΐῖ ἔοσ 1116 τλοστο [μη ἁγΈΠς 4] 
ΒΔΠΟΓΟΩ5 ἴο ἱΠΊΡΓΕ55 ἴπ6 τηϊη 8. οὗ [86 ρθορὶβ, 
ϑυςἢ ἃ {ΠΘΟΓῪ 5 ΠοΙἵΠοΓ σοηϑίσίοηξ 8 [Π6 ἰῃ- 
(ΟΣ ΤΙ οὗἩ {πὸ 1,ερἰϑδῖοσ ποῦ ἹὮἢ (Π6 ἸΏ Υ οὗ 
186 [μνν. Βιυιῖ 5οπιὸ Ὑτι(εσβ βοθπὶ ἴο ἤᾶνο ογγοὰ 
ἴῃ ἃ σοῃίσασγυ ἀϊγτεσςοη ὈΥ̓ ἀδηομπηςίηρ ἃ τερασά 
ἴο 5ΔΠΙΆΓΥ χέβυ ]15 45 ὉΠ νΟΤΏΥ οἱ "’ Δλῃ 8πι|- 
μαΞβδάογ οὗ Οοὐ." ((ἢ, Νοῖδ δῆϊτεγ οἷ, χὶ. 8 υἱ.) 
Το Ὀοῖϊονο (Πα ἴΠ6 1ἃ,ἂνν ἴοοῖϊ σορηίζΖδηςθ οὔ ἢ 6 
[ηϑἐϊηςίβ νυν ἰοἢ ἀγὸ σοσησηοη ἴο ΟἿἿΓ Ὡδίιτγο, δηάὰ 
ἰδὲ 115 εηδοϊπιθηϊβ ΈΓΕ δυο 45 ἰοηάεα ἴο 
Ῥγοπιοῖθ ἴῃ6 σηδίογιδὶ Ὀεποῆς οἵ ἴῃ6 σβόβθη 
ὭΡΟΡΪΟ, ἴῃ δοοοσγάδηοθ ψ ἴῃς ἀϊςοίδίεβ. οὗ 
8οιιπὰ ΡΟ] ΓΔ] τγιβάοπι, 15 'π ποννϑ6 ἱποοῦς- 
δἰϑίοηϊ ἢ 16 ὈΔ]16 Ὁ ἰΠδῖ 11 4150 σοιηρτϑοὰ ἃ 
ϑρΙ Π 2] πιοδηΐϊης ἀσεβὴς ᾿ξ ἔσοηι ογά!- 
ὩΔΓΥ͂ εχ ϑἰδου, Ὅὸ ἰοαςίης οὗὨ [πᾶὲ νγΒ] ἢ 

1 «Ἐεροτῖ,᾽ Ρ. Υἱϊ. 
5 866 Ρταὶηϊηλτγ Νοῖς ἴο οὮ. χΙϊϊ,, 8ὶ ΧΙΣ, "ἢ 

8 ἰην 5: 016 ὈΥ τηθᾶπβ οὗ υἱβίδ]6 οδήοςξβ ᾿οδηῆοΐ 
Ὀ6 1655 εἰ οἰοπὶ ἤθη 1ζ σοηβίβίβ ἴῃ δὴ ἀρροαΐ 
ἰο τϑᾶὶ δηδίορίθβ ἴῃ πδίυτο ἴλη συ ποη ἔπ 5θη-. 
50 ]6 οὐ͵οςοῖϊβ οὗ 1]Πυπἰγαῦοη ἃ δι τγ 
σδόβθη οἡ δοσοιηΐ οὗἉ {Πεῖσ ΠΊΟΓ ΟΧΊΘΓΩΔΙ ἂρσ 
Ῥεάγαποθ ῬὮΠῸ Ποϑ] της οὗὨ ἴῃ 50] ΟΥ̓ (Π6 ἔογ- 
Εἰνθηθθβ ΟὗὨἨ 51ὴ5 νγὰϑ τουδὶ ὈΥ {πὸ ϑοη οὗ 
Ουά ἰπγουξῇ (Π6 νἱϑιῦ]6 ἴωςξ οὗ 1ῆθ ἢθδ]. 
ἱῃρ οὗ τὴς Ὀοάγ. ὅδεθ Μαῖί. ἰχ. 2. ἴπ Ιἴκα 
ΤΩΔΠΠΟΙΣ, [6 ὈΓΟΡΟΙ͂ ἰγοδίπηεηξ οὗ ΓΡΓΟΘΥ 85 ἃ 
ἄἴβοαϑο οὗ [6 ὈΟΩΥ ὈδοδπΊο ἃ ἴγρο οὗ ἤϑέ τα 
ΡΕΣΓ ἰτραίπηθηΐ οὗ 5ίη, ποῖ {πσγοῦρἢ ἃ ΠΊΟΤΟ ΓῸ- 
50 Ὀίδποθ νυν ἢ ἢ τι δὲ τϑοοπηπιθηά ἰἰϑο] ἴο 
[Π6 ἔβη, Ὀυξ τῆγουρῃ (86 1 ἂνν δοίην Δη ἴῃ - 
δριγεὰ ᾿ηϊογργείδίίοη οὗ ἔπ ΤΠ (ἢ5 οὗ πδίυζο. 

ὙΤμδὲ [δὲ ΓΡΡΓΙΌΒΥ ννγὰ5 δπε]οὰ ἴἰο [ἢ 
ἀϊξιποϊοη στ ὨΙοδ 18 νγὰβ {τοαϊοὰ ἰπ 
1Π6 σεγοπηοηϊδὶ [ἂνν 15 ἱπάδοά πηοϑὲ οὈνίοιϑ.. 
Πίϑοαϑο 15 [6 ὉΠ οὗὨ ἀθδίῃ. ΕΥΟΤΥ βοσέ οὗ 
ἀΐϑοδϑο 5ϑῃου]ϊὰ σοῦνου ἃ ἰθβϑοη ποῖ ΟἹΪΥ ἴο Πίπι᾿ 
[δὲ συ ἶἴοτβ ποπι ἱξ, Ὀὰΐ ἴο δῖπὶ [Πδὲ νυν] Π65565 ἴ, 
Βυΐ 11 15 οὐνἱάθηξ (Πδἱ [Ποτὲ σου]ά ΒΘ πο δυγδηρθ- 
τηθηΐ ἴο ΙῃΔ6 ἜΥΟΙΥ (896 οὗ ἀϊϑϑδϑο ὉΘΑΓ 115 ἔοτ-. 
ΤῊ Δ] 65 ΕἸ ΠΠΟΏΥ͂, Ὑγ ἢ νυου]α Ὀ6 δ451:8]6 οσ οοζῃ- 
ΓΙῸΣ νὰ (Π6 πιδίοσιδὶ νοὶ το οὗ [Π6 ῥρθορίθ. 

ἢ6 ΤΣ]ΔΙΔΟΥ͂ ΒΓ ννᾶ5 τηοβὶ ρα ρΑΌΪΥ ὄχρσοθ. 
5ῖνο οὔποθ ἡδίυγο σοσηπίοῃ ἴο 4]1] ἀϊθθαϑὸ Ὀδθοδπδ 
(δεγεοίοσο (86 δὲ βυδ]οςὶ οὗὨἨ βρϑςῖδὶ ογάϊπδηοδβ' 
βυροταδάοά ἴο, οΥ ΓαῖθοΣ σγαοὰ Ὄροη, {Π6' 
ΒΔΠΙΪΔΓΥ τορι ϊδίοπβ. ΤΠ ἰΘρΡῸσ 15 ΟἹΘ1η ΠΟΙ, 
1 ΤΑΥ͂ Ὀ6 54] ““ ἀδαίῃ 11ν65᾽ ἀυτίην [Π6 Ροσιοὰ 
οὗ ἢΪ5 Ἰεργοιι8 οχἰβίεησθ: ἢ 845 Ὀδθὴ ςδ᾽Ἱδὰ 
4 ὙΑἸΚΙὴν ἴοπιῦ" (ερωεγμπι ἀνηδωίαηε), 
(ὁ ἃ ΡΑΓΔΌΪΟ οὗἉ ἀθαῖἢ.") [1 νγὰβ5 (86 βρπὶ ἢγϑε. 
οὗ ἃ ἀεεγορὶξ οἷά πιᾶπ, [πη οὗ ἃ πουσι Ὁ} Ὁ ἀθ.- 
ζογπιθὰ [ρρεσ, δηά Ἰδϑν οὗἩ ἃ ρυϊγ ἃ σογρϑο, 
ὙΒῖςἢ, δεςογάϊηρ ἴο ἴδ Ἰορθηά, εοηῃβιτηρὰ 
Οόϊαπι Βυάάδα ἴῃ ἢ᾽5 γεϑοϊπτίοη ἴο ΣΕΕΣΟ ἔγοπὶ 
ἃ νοῦ 111] οὗ ἀθοδὺ δηὰ ἀθδίἢ 'ῃ οὐὔάοσ ἴο 
Ἰοδά {πὸ 116 οὗἉ Δη ἀϑοεῖις. Ηδγάγυ, “Μδαπυδὶ οἔἔ 
Βυάάμιηι,᾽ Ρ. 154. ὙΠὲ ἱερεσ νγὰβ (ῃ05 (86 
Ὀεδὲ Ῥαγαῦϊθ ἴῃ πο ννοσϊά οὗ 186. ϑῖῃ οὗ ψδῖς ἢ 
ἀθδίῃ νγὰβ ἴπ6 νγαρθβ: τοὶ {Π6 1655 50 Ὀδοδι5 
Ἦϊ5 ΘΠ οστηρ τσ ῃϊ πᾶν Ὀδδη ἴῃ η0 ἄσρτοο ἀνθ 
ἴο ἢϊ5 ονγῃ ἀεϑεσίβ. Ηδ' Ὀογὸ δρουΐ 
στ Ηἰπὶ δῖ οπςοθ ἴπ6 ἀθδαϊγ ἔπι δὰ (πὸ 
5υτηῦοὶ οὗἩὨ {πὸ δἷῃ οὗ δἷβ τᾶςθῚ. Εχ, χχ. ς. 
Ἀ5 85 ὍΟΔΥ 5]οΟΥἿῪ ρετιϑμεά, ἄγϑί (ΠῸ βκίη, 
ἴδοη {Π6 ἤεσῃ, [ἤθη [6 θοπθ, ἀπά 611] ἰο Ῥΐθοθβ 
νὮΠ6 γοῖ {Π6 δηΐϊπιαὶ 11 βυγνίνοα, δ6 νγὰβ ἃ 
εστΊ 0 ]6 ρἱςΐυτε οὗ [6 ρταάιδὶ σοσγιρίοη οὗὨ 
{πὸ δρίτὶ στουσπξ ὈΥ 5ίη. ὙΤΠῈ Ὀεσὶ οὗ 8]]} 
ἴγρεβ οὗ [6 Ὠοδὶηρ οὗ ἴμ6 ϑριπῖ, ννὰ5 [86 
ΒΟΔ]ηρ οὗ [Π6 1 οροσ. [ἢ ἢ15 ἕοστωδὶ (]θοδηβίηρ, 
(οπεοεογδίίοῃ, δηά Αἰοπεπιθηΐ. ΕΥ̓ 5Δογ ἔσθ (566 
ποίεϑ5 Οἡ χὶν. 9--- 20). [86 τη] η!ϑίοιϑ οὗ [ῃ6 ϑ8πο- 
ζυΑΓΥ Ὀοτο Ρυ Ὁ] νυ] π655 ἴδαῖ Π6 ννᾶβ σεϑίογοά 
ἴο 186 ὈΪοπϑιηρ οὗ σοσηπιπηοη ] ἢἰ5 Ὀγοιἤγθῃ. 
δά στ [οἤοναῦ, ἨἩρησο ἤθη 186 ϑοη οὗ 
(ὐοὰ ρῥτονεά Ηἰς ἀϊνῖπο τι βϑίοη ΟΥ̓ Ὠ6 Δ] 1ηρ [ἢ 6 
Ἰοροῖβ (Μαεαῖ. χὶ. ς)ὺ Ης ἀϊά ποῖ ὄχεοιϑὸ ἵποηη 
ἔτοιη βοίῃρ ἴο ἴπ6 ῥχίεβί ἐο “"ΟΠΕΥ ῸΓ [Π6. 
οἰοδηϑίης ἴμοϑο (ἢϊηρ5 Ὡς Ὦἢ Μοϑβοβ σοτητηδης- 
εὐ" (Μακὶ. 44; [ἀκὸ ν. 14) “ 0Υ ἃ [Ἐ5ΠἸΟΠΥ͂ 
ἴο πὸ Ῥθορίβθ,"" Μεαῖζ. υἱῖῖ. 4. 

ΟΟο 
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: Ησνν οἱοβεῖγ (9 Ηροῦγεννβ δεβοοίδίοα [πὸ 
[μϑρεοσυ 1} ἷβ ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ ϑδονσῃ ὈΥ͂ 16 
δίψῃ οὗ πιουπηηρ ὙΙΟΝ ἴΠ6 ἰοροσ μιδὰ ἴο 
γγϑὰγ (εν. χὶν!, 45), ὉΥῪ Μιπδια ὈοΙΠς ΘΡΟΚΘΏ 
οὗ “85 ομδ ἀοδὰ" (Νυπι. ΧΙ. 12), δηὰ Ὀγ [6 
τογὰβ οὗ Ϊ[οϑερῆυβ, (δὶ ἴπ6 ἰἂνν ὀχοϊυθ5 

ἐγοίῃ οἷν} 1{ 0ῳ, 45 οί ὁπ ὯῸ τνἶϑ6 
ἀϊβετεηὶ ἔτοπλ ἴμ6 ἀεδά"---γεκρὸυ μηδὲν διαφέ- 

αεἷ.. 
βοτμε ἰοντοῦ βυτηθο οὶ Ὀθασίηρ οὗ {πὸ ἴδνν οὗ 
[μϑρτοσῦγ---ἰδὲ τ Ὡς ἢ χοϊδίοα ἴο ΟἸδδηβίηρ, 45 
ἀϊϑέϊησυ με ἔγσοπι (οπϑεοζγδίίοη (58ε οα ἰκν. 
χίν. 9 ουΐ 1π 5ἴσοηρ τεϊιεξ ἴῃ ννμδί 
τοϊδίοβ ἴο (δὲ νυ πιο νγᾶβ ἰοττηθὰ [δ6 1 ΟΡΓΟΒΥ͂, 
ἴῃ πιδίοσιἷς ἔοσγ οἋἱοίηρς δηά ϑῃοϊΐεσ, Ὑδ6 
ΠΔΠ6 ΔΡΡΘΑΓΞ ἴο πᾶνα Ὀδεη ἀρρ]δά ἴο οεγίδίη 
ῬτοσοΟβ968 οὗ ἀθοδὺ οὗ ψῃϊοδ νὰ σδηηοῖ ἅϑοοσα 
ἰλῖῃ [6 ὑγδοῖϑα ἡδίυσο ([μεν. χὶ!. 47--ς9, Χὶν. 
4---.3). ὙΠ6 γιϊε5 ογάδιποά ἔοζ οἰοδηβησ 
ΟΥἀΘΏΕΠΥ Ροϊηξ ἴο δὴ δηδίοσυ 
δ) πἸΘΙΣ οοττοάοβ ἀοδὰ πιδίζος δὰ [Π6 
δεῦοῃ οὗ ἴδε ροίϑοη οὗ ἱργοσυ οὐ ἴδε ὈοαΥ͂ 
οὗ τηδῃ. 
. ὙΠ]. {145 Ὀεοη οὐ]εςϊοά (μδξ (86 στοαῖς 
τηθηΐ οὗ ἱθρεῖβ δοοογάϊωρ ἰο ἴ:6 ἴ,νν νγὰ8 δὼ 
δυπίδη σοηῃξυδίοη Ὀεϊνγθθῃ ϑπ δηά πχίβἔοσ- 
πο. [τ ΠΙΔΥ 86επὶ (μδξ ἴμε ἱερεσ μδά ἴο 
δηάυτγο ἃ ἰοραὶ ρυηϑηπιοηξ ἴῃ δά ἀιθοη ἴο [Π6 
ΒΘΈΓΟΚο οὗ ἀϊ58.4563. [{ νᾶ ἰηάοδά, ἴῃ 56], 
ἃ ματιὰ ςοπάϊοη ἴπδξ } σεῦ οχοϊυάοα 
ἔτοτα ἴδ ϑαηςίζυδγγ. Βιυὲἴδο ἰοβϑοὶ νυ μϊςἢ (ΠΟΙ͂Σ 
ἀϊθολθϑο νγῶᾶϑ ἱπίεπάο ΌὉΥῚ Ὠινίηθ υυἱδάοσῃ ἴο 
ἰραςοῖ ἴδ ῃδίϊοῃ, οουἱϊὰ ποξ Ὀ6 πιδάδ Ἴοχ)- 
Ρἰεῖς νους ἴλ15. Νοῖ [πὶ [86 νγὰ 8 
ἘΛΟΓΕΙΥ͂ τιδάθ ι.96 οὗ ἔοσ ἴδ βᾶκε οὗ οἴδεῖς: 
116 Ἰοβϑοῦ νγῶϑ ἔῸΣ ἢ ̓πλ96}} 45 νγ0}} 8ἃ5 ῸΣ {ποαι, 

.Σ ΦΑηϊ᾽ ΠΠ. 11,8 3.-- Οὕὔ5 [ἂς σοπποοϊίοι Ὀ6- 
Ὀνδοη ἴῃς Τὰ ΕΡΓΌΞΥ δηά 5'π, 566 181}γ ΤΠ εο- 
ἀοτεῖ, “Ουδϑῖ. ἰπ [,εν.᾿ χνὶ. ; Ησεσγοῖδ. ἐρε ἴσε. ; 
Ογηϊ. ΑἸεχ. “ ΟἸαρἢ.᾽ ἐρ 7οε. 
"3 Τοι  δη ἀῆσοσ Μαζοίοα οἱ [8 Ῥοϊηϊ, 
“Αἀν. Ματο.᾽ :ν. 35. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙΝ. 
ι 724 γἷδες αμα σασγίβεες ἐπε εἰδαγιείνρ' 7 1Δέ 

᾿ς ζοβεγ. 7Άε εἰ Ὶ ἀρ ϑὴ, τς ΤΣ ὅσον 5 ὁ ύμκα 
ΝῺ τὰε ΓΟᾺΡ βρᾶκε υπίο Μοβεβ, 
ΒΑ] η 

2 ΤῊ]8 ΚἊΝ δε τῆς ἴαν οὗ τῆς ἱερεῖ 

ΓΠΕΝΙΤΙΟῦΞσ. Χῖν.- [ν. 1--4. 

πατὰ 85 1ὲ ΤΔΥῪ Βᾶνθ ὕδθη ἔοσ Ὠὶπὶ ἴο ΔΡΡΙΪΥ͂ ἴξ, 
1 Βα δοοορίεαδ ἰξ ἴῃ ἐδ πὰ ϑυδηχιϑοίοη, 
1πουσῃ ἴθ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ πιοδὴ5 οὗ ριῖᾶοθ ΈΓΟ 
βίιγδιϊθηθα ἔοσ δίπη, δ τῆς 51}}} πᾶν 16 
βριγιίυδὶ δι δίας οη {πὲ ἢ νγὰβ ἢ] 6} Πρ ἀπ 
ογάδιπρὰ ἢ οὗ 8.1 βδοπῆσο ῃ δοαιυϊοβοίην 
ἔτοπι 8 ποαῦί ἴῃ ἴθ [Ὁ}} πιοδηϊηρ οὗ 186 
ιν [ἃψν. ὍΤὨ5 τοοάθ οὗ τστερασζάϊης 186 
Ῥοϑιίοη οὗ ἴμ6 ουϊςαδὶ ἰερεσ 15 ΓΟΙΠΔΓΚΔΌΙΥ 
ΒΠΘΎΤΏ ἰπ ἃ ὙΟΣῪ δηοσίεηξ δπὰ ν»ἱἹἱάοὶγ-Δοοορίοα 
Ἰηϊετργοίδίίοπ οὐἉ ϑδίδῃ [1|}, 4, δοςοσάϊης ἴο 
ψΒῖοΣ [86 Ῥγορμοὲ ἔογοβανν (86 Μοβϑίδῃ ἐ:- 
Ἑεονμεά α, ὦ ἤερεν, τρε οι Γ᾽ Οοά, “πὰ αὐιεϊεά 
γθρ γοσρρ εἰ ῥεγασωι ὦ 1)εὸ εἰ διρηΐ- 

ἱ . γυϊραῖο). ΤὙᾺΙ5 τομάς [85 {86 
ΔΌΪΠΟΣΙΥ οὗ ϑυπητηδοῦυβ, Ααυϊδ, δὲ [ογοόσλο, 
Ῥτοςορίυ8, δηά ΠιΔΩΥ πιοάογῃϑ. 

Βιΐξ 1 ΠΥ ἔδισὶν δε αυσοοποα Ὁ δοῖ ΠΣ 
{πὸ τοχυϊδίίοηβ οὗ 86 [,νὺ Ἰεθθοηθὰ ἰῇ ΔΩΥ 

ἴῃ6 δπιουπὲ οὗ πδίυγαϊ δηϊογπιοπί 
οἵ ν Ὡς [πο ἸΕΡΧΟΞΥ ἸΘΕΣ 115 νἱὶςεἶπι σαρδΌ]6. 
ὙΏΒοη νγα σοῃϑιοσ με Ἰοαίβϑοσηθ ουξννατὰ 
εἴεςεῖβ οὗ (6 ἀἴϑοαϑθο, [Ὡ6 Ἴσοηϑοϊουβηθος ἰῇ 
[86 ἰορος (δῖ πὸ τγᾶβ ἃ τηδικοὰ δηὰ ϑίσγίοκοη 
ΣΏ2Ώ, δηά {πὸ ἴδοΐ [Πδὲ Π6 νγᾶβ ῸΓ ἴδο τηοβῖ 
Ῥασί ἴῃ Ὡο0 πορὰ οὗ ἴδοϑβο δίϊδηϊοῦβ ψν Ὡς ἢ 
ΤΟΙ Ιου δηὰ ϑοίΐδοθ ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ ἰηνδὶάβ, δ6 πιϊρῆξ 
βανθ ἔουηὰ δ1᾽85 Ὀυγάδῃ ρῥτεαῖος δηὰ σήογθ 
ξΑ}}εΡρ ἰπ [86 σοϊῃσηοπ ἱἰηίΐογοουσβο οὗ 118 
ἴπδη ἴῃ [Π6 ροϑβίξίοη πλλγίκοά οὐδ ἔογ δὶπὶ ὈΥ͂ 
[δὲ 1νν. [ἢ Π6 ψὰβϑ ουὖΐ οἵ ΠῸΠπι 5οςϊ εν 
νΒ ἢ πὸ τι ρἢϊ εἶδα πᾶνο δηὐογεά, ἢ6 νγᾶϑ 1655 
ἔθ υ ΠΕΥ τοτηηάἀδὰ [δὲ μ6 ννᾶβ ἂπ οὐ]εοςῖ οὗ 
ΔΥΘΙΞΙΟΏ ἴο δ΄5 πείρῃῦουγθ, δηὰ δ πήγε 
δὰ ἃ πιιοῖ ἰαγρος δμδγο οὗ υῃσιυλδιίποά ϑγτη- 
Ῥδίμγ, 

8 ΤΗίΐΞ νἱενν οὔ ἴδε εἴοςὶ οὗἩ Ξορτεραίίοη οἡ [9 
ΒΑΡΡίηθβα οὗ Ἰδρεῖβ ἰ5 δι τι κί ρΥ σοηβιπηθὰ ὈΥῪ 
Μτ Αἰκίποου (Μ9. ποῖςϑ), ᾿ς ΝΥ ερβῖοσ (" Νοῖες 
ου ἴῃς Ἡοβρί(Δ] αἱ σταπδαβδ᾽), δῃιὰ ἰπ βενεγαὶ οὗ 
ἴδε Ἀερὶϊες ἴο ἴθ6 1, Ἔργοϑυ Οοσαηπιϊος. 

πη τῇς ἀλ 
δε Ῥγουρῇῃε ἀπο τῆς ργίεβῦ: 

οἵ ἡρὴν ΠΔΠΊΡ; πὰ {πε ρῥγίεβῖ 8541] ἰοοκ, 
Δῃ μοὶ, 6 τῆς ρίαριιε οὗ βρύον. 
δε βεαϊοά ἴῃ τῆς Ἰερεγ; ᾿ 

4 Ἴδαη 5841} τῆς ρῥγίεσξ ςοπιπιδηά 

ΓΗΑΡ. ΧΙΝ͵ 

ΤῊΣ ΡΟΚΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ΓΈΡΕΚ. 1--- 32. 

1. επίὶο Μο4]Ὶ Το ἀϊγοσίοη ἔοσ 186 
Ῥυπβολίίοῃ ἅτ δ ἀγεοβθοὰ ἴο Μοβϑοβ αἷοῃο, 
(ποθ ἔοσ {π6 Ἐχαδπηϊπδίίΐοα ἴο Μοβοὸς δηά 
Ἀδγοῦ σοΟῃ])ΟΪΠΕΪΥ, χὶ!. σ. 

. ΤΒ6 νν 85 ξχοϊυάεοά ποῖ ΟΠ]Υ Ποπιὶ ἐδ 6 
ϑαποίυδιυ Ὀυΐ ἔτοτ ἴπῈ σδηὶρ. ΠΟ ΟΕΓΕΠΊΟΩΥ͂ 
οὗ γεβίοσδ!ου ποῖ μα μδὰ ἴο ἀπάσγρο ννᾶς 
1δογεξογε ἔνγοξοϊά. ὙΠῈ ἤγξὲ ραγί, ρογέοιπηοά.: 

ουδδιάὁ (δ σαρ, ΘΠ Ἰδ ἢϊπν ἴο σφοσὴθ τ τη 
πὰ ἴο τπῖὶχ ὙΠ ἢ]5 3--. Το 
ϑοσοηα μαζί, Οσπηιοὰ ἴῃ (Π6 σουγ οὗ {πὸ 
Ταθεγηδοὶο ἀπὰ βεραγαίοὰ ἔγοπι ἔπ ἢγϑὲ ΌὉ΄ δὴ 
Ἰηΐεγυαὶ οὗ βενθῃ ἀδγϑξ, γεβίογσοά ἢϊπὶ ἴο 4]] 
δε ρυνι!ερεβ οὗ {πὸ (ονεηδης νὴ [Θῃουδα, 
ΣΟ -- 12. 

1δὲ ἈΠ βεγγογηιεά «υἱέδομὲ δε σαι. 3--- 7. 

2, 38. ὙΠε ρῥχίεβὶ μαά ἴο ξὸ ἴο ἔδε ἐπίγαποε 

οἵ ἢῖ5 οἸδδηβίηρ : Ης “5}}2]] “ Μαιϊι. δ. 

Ματῖς ς. 

3 Αμπά τε ρῥγίεϑβε 5[4]] ρὸ ἔστ οὐ ἔχε Ἔν: 



ἴοσ, 

Δα γνθενε. 

---- Ἐ-πτ--.-.ὦὖὸἢἦἢἭὃ ε--“-«----. «“τιὐἴὐἱῦ »υ΄-....ὄ ---.... . .....-ἕ κὖὖὔὖὐ “π΄ “πιριρμι πατα, ,. 

Υν. 5.] 

ἴο ἴᾶϊε ἔογ ἢΐαι τπδῖ ἰ5 ἴο Ὀεὲ οἰεδηβεὰ 
ὕνο ᾿ διγάβ αἰϊνε σπά οἰεδῃ, ἀπά Ἵςεάδλε 
Ψνοοά, δηά βολεῖ, δῃά ἤγϑ8βορ: 

οὗ 186 σδτὴρ δἱ ἃ πιο ἀὐγοοᾶ οἡ ἴο στηϑεῖ δηά 
οχδλιίσίης ἴῃς οὐτεά 1 δρεῦ. 

4. ἴκυο δίγ Ουγ (γΓδηϑίδίοσε ἤᾶνε ἴῃ- 
ϑοσζοαῦ ἴω τὴ πλδγρίη, ὁ’ ΟΥ Ὑγ5,) ἴῃ δ0- 
ςοσγάδποθ τ] [86 τοηάοσίηρ οὗ ἴδ Ψψυϊκχαῖο. 
ὙΒΕ͵Ο 15 0 σϑᾶϑοῃ ἴο ἀουδὶ [δὲ [86 Ηδεῦτον 
νυογὰ ἐςῥογ, εὐ] θη ξογπιθὰ ἔγοτη ἴμε βδουηά 
οὗ οἰ γριὴρ οὐ τυ ΓΙ ηΡ, ΤΊΔΥ οἴθη ἀθηοῖο 
ἃ βρᾶστον (65. ἰχχχῖν. 5, εἰν, τη, ἅζς.); Ὀυΐ 
1 15 ον δε πιοϑὶ ρασγί υϑοὶ ἔοσ ἃ Ὀιγὰ ἴῃ ἰδ6 
ΒτΏΕΓΔΙ ϑεῶϑο. Οεη. Υἱῖ. Σ4,) χν. στο: ἢ ευΐ, ἵν. 
17), ἄχο.--- ΤῊ !}5 σΕΓΟΙΠΟΩΥ οὗ {δε ἔτχο διγὰϑ 
μὰς ὈδδΏ ὙΕΙΥ͂ ΒΌΠΟΓΔΙΪΥ τορασγάθὰ ΌὉΥ (ουι- 
τηοπϊδῖοσς 85 ἃ Ξδογῆοο ἴῃ (Π6 ὈΓΟΡΟΓ 96η56 
οὗ δε ψογά, κὸ 6 ἴνγο ροαΐβ οὗ ἴδε δῪ 
οἵ Αἰοπεπιεης. Οἡ ἴδ οδ)]εοϊοηβ ἴο 185, 
δε Νοῖο δὲ [πε επά οἵ ἴδε Ἵδδρίοσ. 

οὐάαγ «υοοάϊ͵ ἀπά “εαγίεί, ἀπά δγ.:0}}] ΤΏΡΘο, 
118 [δ6 ἔννο Ὀϊγάς δηὰ (8ε βρσγίῃρ νγαῖοσ, ὑγογΘ 
οτρογοὰ ἴω οἰοδηϑίηρ (86 ἰοργοις μοι ἴῃ 
ῬίοοΙΞΕΙΥ [86 ΒΆΠΠΘ ΤΏΔΩΠΟΙ 85 ἴΠΕΥ ὙγοῈ ΟἹ 
115 οοσδϑίοῦ, 866 νυ. 49, 51) 52. ἴῃ Ῥυγη- 
ἵηρ ἴδε Καὰ ποηεσ (Ναπι. χιχ. 6), ἘΠΟῪ ἡ ψεγὸ 81} 
ἴῆτεθ οδϑῖ ἱπίο {πὸ ἤγε δηὰ Ὀυσγηΐ τ (δ6 
χιςτπιὶ ᾿ηϑιοδὰ οὗ δείηρ ἀἰϊρροὰ ἱπ δα Ὀ]οοά. 
Ηγϑεθορ ννᾶ9 υϑδὰ ἴῃ ϑργίῃκίιηρ 86 Ὀϊοοά οὗ 
με Ῥάϑοθδὶ ἰαπὶῦ Ὡροὰ ἴμπε ἀοογροβίβ δηὲ 
πελοῖβ οὗ [6 5.γδο} 165 ἱὼ 6 οὔβεγσυδῆοε οὗ 
ἴλε Ῥάξβϑουοσ ἴῃ Εξγρὶ (Εχοά. χἱϊ. 2), ἀπά ἴῃ 
ΞΡΓΙΏΚ] Ηρ ἰδ νγαῖοσ οὗ ρυτγβοδέϊίοῃ οὐ ἃ ἰεηΐ, 
ἃ ῬεΙβοὴ ΟΥ ἃ γεϑϑεὶ ροϊ]υϊοά ὃγ ἴδε ἰουςὶ 
οὗ ἃ ἀελὰ Ὀοάγ, Νιιπι. χῖχ. 8. ΤΕ βοδγίοξ 
ἂρ [6 Ὦγβϑθορ, 85 ὙγῈ}} Ὧἃ5 186 ὑγδίοσ τηϊχοὰ 

( 186 Ὀϊοοά οὗὨ νἱοϊϊηβ, ἅστθ σῃοηξοποὰᾶ 
ὃγ ἴδε ττῖϊες οὗ [δε ριξε ἐο τὰς Ἡοῦσον8 
(1χΧ. :ο, 20), ἃ5 μβανυϊπρ ὕδεη υϑοὰ ΌὈΥ Μοβεβ 

ΘΡΠΕΚΙΙΩσ ἰδ Βοοῖ οὗ (δ ὀοτειαπὶ 
ἀρὰ ἴπθ Ῥοορίο, ἰδβοιρῇ ΟἿΪΥ (6 Ὀ]οοὰ ἐδ 
Ὠδιηθὰ ἴῃ Εχ. χχῖὶν. 6. Εσοτμλ ἴποϑό μᾶϑ9- 
ΒΔΡῈΝ ἯΤΟ ΓΔῪ ἱπίεσ ἰ(ἢδί (86 ἴτοο Ξυϊδδίδποοβ 
ῬΈΣΟ υϑοὰ 45 (86 σοϊηπιοη πιδίετίδὶβ ἴῃ σὶῖο5 
οὗ ρυπδοδίίοη, Ηονν ἔδγ {μεὶγ πδέιγαὶ 402] 
[Ὧ65 ΤΩΔΥ δᾶνο γεσοιησηεηάοα μοὶ ἔοσ 115 
Ῥυγροβθ, υν}} ὍὈδ6 ϑθθὴ ἴῃ (δε ξο]ονσίηρ ποία. 
ἴῃ τοῖς Ὀείησ Ὀυγηοὰ τ τπ6 Ἀοὰ δοιοσ 
(Νυπι, χῖχ. 6), ἐδμεῖγ βσγγαθο οὶ ἱπιροσγέ νγᾶβ 
ΒΕΙΡΙΥ ἐχργοβθεὰ ΌΥ ΓΠΕῚΓ ρσεβοηοο ἰὼ (δς ἢγο, 
Βυϊ ΈΠΕΥ 5θοπὶ ἴο ἢᾶνε ὈεδΏ βἜΈΠΟΓΑΙΪΥ ἐπιρ] ογοά 
ἃ5 Ἰπ5 ΓΘ Ώ 15 ἴῃ (ἢ ἂςῖ οὗ ΞργηΚ]ηρ. 866 [Π6 
πόχὶ ἰῆτος ποῖφθβ.0 ὙΜΕΙ͂Σ 6}}}1 πλοδηΐϊηρ ἴῃ ἰἴ5 
ἰδ αβεν τοϊδιοη 15 Ὀγους δέ ουἱ ἴῃ [δ6 ἐχργοββϑίοῃ 
οὗ ἴ6 Ῥϑδϊπηϊϑὶ, “" Ῥυγρὸ πιὸ στὰ ἤγββορ ((Π6 
ὩΔΠΊΘ ΠΕΓΕ ΓΟρσ βοΐ (ἢ6 8 ο]ς ΓΙ [6) ἀπὰ [1 5}2]} 
δ εἰδδη,᾽" 1ἷ. 7. 

εφΐαν᾽ Ἀςοογάϊηρ ἴο ἴδε ΜΊΞΗπ8Α, ἰ 15 
ὙΓᾺ5 ἃ 5|ςΚ οὗ σεάδσ ἃ συδὶϊ ἴμ Ἰδηρτη. " Νοραίπι," 
ΧΙΡ. 6. Βυῖΐῖ [ἢ6 Πλη6 σεδσ ἄρρόασβ ἴο πᾶν 
Ὀδεη εἴνθη 1π6 δηοίθηϊβ ποῖ ΟὨΪ ἴο {Π6 
γε] -Κηόνση (εδάλγ οὗ ἴ,οθαποη, Ὀυϊ ἴο ἃ [υηϊ- 

ΤΈΝΙΤΙΓΟυΞσ. ΧΙΝ. 

τ Ξ ἃ “"ἰοηφξυε," οὗ 

ς Δπά {δε ρτγιεϑδέ 8584} σοπιληά 
ἐδλῖ οπε οὗ (δε διγάβ θὲ Κι]|6ἀ ἴῃ Δη 
ΘΑ ΒΘ ἢ ν 6586] ΟΥΟΙ ΓΙΠΗΪΩρ᾽ νγδΐεγ: 

Ρεν (ϑυιίῥεγις οκγοεάγως), ἀπὰ ξ 15 δἰπιοδὲ σϑγ- 
ἸΔΪΏΪΥ 1815 ὙΠὶοἢ ἰ5 Πογὸ τῃρδηῖ, [1 ςδμβουϊὰ 
θεὲ αἰξιησυϊσμοὰ ἔτοπι (δδ ἸΌΠΙρΡΟΓ τυϊτἢ [ῃ6 
ἔτασταῦὶϊ νψοοὰ οὐ νοῦ τὸ ἄγ ΨΖΆΓΑΙΪΠΔΓΣ ἃ95 
“486 ΡεηςΟ] οράλτ᾽" (ϑωπῥεγι Βεγπιμάϊαπα), 
[δ6 4υλῖϊε5 οὗ νυ ὶς ἢ ἀ.Ὸ βοιηουνῃδὶ 5 γλ τ. 
Ὗνε δ᾽αἵὸ τοἱὲ ὉΥ ΡΊΩΥ ἰμαὶ ἴμὸ σοοὰ νγὰς 
Ὀυγηΐ ἱπ ἰδ ρῖθβ ἃ5 ἱποθηϑα Ὀείοτε [86 Ὁπιο 
οὗ [δος Ἴτοΐδη νγᾶσ. [5 5πιοῖο νγᾶὰβ ὈγΓΟΌΔΟΪ 
υιϑεὰ 45 ἃ ἀϊΞἰηξεςίδηξ, Τ ἢ6 τοϑίῃ οὐ Τυσγρεπῦπο 
οδίδιποὰ ἔτοπὶ ἴἴ (κεδρία; εεάγ!4) νγ85 οτηρὶ ογοὰ 
ἴο ῥσόϑεστο να ου5 5 δϑίδῃηςθϑ ΤΟσ ἀθΟΔΥ, δπὰ 
ἴῃ 115 Δρρ]ςδῖίοη ἴο ὈοΟΚΞ ἰξ τηδὰδ 186 Ὡδτὴθ 
οδάδσ ἰηΐο ἃ ςοπηπίοῃ ὑγονοσὺ ἔος ᾿ΠογΑσῪ [π|- 
ΤΟΥ ΠΥ (Ηογαῖ. "Α.}.᾽ 222. Ονἱά, “Ὑ Γιϑι.᾽ 1. 
4ἘΕ]. 1..); Μαγίιδὶ, 111. " ΕΡ᾿.᾽ 11... γ; Ῥοῖβ. 
4841. 1. 42). [{ ν)͵ὰϑ Δρρ] θὰ Όγ ἴα ΕΣ ΥΡΌΔηΒ 
ἴο ῥγόϑοσνθ Ὀοά!ε5 ἔγουι ἄθοαγ. ἴΐ ρτὸ- 
δεγυθαὰ οἱοΐμεβ ἔτοτὰ τοί, Ὑ8ὲ νοοὰ 1561 
οὗ [815 [Π|ΡΟΓῚ5 580 οπάυτίηνρ [ΠΔῖ ᾿ἴ ννᾶ5 ϑροκοη 
οἵ 85 ονεγ δϑίίηρ, δηὰ ἴΠ6 βἰδίποβ οὗ ἀδἰ165 ὑγεστὸ 
οὔξεη πιδάς οὗ. ΟΥ̓ 18. ΧΙ. 2ο. Μεάϊςοϊπδϑ νγεσὸ 
τηδὰς οὗ ἴ8ο υτρεηίηο ΒΓ ἢ στο υϑοὰ ἴῃ Ε]6- 
ῬὨδπίῖδϑῖς ἀπ οἴμοσ 5Κιὴ ἀϊϑοδϑοβ. Ἡσογούοῖ. 11. 
8) :- ὙΒοορδγασίυβ, 8ὲ6 ϑοβηοίἀοε 9 “Ἰπάοχ 
τΕΓΌ ΠΩ, 8. Υ. κέδρος; ΡΙΙη. “Η. Ν.᾿ ΧΙ]. Σ᾿ 11) 
ΧΥῚ. ἌΣ, 76, ὃ 1.) 79), ΧΧΙ͂Ν. ΣΣ: Ὠ᾿᾽΄᾽οϑοοσίά65, 
“Μαῖ. Μοὰ.᾽ 1. τος στὰ ΚΟδηἾ 5 ποίο; ςἕ [5. 
ΧΙ, το ; δυΐίςος, 5. ν. κέδρος, 8Ν 11. Ὑδαβε ἐ65- 
ὩΣΊΟΏΪΟ5 τᾶ κὸ 50ΠῸΟΙΡΠΌΥ οἶδασ ἔδπιο τηθδηϊηρ 
ὮΝ ττὯϑ ρίνε ἰο (δὲ οδάδσ ψοοά ἐῃ ἐΐ5 
ὁδσεσηοηΐδὶ υ86, ἀηἃ ΕΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰΩ οἰοδηκίηρ (ἢ 6 
ἕδρες. 

“εαγίεε] 1, τὸ τΆΔῪ ἰσυϑὲ ἴο ἴδε Μιβἢπδ (ἢ 15 
δθαηά, οὗ ἐν οε-ἀγοὰ 

βολιῖοὶ τσοοὶ, τ το ἰδὲ ᾿ἰνίηρ Ὀϊγὰ, (δ 6 
ὮγΞϑορ, δηὰ ἴδε ὁδάδσ νσοοά νγέγο (ἐοὰ ἰορείδοῦ 
ὙΒΟΩ ΠΟΥ ψέγὸ αἀἸρροὰ ᾿πίο ἴδ6 Ὀἱοοά ἀπά 
τυλίοσ, “Νοζαῖπι,᾽ ΧΙΝΟΥ, ἢ (Π6 ποίο5. ΤΣ 
βοδλγίεῖ ΜΟΟΪ 15 βΈΠΕΓΑΙΥ δυρροβοά ἴο Ἔχργεξβ 
{6 ΓΟΞῪ σοΐϊουγ ΜΨὮΙΟΝ 15 δοϑοσιδίοα ὙἹ ἢ ΒΘΔ (ἢ 
δηὰ νἱῖδὶ ἐπεσργ. (Βέδσγ, Κυγίζ, Καὶ, δίς.) 
1 15 ψοσῖῃ ποῦςς ἔπδὶ βοδλιίοῖ 15 υϑοὰ Ὁ ἴπ6 
Ῥγορμεῖβ νὴ ἃ ΘΟΠΙΓΑΙΥ 5ἰρπιβοδίοη. [58. 
1.18; Νδῆυχῃ 1.24. ΤΡε ΜΠ5ΠΠΔ 58γ5 1Πλ “ἃ 
ἴοησυο οὗ 9.διῖοι"" νγᾶβ αἰίδλεποά ἴο ἴδε βογῃβ 
οὗ ἴῃς δϑοδροροδῖ ἤθη με νγᾶβ ϑϑηξ ἐῃΐο ἴδ6 
ὙΠ όγηοϑ5. ἴον. ΧΥΪ. 22. ῖ ἘΠῚ 

20Ρ1 866 Ἐχ. χὶϊ. λλ. [Ιΐξ 15 ὑοῦ 
Αὰ ΤΩΝ Ρἰδηΐ 15 τηθᾶπί. ΤῸ Ηοῦγονν Ὡλίηθ 
5 ποῦ, δπὰ {πὶ υϑοὰ ὈὉγῚ 106 ΧΧ.΄ ὕσσωπος. 
11 15 ΚόΠΟΣΑΙΥ δάπιιοα ἰδδὲ ἴξ σαπηοΐ δ δ6 
Ῥίαπε πονν οδϊοά ἤγϑβϑορ {ΥΜΡΕ οὔπείκαἰμν), 
ὙΌΙΟΒ ἄρροᾶτβ ἴο ἢᾶνα υρκηοννῃ 1 
δηασεηΐϊ ϑγτία δπὰ [τ ἰ5 ΟΥ̓ ΠΟ τηοδῃβ 
οοτίδιῃ ἰο ννῶῆδὲ ρίδπὶ (86 Οτθεκβ αν ἴδ6 
Ὠλπιο ὕσσωπος. Ὑδ6 τείξεσθησεβ (0 με Η γ5500 
οὗ 186 δογρίυγεβ νγουἹὰ ϑθθπὶ ἴο γϑατῖγο (1 ) (δδῖ 
ἴδε ρῥ]απὶ βῃουϊὰ Ὅς ἔουπά ἴῃ ἘξΥρΡῖ, [86 5 
δὲ (ῃς ΗΟΙΪΥ 1,δπά; (2) [Βαῖ 1ἰ βδου!ὰ στονν 

ΟΟΖ2 

-------ὦ 
- ----΄τἰν το τ ὰὰνε.- οπππωα. «ὦ μῃν....Ψ... 

979 



ἹΜΝΙΤΊΙΟῦσ. ΧΙΨ. [ν. 6--αχ, 
6 Α5 ἔογ [δε ᾿ἰνίηρ δἰτά, Πα 5}2]] 

(Δἴκα ἰΌ, Δηά τῆε Τσεάδλγ ννοοά, δηὰ τῃ6 
βοδιθεῖ, Δη4 (ἢ6 Ὦγβθϑορ, ἀηἀ 5}2]] ἀΐρ 
1πεπὶ δηά ἐπε ᾿ἰνίηρ; Ὀἰγά ἴῃ τῆς δΙοοά 
οὗ τῆς διτά δα τυας ΚΙΠεὰ ονεῖῦ τῆς 
Συπηϊηρ; ἩγΑῖοΓ: 

7 Αμπά ες 5841] βργίπκὶθ προη Ἀἰπὶ 
1ηδῖ 5 ἕο θῈ οἰεδηβεά ἔγτοπι [πε ἸερυΟϑΥ 

ΟΒΕνΘῺ {{π|68, Δη4 5}8]} ργοηοιπος ἢΪ τ 
οἰεθδη, λη4 5141} ἰεξῖ τῆς ]ἱἰνίηρ δἰτά 

570 

80.411 ἰΑυτγ δογοδά οὔὐξ οὔ [8 ἴεηΐῖ 
86υ θῇ ἀΔγ3. 

9 Βυῖ [ξ 5}8]] Ῥ6 οἡ ἴδε βενεηίῃ 
ἄλυ, τῃδὲ ἢθ 541] βῆλνε 411] ἢ 15 ἢδὶγ 
οὶ ἢ]5 μεδά δηά ἢ18 δελγά δηά ἢϊ8 εγθ- 
Ὀτγοννβ, Ἔνθ 41] ἢ18 ἢδὶγ ἣς 514]] βῆανε 
ΟΥ̓: δηά ἢδ 5}|}} νναϑῇ Ϊ8 οἱοίῃεβ, 
4130 ἢ 58}8]] ννδϑῇ ἢ8 ἤθβϑῃ [π᾿ νγαῖεσ, 
Δηά ἢς 5}2]] ὃς οἰοδη. 

10 Απά οη ἴδε εἴρβιῃ ἀδγ ᾿ς 541] 
"Ηδὰ.., ἰοοβα ἐϊπίο {πε ορεῃ Βε]ά, ἴΚε ὕνο ες ἰδπὶθβ ψμουζ Ὀ]επλ ἢ, 
ἤ 8.Απά δε τῃδῖ [8 ἴο δὲ οἰεδηβεὰᾶ δπὰ οὴς εἰνε ἰδ ἰοὗ ἴῃ ἢγβὲ γϑᾶγ! Ηδβ. 
“Δ... 9ὉΔ]] νυδϑὴ 8 οἱοῖμεβ, απά βῆδνε οὔ νι ίτμους δ] πχϑἢ, ἀπά τῆγες ἐεητῇ ἄεα]5 εκ ογάσ 

411 ἷβ δίγ, δηἋ ννδβϑῃ ἈΪπΊβε] ἴῃ νγαῖεσ, οὗ ἤπε ἤουγ “2 ἃ πιεδὲ οβεγηρ, 7," 
τη ἢ ΠΊΔΥ ΡῈ οἰεδη: ἀπά δῇῆεγ (μδὲ 
Πα 5}4}1] σοπιὶς ἰηῖο ἴπῈὶ οδιῃρ, δπά 

Δηλοηρθῖ βίομοβ δηἃ ὉΡΟη νν 4115, δηὰ ἰδαξ 1 
δοιὰ 6 οὗ ἴον στον, 50 45 ἴο δισγη5ἢ 
ἃ σοηΐγαϑε νβθη σοπιραγοὰ ἢ (6 δάδσ οὗ 
Ιεῦαποη (1: Κ. ἵν. 22); (32) ἴδαῖ 1 5ῃουϊὰ 
Βᾶνθ ἃ ἰθπὶ σδραῦϊθ οὗ ἔοιτηίπρ ἃ βέοκ οὗ 
σοηϑιἄογαῦ ]6 Ἰοηρίῃ (10ἢ. χῖχ. 29); δηά (4) 
τιδί [ἰ σῃου]ἃ ἤᾶνθ συ ς δ} αι141}{165 45 πιῖρῆϊ δὲ 
ἰἴξ ῸΓ υϑὲὸ ἴπ ἴδ σιίοβ οὗ ρυγιποδίϊοῃ.---Τ 
7 ον 58} δυϊπογιεϊοβ, πλοδῖ οὗ ἴΠ6 οἱ δσ Ἅσγιεῖς5 
Δη 50Π16 Γεσθηΐ Οὔθβ, ἃτῈ ποθ ἴο ᾿ἀΘΠΕΕΥ 
ἔῃ ἐπ δὸ οἵ ἰπε ΟἹά Τοβίδιοπὶ ἢ ϑοσὴθ 5ρ6- 
«65. οὗἩἨ πηδι]οσγατη (Ογίφαπιρι Ἐργρεαομρ ΟΥ 
Ὁ. ϑγγίαςι). ϑδύθσαὶ Οἵμοσ ὑγ6}]Κηοννῃ Ρ]Δπΐίβ, 
τηοϑί οὗ μετ ροβϑεβϑίηρ δγοσζηδίϊς, ἀδίογρθηϊξ, 
ΟΥ αἰϑ πο ὈΓΟΡΟΓΆΕΘ5, ϑυς ἢ 85 ᾿ 
βου Βεγηνγοοά, ἔμλγτηο, δηὰ Ἰανοηάοσ, ἤᾶνο Ὀδθθη 
διυξρεσίοά. Βιιϊ πο οπὸ οὗ ἴδοϑϑ ἰ5 σδρδῦϊο οὗ 
ΡῬτοάυςσηρ ἃ 8 Πἔ ΙΕ Ἰοηρ βέῖοκ, ἴοὸ ψ  ο ἢ 
186 σροῆρὸ σουἹά βανθ θδθη δίίδοποα ψθθη ἱξ 
νγ85 Γαϊϑοα ἴο [86 1105 οὗ ΟἿγ ϑανίοισ, Βοςπασί, 
ψγ80 ΙΔἀΘΠΕ 65 ἐδο ἐσοό νυ] πδι]ογᾶπη Οὗ ΒΟῚΘ 
Κιπά, 15 ἴῃ σοπϑοαιθηοθ ἀσίνοη ἴο συ ρροϑο (μδζ 
[6 Ενδηρεῖισὶ βροῖκο οὗ ἃ ἀϊδεγεηξ ρἰδηξ Ὀθᾶγ- 
ἵπρ ἴδ βαπ|ὸ Οὐκ πᾶπιθΌ Ου πο ψβοΐο, ᾿ξ 
τηυϑί Ὀ6 δἀπλοὰ [πδΐ πο ϑἰηρ]ο ρδηΐ ἀρῬθδγβ 
ἴο τηρεΐ 8}1} [Π6 ςοῃα  οη5 ὑν ἢ ἢ δογρἔιΓΕ 5θοση5 
ἴο το] υῖἶγα 50 Ὑγ6]}} 85 ἴῃ6 ὥδροῦ ρἰαπί ((αρῥατὰε 
“ῥίποια), ἴμ6 οἷαί πὶ οἵ συ μίς ἢ σνεγα δανδηοοά 
ὈΥ ἴδε Ἰαίο Ῥχοῖ. [. Εογθεβ. Ἀογίθ. [τ στοννβ 
ἔγεοῖν ἴῃ 411] 86 σομπίσεβ θογάοτηρ οὐ {δε 
Μραϊζοιταπόδὴ ὅεΔ. Οπὸ οὗ ἴδε πάτηθβ (δαὶ 
1586 Αταῦβ γίνο ἃ 15 “τω ὙὨΙοΝ σΟπλοβ 
ὝΕΥΥ οἷοϑθε ἴο ἴ6 Ηοῦγενν ψοσά. [ζ 15 τηϑη- 
Ἐἰοποὰ ὉΥ οδῃ ϑίδηϊεΥ 45 ἃ ὁ" ὈΠΡΒΣ ὅτϑθῃ 
ΟΥδοροῦ, ὙΏΙΟΒ οἰπιῦ58 οὐυἱ οὗ ἴῃ6 ἤβϑυγοβς οὗ 
186 τοςκϑ." [{ ΠΟΠΊΓΏΟΠΪΥ στονγα 'ῃ ἴΠ6 πιοϑῖ 
Ὀαττθη 5011, οἱ σΌςΚϑ5, σιυιΐηβ, δηὰ νν8}15. [15 
βδίοπι 1.11} οἴθη δυγηϊ5} ἃ βῇ εἰς οἵ σοῃϑβι ἀγα ὉΪ6 
Ἰοηρῖι, [5 οἰοδηβίηρ Υἱγίυεβ. 845 ἃ τηθάϊςϊπο, 
δηὰ [15 υ86 ἰῃ ἴπ6 ἰτοαίπηθης οὗ υἱοθῦβ δπὰ 
ἀἰβεαβθοβ οὐ ἴδ 5βκίπ 4111 ἴο [ΡσΟσΥ, ἅγὲ πο- 
τοβὰ Όγ ΡΥ (΄ Η. Ν.᾽ ΧΧ. ς9). 866 ἃ ΡΔΑρεσ, 
“Οη ἴδε Ηγββθορ οὗ δεγρίυγο, ὉΥ Ρτοξ. 
1]. Εογῦεβ Κουϊο, ἰπ ἴπ6 ὁ [οΌΓΩΔΙ οὗ τῆς Α5ϊδξϊς 

Τρ] ες νυν ἢ οἹ], ἀπά οἠς ἰορ; οἵ οἱ]. 
11 Απά τΠς ρῥγίεβὲ [πδῖ πηγαίκεϊῃ ἡ12) 

δοοϊοίγ,᾽ οϊ. ν111.; δίδη]ου, "85. δηά Ρ.᾽ Ρ. 21; 
δ71 185 " Ὠ1ςοΐ.᾽ 5. ν.---; ΓΠε [ἐνν8 βαῪ δαὶ 186 
ΒΡΓΙΣ ΟὗἩἨ ἈΥΒΒΟΡ υϑοὰ ἔῸΓ 5ργίπκ]πρ' νγᾶβ εἰρβξ 
ΟΓ ΠΙΠ6 ᾿ποἢόβ 1 ἰθρηρίη. Μαίπιοῃ. ἴῃ " Νοραίῃι," 
ΧΙιν. 6. [ἴἴ μᾶ5 Ὀθθὴ ςοπ)]οοαγο ἰδδὲ ἴδ6 
βοδγίοϊ θαπὰ νγὰβ υϑοὰ ἴο [16 ἴῃ6 Ὦγϑϑθορ ὕροῦ 
[δε σδάδσ, 50 85 ἴο τηδῖζο ἃ βοζγί οὗ Ὀχγιιϑἢ, σι ἢ 
8ἃ5 του] Ὅδ σοηγνθηϊθηΐ ῸΣ ΘρΓΙΏΚΙηρ. 

δ. γιριγέτρ αὐαίόγ} ἴ ΔΟΓΑΙΥ, Ἰνηρ τυδίου, 
2.6. νταῖου ἔγεβῃ ἔγοπιὶ ἴθ βργίηρ (Όξδη. Χχυϊ, 
190), ΒΟὮ 85 νγὰβ υϑοὰ Ὑγὴἢ} ἐθ6 8565 οὗ {86 

οἀ Βείξες ἔοσ {88 νγαίεσ οὗ ρυπ:βοδύοη, Νυπι. 
ΧΙΧ. 17. 

7. τοὔεπ {νι ὙΤῊΘ 5οδῖ οὗ ἴδ. (ονεηδηΐ, 
ΟΧργοβϑοα ἴῃ ἴδ6 πυ οΓ ϑόνθη, νγὰ5 σοποννοὰ 
ἴῃ 5ργιπΚΙηρ Ηἷπὶ 8ο, ἀυσγίηρ [85 [Δ ΈΡΓΟΞΥ, 
διδά ᾿ἱνοὰ 45 Δη ουϊοδϑί. 

9. Ηες νγ»ᾶ3 δρδῖη τειϊηδοᾶ οὐ ἴΠπ6 Ὠυπι ῈΓ 
Οὗ ἴδε Οονεηδηΐ Ὀγ ἴῃ βενθης ἀδγ οἵ 5 οχ- 
οἸυβίοη ἔτοσπι ἀοχηρβίὶς 16, οἡ Ὑνἢςἢ δ Βδά ἴο 
ὙγΑ 5 ἢ δηά ἴο εὐυϊ ΟΥ̓ 15 ΠΑΙΓ τῆογο ᾿πΟΓΟΌΡΗΪ 
[πΔη Βο δὰ Ὀδδη ΡῬΓΕΥ ΟΙΞΙΥ τεαυϊγοά ἴο ἀο, 

δὲ :ῥα! δὲὲ εἰρα"ἡ ΨΝΏΔὶ νγ5 5: ΠΟΕΥ ἴδ6 
Ῥυπβοδθοη οὗἉ [86 ἰεροσ νγἂ5 σοπιρ]οϊθὰ νυ ἢ 
[86 ψνοοκ οὗ 15 ἢγϑε δηΐγαποθ ἰηΐο [6 σϑιῃρ, 
ὙνὮ116 Β6 νυᾶ5 51}}} ὀχοϊ υάθά ἔσοπι [ἢ6 Θδησί Δ ΓΥ, 
δηά ἔτοτι ἢ]5 οὐγὴ δροάθ. ὙὌμδί Ὡς ἢ [0]- 
Ἰοννοὰ νγὰβ ἃ (οηῃϑεογαίίοῃ, ὈΥ̓͂ ΕΪοΝ ΒΘ νγᾶβ 
Τοιηϑίδίοα ἰῇ ἢὶ8 Ῥοβϑίοπ ἃ5 ομὸ οὗ [δ 
“ΠΟΪΥ παϊοη" (ἔχ. χῖχ. 6). Ηξδησε ἴδ οδγε- 
ΤΑΟΠΪΔΙ ὈΟΓῈ ἃ ϑίγοηρ σεβοιῃ δίδηςε ἴο (ἢδὲ οὗ 
ἴῃς (σοηεεοσγδάοη οὗ Αδγοη δηά ἢ5 50ῃ5 ἴο [Π6 
ΡΙοϑιποοὰ (μεν. υἹ1.). ὙὝΠε ροϊηϊ5 οὗ ἀϊξέϊηο. 
Ὀοη ν}}}} Ὀ6 ποι ορα Ὀεΐονν. 

ἼΡὲ ἘΠῚ; «υἱέδίπ ἐδε Οοωγί, το--- 1. 
10, 11. Οπ 186 εἰμί ἄδγ, ἴδθ οἰεαηϑθα 

Ἰοροσ μαὰ ἴο Ὀτίπρ ἴο ἴπ6 ὑγίϑβὲ γο πδὰ [Γτὸ- 
οοἰνοὰ ἢἷπὶ ἰηΐο ἔθ στρ ἔνψο γοῦπᾷ Σᾶτλδ 
ἔτοπλ ομδ ἴο ἴῆγοθ γϑδῖβ οἷά (ποί σέθεν: ἃ 
ενγα ἰδ ἴῃ ΠΟΙ ἢγϑί γεᾶσ (566 χὶϊ. 6), 
ἴσῃ ρᾶγίβ οὗ δὴ ἔρις (δοπιοι πηρ οὐοὸσ ἴθῃ 



ν. 12----20.7 

οἰεδῃ 5})2}1 ργεβεηξ [6 πιδῃ τπδέ 8 ἴο 
Ὀε πηδάε οΪελη, δηά ἴΠο86 τΠῖηρΒ, θείοτε 
τῆς [οκΡ. αὐ ἴῃς ἀοογ οὗ τῆς ἔλθει- 
Πλοΐε οὗ {πε σοπρτερδοη : 

12 Απά ἴδε ρῥγίεβι 88} [κε οης ἢς 
Ἰλπιῦ, δηά οὔει ἢἰπὶ ἴὺγ ἃ {γεβρᾶβ8 

ὁ Ἐχοὰ. .9. Οἴεγίηρ, Δη4 τῆς Ἰορ; οὗ οἱ], ἀπά ὄνγανε 
τοι ῶγ ἃ σᾶνε οβδγίηρ δεΐογε της 
Ιοδὺ: 
. 13 Απά δε 5812]] 5117 τῃ6 ἰαπηῦ ἱπ 
τῆς ρίδλοας ννῆεγε πε 53}2}1 ΚΙ] τῇς 8ϊπ 
οἤεπηρ δπὰ {πε δυγηΐς οἰξεγίηρ,, ἴῃ ἴδε 
ΠΟΙΥ ρίαςε: ἴὺγ “48 ἴῃς 8ἰη οἤεγηρ ἐς 
τῆς ρΠεβι᾽8, 9 ἐς [ὴ6 ἔγεβ8ρα88 οὔθ ηρ : 
ἴς ἐς πλοβῖ ΠΟΙΥ: 

14 Απά {πε ρῥγίεϑε 3121} [δίκα τορι 
οὗἉ τῆς Ὀ]οοά οὗ ἢ {γεϑρᾶ88 οἴξεσγίπρ, 
Δηὰ τς ρῥγίεϑδ 50]1] ρυξ 2: ὕροη πε 
ἘΡ οὗἩ 16 πρῃς δἂγ οἔ Βἰπιὶ [δὲ ἰ8 ἴο 
Ὀε οἰεληβοά, ἀπ ὑροη {πε τυ οὗ 
ἢ 8 τίρῃς μαηά, δῃά ὑροη [6 ρτεδῖ ἴοα 
οἵ Πϊ5 τίρῃε ἔοοῖ: 

'ς Απά τΠ6 ρῥγίεβϑζ 8121} ἕ2κα τοι 
οὗ τῆς Ἰορ; οὗ οἱ], ἀπά ρουγ ἐξ ἱηῖο (πε 
ραΪηι οὗ .5 ονγῃ ἰεῖς μαπά: 

Ρἰπί5 δὰ ἃ- 8416) οὗ πο Πουγ τηϊηρ]οὰ ἢ 
οἱ!, ἀπά ἃ ἴορ (αδουΐ Βα] --Ηἰηΐ, 566 οῃ χίχ. 3.) 
οὗ οἱ. ὙὍΒὲ ὑγίοδὲ ργεϑοηίοα Ῥοΐῃ ἴΠ6 πιδῃ 
δηὰ δ΄15 οἤεγιηρα ἴο εδονὰὴ δὺ ὅπ 61- 
ὮΊΔΙΟΘ ΟΥὨ ᾽Ὅ89 Τοπῦ οΟὗὨ Ιῃοϑοῦϊ τ, 966 
οῃ ἱ. 3. 

1Δ. « «ὐα΄νε οὔεγὶηπφ) Οπὸ οὗ ἴπ6 γουπρ 
ΣΤΑηὴ9 τγῦᾶϑ ἱάκοη ὈΥ (δὲ ῥγίοϑί ἔογ ἃ Τ Γεβρᾶβ5 
οὔεσίηρ, δηά, δοπρ στὰ [6 ἰὸς οὗ οἱ], ννᾶς 
ΒΟΪΘΠΊΗΪΥ τηδάθ Ονεῦ ἴο [εβονδὴ ὉΥ ἴδε Πεγθ- 
ἸΏΟΩΥ οὗ νανίησ. ὍὙδὶ5 ΤΓοΘρ855-ΟἸἴθγίηρ, 
ψῖ [5 ὈΪοοά δηὰ ἴδμθ οἱἱ, συυϑβὶ Ὀ6 τοραγάθά 
85 ἴΠ6 τηδίη ἔδαίυγο ἴῃ ἴΠ6 σεγοηΟηγ. ὙΠεῖΕ 
ἌΡΡεδΑβ ἴο Ὀε Ὧ0 ΟΙΒΕΙ (886 ἴῃ ΜΏΪΟΝ δη 
Ἔπίγο υἱοϊϊ πη νᾶ νγανοὰ Ὀοΐογθ εμονδῇ. 
Ἱπτοάυςϊ. ξ ΙΧ. ὙΠῸ [εν ΐεβ ἅτὸ βροΐζθη οὗ 
8ἃ5 “ἃ γᾶνὸ οἴοσιηρ," Νπη. ΥἹ]]. ΣΙ---ῦς (566 
ΤΑΔτσῖη). ΤῊΘ τηδη ἴῃ [15 ς856, τεργεβεηϊοά 
ὉΥ͂ δῖ᾽5 ΤΊ ἘΞραϑβ- ἤδσιηρ, νγὰ5 ἀοάϊοδίοα 45 ἃ 
Δ ανεςοδβογίηρ ἴῃ |{κὸ τηδηηΕΓ. 

15. ὙΠ Τ εβραϑ9.- οἤεσίηρ νγᾶβ δβδογιβοθὰ 
'π ἴδ υι50}8] πδηποῖ, 866 Νοίδ δὲ ἴδε εηὰ οἔ 
δὶς εμαρίον. 

ἐξ ἐξ »κποσί δον 7 866 οῃ Υἱ. 25, οἷ, Υἱ!, 7. 

14. ὍΤΒο ῥγίοϑ δρρ θὰ [86 Αὐόαν μὲ ὑὰῇ 
Ὑπϑραςο- οὔἴεγιηρς ἴο ἴῃ Ρεγβοῦ ο εἰδῇ 
[ρεσ, 'ἰπ [6 Ξαπλδ ὙΓΑΥ͂ 45 [6 υΪοοά οὗ [πε Δπὶ 
οὗ (οηΞςεοτγαϊίοη νγᾶ5 ἀρρ] δὰ ἴο ἴδε ῥγιεβίβ, ἀπὰ 
ΜΠ ἰδ6 Ξλπιὸ βρη βοδηοθ. 866 1 ον. ν]]]. 22. 
}ξ ἰς ϑυἰά (μδΔὲ 4 ροσγίίοῃ οὗ [6 Ὀ]οοά νγᾶβ 

ΓΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ. Χιν. 

16 Απά τδε ρτίεϑε 52]] ἀρ 8 τρδε 
δηρεγ ἰῃ {πε οἷ] τπδῖ ἐς ἴῃ ἢ Ϊ8 ἴεε 
Βαπά, δηά 5411] βργίῃκὶα οὗ τῆς οἱ] 
Ὑτἢ 18 ΠΠρῈΓ βανθη {ἰπγε8 θείοσγε τΠς 
ΓοκῸ: 

17 Ἀπὰ οἔἔ ἴδε τεβὲ οὗ τῆς οἱ] ἐπιδῖ 
ἐς ἴῃ ἢΪ8 Βα 5Π|2]} [Π6 ῥγίεβὲ ρυῖ ὕροη 
τὴς τἰρ οὗὨ τῆς τίρῃξ δδγ οἵ πῖπα ἴπδὲ 
15. ἴο δὲ οἸεδηβεά, αηὰ ὑροη ἐπε (πὰ πὶὃ 
οἵ Πϊ5 τίρῃς. Βδηά, δλπά ὑροη ἔπε ργεᾶῖ 
ἴος οὗ Π΄8 τρῃς ἰοοῖ, ροπ (με δἰοοά 
οὗ τῆς ἴγεβϑρα85 οἤξεγίηρ: 

18 Απά {πε γεπχηδηΐ οὗ (δε οἱἱ ἐδαῖ 
ἐς ἰῃ ἴῃς ῥγίεβϑι 8 ῃδηά ἢδ 5}}8]1 ροὺγ 
ὩΡΟΩ [πε Πεδά οὗ δῖπὶ [Πδῖ ἰ8 ἴο ὃὲἊ 
ςἰεδηβεά : δηά (ῃς ργίεδξ 5}4}} τακα 
Δη Δἴοπαπγχεηΐ ἴοσγ Πἰπὶ Ὀείοτε [πὲ 
ΠΟΚΡ. ' 

19 Απά τῆς ρῥγίεβὲ 5Π4]}] οῇεσγ τὴς 
81η οἤξεγίπρ,, ἀπά πηᾶκε δη δίοπεπιεηϊ 
ἴογ Πἰπὰ (παΐ 18 ἴο δὲ οἸεδηβεα ἔτοπὶ 
18 ὩΠΟΙΪοΔηη655: Δπηὰ δἤογνναγά ἢ6 
814}} Κ1}] τῆς υτηΐξ οεγηρ: 

20 Απά τῆς ρηεβὲ 5}8}} οεγ τῆε 
δυγης οβεγίηρ δηά {πε πηελὲ οἴξεγίηρ 

σδυρδς Υ [86 ῥγίεσέ ἴῃ ἴδε Ῥαὶπὶ οὗ 815 μδπὰ 
85 1ἃ γᾶη ἔγοπι ἴῃ6 υἱσξῖπι. [{ ννᾶβ πο ἀοιυδί 
ΔΡΡΙ Θὰ ἢ (δ6 βηροσ, " Νεραῖπι, ΧΙν. 8. 

15---17. Ἡνίπρ βριηκὶθὰ βονεη ἀγοὸρϑ οὗ 
ΠΠ6 οἱ] ἰπ βυςςοβϑίοη ονναγάβ [6 δηΐσγδηςθ οὗ 
(πε ΤΑ ογηδοῖθ, {πὸ ῥσίοϑὲ τους ποα νυ] ἢ [Πὸ οἱ] 
ἴπ6 σροῖβ ου ἴπὸ ρεβοῃ οὗ ἴδε εἸθδηϑοὰ Ϊερεσ, 
Ὡς ἢ δ δὰ Δ]ΥΤοΔαῪ ϑἰδίηθα ἢ {πὸ Ὀϊοοὰ οὗ 
[Π6 Τ τεβραβϑ- ἤθτηρ. ὙὍὙΠ6 ϑουθηο ἃ ϑργίηκ- 
Ἰπρ οὗ {πο ο1] Ὀεΐογε ἴῃ6 ϑαποίΐυδγγυ, ἴῃ δά ἀϊτίοη 
ἴο [ἢ6 ννανῖηρ οὗ ἰΐ, ϑθθπὶθ ἴο βᾶνθ Ὀδθη ἰῃ- 
ἰοπάρά ἴο σοῃϑοογαδῖο [ ἴο γοργοϑοηΐ [ἢ βρί γι] 
εἰ (ϑδεὲ Νοίο δῇϊεσγ [ἐν. 11.) ςοηϑο]υθηξ ὕροη 
ἴὴ6 (ὡονεπδηΐ, ἴΠ6 56] ηρ οὗ τ ϑϊοὴ Παὰ Ὀδοη 
βευγεά ὈΥ ἴπε βδογαπηεηΐδὶ Ὀ]οοά οὐ (με οὔἕεγ- 
ἴῃς. 

17. δί»ι ἐδαΐ. ἐς 1Ἰο δὲ εἰεαμ"ε Ἐλαΐδοτ, οὗ 
Βῖχα 181 δ Ὀ6601 οἸοδιδοά. ὙΠ Ηε- 
Ὀγονν νου] ὕρατ οἰἴποσ σεηάογίηρ, Ὀυϊ (Π6 
λεϊ βροΐκθη οὗ Βεσθ ἰβ ἃ ςοπιρίοἰθὰ οῃδ; 566 οἡ 
τ. 9. Τα β88πι6 σοστεοῖοη 15 ποοάθά Ὁ. 19. 

18. δ] Μοτῖθ ρῥγορεγ, Ῥαῦ; ΠῚ ΓΑ]ΪΥ, 
ἧυε. ΓῺ φυδηθ ἰοῖς ἴῃ (86 παδηὰ Ἵοουϊὰ 

ἔπκῖν μάνα Ὀεεη 51 Πςϊθηξ ἴο ῬΟΥΓ. 

19. ἐδὲ εἷπ οὔεγὶπα] ἰ. 6. [Β6 ὄννθ Ἰδτῦ, ν. τος 
ῥί»ι ἐδαὶ ἐς 1ο δὲ ΚῊ; τὴν 866 οὗ ΥὙ. 17. 

19,20. Το νοσκ οὗ ἴμ6 ῥγίεσξ σοηηθοῖ- 
οὐ νι (ὃς Ὑτοβραϑϑ. ῆοσγιηρ δηὰ ἴμὸ οἱὶ 
Ὀτουξδξ [ἢ6 οἰεδηϑοᾷ [θροῦς ἱπίο [πδὶ ροβ Ποῦ 

577. 



ρου τα Αἰϊδάγ: ἂπά τῃς ργίεβὲ 3}2]] 
ΤΆΔΕ δὴ δῖοπειῃεηϊ ἔοσ ἢίπι, ἀπά ἢς 
80.811 θὲ οἰεδῃ. 
1 Απὰ ἰἔ ἢς δσ ροοτ, ἀπά 'σδληποξῖ 
ἴ 80 τπιυςἢ ; τπδη ἢς 5}4]}} τλῖςτα οὔθ 

᾿Ἶἰλπὶρ 3ῶγ ἃ ἵγεβραββ οἤετπρ 'το δὲ 
ννανεά, ἴο τηλίζς 84Π δἰοηεπιεηῖΐ ἔογ 
Ηΐπι, ἀπά οης ἴοπέρ ἀεαὶ οὗ ἥπε συν 
ταϊηρ οἀὰ ψγ ἢ οἱ] ἔοσ ἃ πιεαῖ οἴεπηρ, 
Δηὰ ἃ ἰορ οἔ οἷ}; 

22 Απά ἔνο εὐ ]οἄονεδ. οὐ νο 
γουπρ; Ρίρεοηϑβ, δυς ἢ 85 δε ἰδ δῦ]ε ἴο 
σεῖ; δηά τῆς οπς 58}4]} δὲ ἃ δίῃ οἴξεγ- 
ἵηρ, ἀηἀ {πε οἵδεγ ἃ δυγηξ οἴεπηρ. 

223 Απά ἢδ 88}4}} Ὀγίπρ ἴἢςπὶ οἡ τπ6 
εἰρμτ ἢ ἀἀγ ἔογ μἰβ οἰεδηβίηρ ἀπο {πε 
Ρυεβῖ, υπῖο ἴῃς ἄοογ οὗ τῆς Ὀδεγηλοὶς 
οὗ {πε σοπρτερδίίοῃ, Ὀεΐοτε ([Π6 ΠΟΚΡ. 

24 Απά τς ρῥγίεδε 8}|8}} τᾶκςε (ἢς 
Ϊλτιῦ οἵ τῆς ἰγεϑραβ5 οἤξεγίηρ, δηὰ τῇς 
Ιορ οὗἁὨ οἱ, ἀπά ἰῆς ρτγίεβδς 8}4}} νγὰνς 
(ἢδπὶ 327 ἃ ψχᾶνε οβεγίηρ Ὀείοες τῆς 
ΠΟΚΡ: 

ἧς Απά ἢε 5841} ΚΙ] τς ἰδπὶρ οὗ 
(δε ἔγεβϑραϑ8 οἤεγηρ, ἀπά τῆς ρῥγίεβε 
8|}} ταἴκε σοσιό οὗ ἴτε δοοά οἵ {πε 
ἴγεβρᾶ88 οεγίηρ, δπά ρυΐ 1: προη πε 
ἘΡ οὗ τὰς πρῃξ εἂῦ οὗ δἰπὶ (πλξ 18. ἴο 
Ὀε οἰεληβεά, αηὰ ὑροη ἴῃς τυσπρ οὗ 
8 τίρῃε ἢδηά, ἀπά ὕρο [δ ρτελὲ ἴοα 
οὗ δϊ5 πρᾷτϊ ἰοοῖ: 

26 Απά τἢς ρῥγεβὶ 52} ροιγ οὗ τς 
οἱ] ἱπίο τῆε ρα]πὶ οὗ 18 οὐγῃ [εξ βαπά: 

ἴῃ νος 6 σουϊὰ ἀνγδὶ] ἰ πι56 1 οὗὨἩ [6 δοςοὺ9- 
ἰοπιοὰ Ἰανν οὗἁὨ 5δοσι ἔσθ ἃ5 οπα Ἴοτῃρ]οίο νυ στὸ- 
βίοσοά, Τδὲ οὐνὸ ἴδ νγὰ8β ποὺ οἤογοὰ ἴῃ 
ἢ15 ὈΘΒΔΙΕ 45 ἃ 51}-οἤεσίηρ, οἠς οὗ {πὸ γουπρ 
ΤΑΙᾺΒ ἃ5 ἃ Βυτγης(-Οὔογην, ἂἀπά {δ ἤπο ἤουγ 
ταϊηρ οά Ὑ11ἢ ΟἹ] ἃ5 ἃ Μοδί-οἴδσιηρ. Ετοπι 
ἴδο τηοάθ ἴῃ Ὡς ἢ ἴδ Μοαὶ-οἤἴδγιηρ ἰ5 ΠοΓῸ 
τηοηξοηοά, ἰΐ ϑθθηλδ ουϊάθης [πὲ ἰξ σοποεςυϊεά 
ἃ ἀϊξέ!ηςϊ 5δοτῆοθ. 866 Οἡ ἱΪ. σ᾿. 

421-28. Α οἹοληϑοὰ ἵοροσ ῆο νγᾶ8 
τα] Ὀτηξ δὶγάς ἔοσ ἴδ 51η- δηά Βυχηΐ οβετς 
ἴηρϑ (ςἢ, ου ἴ. σ4), δηὰ οπε-[εηἢ οὗὨἨἁ Δπ ΘρμΔἢ 
οἵ πο ἤουγ ἰηϑίοδά οὗ τῆγοθ οηίῆς: Ὀὰϊ πο 
δἰξεγαιίοη νγὰβ ρεττηϊ δὰ ἰὼ ἴδε ὙὝ τεβραϑβ.οεσ- 
ΠΡ ΟΥ ἴῃ ἴδ Ιοξ οὗ οἱ], τς σοηϑεζυϊοά {86 
Πδδγαςίοϑις ρατί οὗ ἴΠδ σδγοΏΟΩΥ οὗ Οου- 
ϑεοσγδοῃ, ὙΠὲ αἰγεςοηβ τορος ἴδοθο ἴῃ 
τυ. 24---λο ἅτὸ τορεαίοα ἔτοπὶ υν. 12---18. 
ΟΙῸ πιὰ δὲ οὐβοσνοά (μδὲ [6 σοῃϑθογδεῃρ 

Τἰΐε5 ἔογ πὸ ῥγίοδίβ (Ὁ. υἱ1].), συ ἢ θότὸ πιοϑὲ 
ΓΟΒΟΙΏΌΪΔΠΟΒ ἴο ἴδοβϑο ἔογ ἴο οἰεδηϑοὰ τὲ 
ἀϊδετοά ἔτῸπὶ ἴθοτὰὶ ἐπ ἴδ ἐΟ]Π]οννης ρΑχΈου- 

ΙἘΝΙΤΊΙΟσῦΞ5. ΧΙν. ἶν. 21--.34. 

27 Απά τῆς ργίεβδξ 5}2]} δργίῃκὶς 
ἢ 15 τίρῃς δηροῦ σοηι οὗ ἴδ οἱ] 
1ηδῖ ἐς ἴῃ ἢὶβ Ἰεῖξ Πδηα βενεῃ [1Π168 
Ὀείοτε (δε ΓΟΚὩ: 

28 Απά {δε ρτγίεβὲ 8}4]] ρυΐ οὗ (Πε 
οἱ εἶδὲ ἐς ἴῃ 15 δαπά ἀροη τῆς τὶρ οὗ 
1π6 τίρῃςϊ δἂγ οὔ ἢἰπὶ τπδῖ ἰ5 ἴο θὲ 
εἰεδηβεά, δηὰ ὑροὴ ἴπε τπυπῦ οἵ ἢΐ8 
τρῃς πδηά. ἀπά ὑροη τῆς ἘΠΞῚ ἴοε οἵ 
ἢ15 τίρῃς ἰοοῖ, ὕὑροπ τὴς ρίας οὗ τῇς 
δΙοοά οἵ ἴδε ἴγεβρα85 οἴξεγιπρ: 

29 Απά τῇς τεβὲ οὗ τῆς οἱ] (Πδῖ ἐς ἴῃ 
ἴἢε ῥγδϑι᾿β μαπὰ ἢς 512]} ρυῖ τροη 
τῆς Πεδά οὗ Πϊπι (Πδὲ 18 ἴο ὃς οἸεδηβοά, 
ἴο πλάκα δη διοῃεπιθηΐ ἔοσ ἢϊπὶ Ὀεΐοτθ 
ἴῃς [οκΡ. 

40 Απά ἢε 584]]} οἴξετ τῇς οης οὗ τη 6 
τυγι]οάογεβ, οΥ οὗ τῆς γουηρ ΡΙρἜΟοη8. 
ΒΓ ἢ 45 ἢ ΟΔη ρεῖ; 

21 ἔνεη βυςἢ 28 πε ᾿8 80]ε ἴο ρεῖ, 
6 οὔς “Ὃν ἃ 8ἰπ οβεγίηρ, δπὰ πε 
οἴπαγ 307 ἃ Ὀυγηῖ οἴεπηρ, ἢ τῆς 
ποδί οἤεγίηρ: δηά τῆς ργίεϑδί 582]]} 
τλλίκα Δη δίοπαηγχεηΐ ἴογ ἢϊπὶ τῆδέ 18 ἴο 
Ὀε οἰεαηβεά δεΐογε [δε [ΟΚΡ. 

22 ΤῊΪ5 ἐς τῆς αν ογ΄ λἶπι ἴῃ νὨοτη 
ἐς τῇς ρίδριιε οὗὨ ἰεργοβυ, ννῇοβε πδηὰ 
'8 ποῖ 40]6 ἴο ρεῖ ἠέ τυλίεἰ ῥεγίαϊπφ 
ἴο 8 οἰεδηβίηρ. 

423  Απά τῆς ΠΟΚΡ βϑρᾶκε υπῖο 
Μοβεβ δηά υπίο Αδτγοη, βαγίπρ, 

34 ἽΝ εἢ γε δε σοπης ἱπῖο τῆς ἰδλπά 
οὔ ὕὑδπδδῃ, ψ Ὡς 1 ρίνε ἴο γου ἔογ ἃ 

Ϊλτϑ:---(α) [π ἴδθ ογάοσ ἰπ ψ διοἢ ΠΟΥ τοῦ 
Ῥεγοσπιθά : (π6 Ὀ]οοά νγᾶβ ρὰξ ὕροη {δέ 
τίεβῖ αὔἴοσ ἴῃ6 ϑδογιῆῇῆοε οὗ {πὸ 81η- δηά 
ἀγη ΟΠ ΠΉρ5, ἰδ νγᾶ8 Ραϊ ὑροὴ ἴδε οἰδαπβ- 

Ὀεΐοστθ ἴδμοϑθ ϑβϑογιῆοοβ (2) [ῖη 
1η6 οδαγαςίοσ οὗ ἴθ υἱςξίπη ἔτοπιὶ σῃϊοἢ 186 
ςοηϑθοσδίίηρ Ὀϊοοά ννὰβ ἴδκοη: ἴδε Ἀδπηὶ οὗ 
(οπεοοσδίίοη ρασζίοοκ οὗ ἴπ6 ἡδίιιτσο οὗ ἃ Ῥεᾶςο- 
οἴδετίηρ ([,εν. ν"1}. 22), 116 1 οροσ νγᾶ5 τους δοά 
ἢ [ἢς ὈΪοοά οὗ ἃ Τ γεβρας9- οδγίης. (3) [π 
{Π6 οἱ] ἔοσ δηοϊηϊτίης δπὰ (86 πιοάθ οὗ υϑὶπς 
1: [Πὲ ῥιεβὲ ννᾶ8 δποίϊηϊθα οἡ ἢ 5 δηΐς 
85 Ὑ0Ὲ}} 85 ἢ]15 ρβεσβοῇ ὙΠ {86 ΠΟΙΪΥ οΟ1] οὗ 1ῃ6 
δαῃοΐυδι (ἴμεν. υἱῖ. 12, 20), 186 οἱεδηβοά 
[μδρεσ ΟὨ]Υ͂ οἡ ϑρϑοϊβοὰ ραγίβ οὗ ἢΐβ8. ρεΐβοῃ, 
ὙΠ} σοπηπηοη Οἱ] ϑιρρΗ θὰ ὈΥ ὨἰΠΊΘΟΝΣ, 

ΤῊΞ ΓΈΡΚΟΒΥ ΙΝ ΤὙΗῈ Ηοῦδε. 32---ς2. 

98. οιεὶ αν... Μσγοη)] ΤῊΝ ἰδνν 8 δά- 
ἀγεβϑεὰ ἴο ἐμετῃ σοη)οϊμΕ]Υγ, ἐμδὲ τοϊδίϊηρ ἴο 
Βυπηδη ἱΡΓΟΘΥ͂ ἰο Μοϑεβ δοῃο. 

84. ἤδῥεπ γ6 δὲ οογπὸ ἱπίο δε ἰαμδ 9 (ας. 



Β Οτ, 

ν. 35---50. ΒΕΝΙΤΙΟῦϑ. ΧΙΝ .579 
Ροβϑεβϑίοη, δῃά 1 ρυὲ τῆς ρΐαδριις οὗ 
ἸΕΡΓΟΒΥ͂ ἰῇ ἃ Βουβε οὗ {πε ἰΔληά ΠΣ Υ δας 
ῬΟΒ56581: 0} ; ᾿ - 
᾿ς Απὰ Βε {Πδῖ οὐνηθῖῃ (δε Βοιι86 

882}} σοπε δηά τ6]}] τς ργιεβῖ, βαυίηρ, 
τ βεδηγεῖῃ ἴο πὶς ἐδεγε ἐς 88 1 ψεῖε ἃ 
Ρίδριις ἴῃ τπ6 Ποιε: 
.26 ἼΤΠεη τΠ6 ργεβί 83}4]1 ςοπιπιδηά 

ον δῖ ΠΟῪ ᾿ ΠΡΟ τπὰ πουβα, Βείογα 
τῆς ρῥγίεδῖ ρὸ 2ηπέ0 ἐξ ἴο 86ε τῆς ρίλριιε, 
ἴῃδι 411 (μδὲξ 1. ἴπ {πε Βοιιβα Ὀεὲ ποῖ 
πιλὰς υὑποίεδη : δηὰ δἤεγνγαγά τῆς 
ΡΙαβῖ 5Π4]] ρὸ ἰῃ ἴο 866 ἴῃς ἢοιιβ6: 

27 Απά ἢε 512]] ἰΙοοῖκ οη δε ρίδριιε, 
δηά, δεῃο] 4, “7 τῆς ρίαριια δε ἱπ {8Ὲ 
νν8}}5 οὕ ἴῆς πουβε νττῃ ΠΟΙ ]ονν δἴγακεϑ. 

᾿δτεοηΐϊβῃ οΥ τε βῆ, ψ ῖο ἢ ἰπ βίρῃς 
Ωγ ἰονσοῦ ἴλη τῆς νΨ2]]} : 

28 ὙΓΒεη (ἢς ργίεβε 58]} ρὸ ουῖ οὗ 
τῆς Ὠουβε ἴο ἴπε ἀοογ οὗ τῆς δοιιδβα, 
δηά 8δυϊ ὉΡ (Πε Ποιιδα δευεη ἀΔγ58: 

29 Απά τῇς ρτίεβῖ 5Π41} σοπγε δρδίῃ 
τῆς βενεπίῃ ἀδγ, ἀπά 5}8]] ἰοοῖϊς : δηά, 
θεΠο]ά, “77 τὰε ρίαριια Ὀς βργεδά ἰῃ τῆς 
ΨΥΔ1]5 οὗ [6 Βοιιδα: 

40 Ἴδεη ἴδε ργεϑὲ 8141} οσοιησιδηὰ 
παῖ (ΠΕΥ τὰΚε ΔΙΝΑΥ ἴῃς βίοῃεβς ἱπ 
Ψ ΒΟ τῆς ρίδριε 5) ἀπά {ἢ Υ 58}2]] 
ολϑί {Πεπὶ ἰηΐο Δη υὑποίεδη οἷδος νἢ- 

 οὐἵ τῆς οσγ: 
41 Απὰά δε 5}4]] οσδιιδὲ τῆς ἤοιΞς 

ἴο θὲ βογαρεά ψ τη τουπά δρουΐ, ἀπά 
ΠΟΥ 5}}8}} ρουγ ουἍἋὯ ([ἢ6 ἀπὲ τῃδι {ΠΥ 
ϑογᾶρε οἵ᾽ ψ πους της ΟΥ̓ ἰηῖο δπ 
υποϊεδη ρῥἷδςε: 
42 Απά {Πεγ 584]] ἕλκε οἵδεεγ βίοῃεβϑ, 

ΔΠᾺ ρυῖ ἐῤέσι ἴῃ πε ρίαος οὐ τποβς 

π2α")] ΤῊΪΞ 5θςΈοη ἰ5 ϑορασγαϊοα ἔγοτῃ ἔπδξ ου 
ΓΕΡΤΌΒΥ ἴῃ οἰο(ίηρ (Χἰϊ!. 47.----..59) ἢ νὩϊςἢ 
ἴξ ψψου!ὰ ϑϑεσὼ ἴο δε πδίυσγα!Πν σοπηεςοίϊοα, ἀπά 
ἦα ρἰδοβὰ 1δϑὲ οὔδ]} [πὸ ἰανυβ σοποογηηρ ΠΡ ΡΓΟΒΥ, 
ΡΓΟΘΔΌΪΥ ου δοςοιπῖ οὗἉ 115 ΒοΙης ὙΓΒΟ]Υ Ρσο- 
βροςῦνθο. ἍΜΈΏΠΟ 106 [8γδο] 165 τεσ ἴῃ ἴΠ6 

βοΐ οὗ ἀδθοδῦ. ὙΠΕῪ σετὲ ἐπεγεέοσγε ἱποϊυάδεὰ 
ὩΣ ἴδιο βδπ|δὸ ἶδανν. ο , 

22 δὲ ρίασμε) [Θῃουδὴ Πογὸ Ξρθδκβ 85 ἴῃ6 
Ιοτὰ οὗ ΜΙ ἀὐτς ἐδίηρο, ἀοίοστπηρ ἰΠΟΙΓ 
ἀεοῶΥ πὰ ἀεϑίγυσίίοη 85 τνο]] 45 {πεῖῦ ῥγὸ- 
ἀυσάοη, ΟΥ̓ 158. χὶν. ό, 7; [μηδ ἱν. γ; Μαῖΐ, 
ΧΧ], 20. 

86. ΘΤ2οε σεπιουδὶ οἵ ἴδε ζυγηϊίυτε 5ῃμονν5 

βϑίοηεοδ; δηά Πα 514]] (αἰζα οἴβεγ πιοσ- 
ἴεΓ,) πὰ 5}8]1 ρ[αἰβδῖεγ [ἢε ἢοιβ6.. 

43 Απά ΙΓ τῆς ρίαριιε σοπιθ ἁρᾶίη, 
πὰ Ὀγεὰῖκ οὐζ ἱῃ πε ἤουε, δλῆτεσ τῃδῖ 
ἢς Βδῖβ τάκεη ἀνγᾷγ ἴπε βἴομβ, δηά 
αἴεγ με βιδῖῃῃ βογαρεά μὲ Βοιιβε, δηά 
Δἴζογ [Ὁ 18 ρ]αιβίογεά ;΄ ' 

44. Τπεη ἴδε ργδϑὲ 581] σοπιε δπά 
Ἰοοκ, δηά, Ὀεμο]ά, 7.7 τπε ρίδριια ὃς 
δργεδά 1π ἴῃς ἤουβε, ᾿ξ ἐς ἃ ἐγεζείπρ; 
ἸΕΡΓΟΒΥ͂ ἴῃ τῆς Βουβε: ἴζ ἐς ὑποοθδη, 

45 Απά ἢε 5411 Ὀγεὰκ ἄονγῃ τῆ6 
Πουβα, ἴα 5ἰοὴεβ οἵ .(ἴἴ, δἀπά τἢὸ 
Εἰπιρεγ τῃεγεοῖ, δηά 8411 [πε πιογίεγ οὖ 
πε Βοιιδα; δηά ἢδ 5}}4}] σδγιγ 2ῥέηι 
ἔογιἢ οὐ οὗ τμε οἰ ἱπῖο δῃ ὑποίεδη ἡ 
Ρἶδςε. " 

46 Μοτγϑόνεγ ἢς {πδΐ ρος ἱπίο τα 
Βουβα 411 τπ6 ννῃ]]ε τας ἰτ 15 ϑδυξ ὕρ 
808} Ὀ6 υποϊεδη ὑπ|]} τπς ὄνθῃ. 

47 Αμπὰά Πε τπδῖ ᾿ιεῖ ἰπ (ἢ Βουβε 
8041} νυδϑῇ [18 οἰοῖδεβ, δὴηά ἢδ τῆδῖ.: 
οδῖθι ἢ ἴῃ πε Ποιιδα 514}} νυγδϑὴ ἢΪ8 
οἰοῖμε8. ; 

48 Απά ΙΓ τῆς ρηεβὲ ᾽88.4}1] οοπιε "Ηεῦ,. 
ἴῃ, δπά Ἰοοῖ κροὴη ἐ!, απ, Ῥεβο]ά, ἐκ ταν 
τς ρίασιια Βαῖῃ ποῖ βργεδά ἱπ τῆ8 ὥκ 
ἢοιι8ς, λίξεγ ἴῃς ἤοιυιβε νγῶβ ρ]διβίεσεά : 
εη τῆς ῥγίεβὶ 514}} ργοποιπος τῆς 
ἤουβε οἰεδῃ, δδσαυβα (6 ρίαριια ἰ8 
Ὠεδὶεά, 

49 Απά δια 5821} ἰδλκςε ἴο οἰεδηβε 
τῆς ἤουβε ἔννο Ὀἰγάβ. Δη4 ςεάδι ψνοοά, 
Δηἀ 5οδιϊεῖ, δηὰ Ἀγ5830Ρ: 

50 Αμπά ἢα 5884}} ΚΙ] τῆε. οπς οὗὦἁ 
ἴῃε Ὀἰγάβ ἴῃ Ὧῃ δλγίῆθηῃ γεβ886] ονθῦ 
ΓΟΠΠΙΩρΡ ὙγΑῖοΓ: 

τμδὲ ἴδ ἴανν οὗ (ἢ ἱΡΓΟΘΥ ἴῃ ἴδ ἢου9θ νγὰδ 
ποῖ Ὀαϑοά οἡ {86 ἔξαγ οὗ Ἰῃίθςξοη. 

37. δοϊοαυ εἰγαξει, πτεηλεῦ ον" γεδάξ δ, .. ἐπ 
σὴ δὲ ἰοαυεν ἐῤαπ δε «υαἱῇ Ἀλδίδεῦ, ἄορ σϑδβε-. 
θά αροῖβ οὗ ὅἄδεκ Κσθθῃ ΟΣ ἄδυκχ σχϑᾶ, 
ΔΡῬΟΔΣΙΠΑ ὈΘΗΘΔΙᾺ ((ῃς ϑυγίδος οὗ) τὸ 
Ὑ811. 5866 Νοῖο δῖ δὰ οὗ (δε Ἵμδρίοσ. 

49--59. Ὑ5 ΟΕΙΟΠΊΟΩΥ ψἱ [6 ἴννο 
Ὀιγάβ 15 ἜΧΟΙ ΪΥ [86 βᾶπὶὸ 85 [πδὲ ρεγίοπιιδὰ οὐ 
Ὀεδ41Ὁ οὗ ἴδε Ποα]οά [χερεγ ουϊδ!άε [πὲ σᾶτῃρ οσΣ 
ΟΕ (υυ. ,.----6). ᾿ 

49. εἰεαμσε ἐδε δοι.ε] δι. ΟΕΥ, δώῦχε ἐδ 
ῥοιψε ὕγορε τἶπ. ὙὍὙ8Ὸ ϑᾶπθ ψογὰ 15 υδοὰ ἴῃ 
ὖ΄- ς11 δῃὰ Ιῃ ο΄. ς1 1ἴ 15 5δὰ, “" δηά τηδῖκθ 80 
δἵοπεπιρηΐϊ ἔογ ἰϊ." (ΟΕ Εχοά, χχίχ. 416, ἘΖεκ, 
ΧΙ, 22, Βέτε [86 Ἡοῦγεν 15 ἴῃ βάπλθ. δυο 
ἰδηρυᾶρε τημϑὶ οὗἨ σςουγϑε θὲ υϑεά Βριιγαῦνεϊυ 



(πο 

τ φι ἀπά δὲ 5841} ἕλκε {πε Ἴεάαγ 
ψοοά, 4πὰ (πε ἔγβ50ρ, δηά τῃε βοδιϊεῖ, 
δηὰ τε Πἰνίηρ διγά, δηα ἀΐρ ἴμεπὶ ἴῃ 
ἐς δοοά οὗ τῆς 5]4ῖπ δίγά, δῃά ἴῃ τπε 

τγαπηίηρ; νγδῖεῖ, ἀπά βργίῃκὶε τῃε πουϑε 
ΒΕν ΕΠ ΤΙΠ168 :- 
. 52 Απά δε 582]] οἰεδηβε ἴῃς ποιιβα 
ψτἢ τὴς δΙοοά οἵ 16 δἰγά, ἀπά νὰ 

ἴδε τυπηίπρ; νγαΐεγ, ἀπά νυν {πε Ἰ᾿ν- 
ἱηρ δίγά,, ἀπά νι τῃ6 σβάδγ τνοοά, 
δηὰ νὰ τῃ6 γβϑορ, ἂδπὰ ντἢ τῆς 
βοδηίεῖ: 

5, Βυξ 'ἢε 584}1 ἰεξ ρὸ {με ᾿ἰνίηρ; 

ΙΈΝΙΤΙΓσῦ5. Χιν. ἰν. 51---57, 

διτά οὐυἕ οὗ τπεὲ ΟἿ ἱπῖο τῆς ορεῃ 
ἢε]45, Δηὰ πιᾶκα 4η δἴοπειηθπῖ ἔοσ ἴῃ 6 
Πουβε : δηά ἴξ 584]} δὲ οἰθδῃ. 

ς4. 8 ἐς ἴῃς ἂν ἔοσ 411 πγδῃηοῦ 
οὗ ρίαριιε οὔ Ιεργοβυ, δπὰ “ 30Δ]}, α δηλρι ἠς 

ςς Απά ἴογ τῃς ἰθβργοβθυ οἵ ἃ ρᾶγ- ὅ" 
ηλοηῖ, Δηἀ οὗ ἃ Ποιι86, 
᾿ 56 Αμπά ἴογ ἃ τίβίπρ, δηὰ ἔοσ 4 
δρᾶ, 4πά ἔογ ἃ Ὀγίρῃϊ βροῖ: 

ς7 Το τεᾶοὰ θη ἐξ ἐς ἀποίςδη, ἩΡΙσ, αν 
Δη4 ψῃεη ἐξ ἐς οἰεδη : {Π|5 ᾿ς τε ]Ανν “γ ἐξα μος 
οὗ ἸερΎοϑβΥ. Πςς ἐν δὲς ἄν 

͵ι..͵͵Ὁ͵Ν͵Ν͵ΝΘΘΘ ΦῤΦὁΈῈᾺῸῬΝ ΓἘὈὉὈὉὈὉὃὈὉὃΘῤπ᾿᾿᾿͵ιιιι.ι...ὲΚ.΄.--Ἑα.ς-ς-
ς-υ -- -----Ὁς----Ἑ --- --ὸ 9ἧο--ς.-------ἄ--ς-- ο---ς-ς-- -.----.-ς-ς-ς- 

ἤθη Ἐπ 15 ΔΡΡ θά ἰο [ΐηςβ, ποῖ ἴο Ῥϑίβοῃϑβ. 
δεῦ Νοίό αἱ ἴπε οηὰ οὗ {π6 σμδρίογ. 

Β4.. 587. ΤὙΒεθα γογϑοθ 88 ἃ ξουτηδὶ ςοῦ- 

Γι ζω ς 
. 

ΝΟΤῈΚ οἡ 

Ι.: ΟΝ ΤΗΕ ΤΟ ΒΙΚΡΒ ΟΕ ΤΗΞ ΒΕΛΙΕΏ 
πο ΓΈΡΕΚ. συ. 4--7. 

ΤΠοθ6 Ὀἰγὰβ ννόγε ρσγον: ἀθὰ δγ ἴδε ὑσγίεϑί ἔοσ 
᾿ 56 τῆδη. ὙΠΕΥ νγογέ ποῖ, {ἶκὸ ἔῆε οβδγηρϑ ἔοσ 
[86 ΑἸίαγ, Ὀγσουρῃξ ΟΥ̓ [π6 τηδῃ ὨϊΠη561} (τῇ. Ὁ. 4 
ψ ἢ τ. 10), ΠΟΥ ψαγα ποΐ ργοβοηΐϊοα ποῦ 

τ Ῥγουρῆξ πραγ [ἢ6 δαποίυδγΥ, ΠΟΥΙΓ ννᾶ5 ΔΩΥ͂ ΡΟ - 
ἔθη οὗ ἰδοπὶ οἴγοὰ οὐ (86 ΑἸίασ, [ἴ δδ5 
ὈΘΘη υϑι8] νυν σοπιπχεηίδίοτβ, [εν βὰς δηὰ 
Ομπβεδη, δηοίοηϊ δηὰ τηοάσιτι, ἴο ἰκοη [Β6πὶ 
ἴο [6 ἔνγο ρμοδίβ οὗ ἴῃ λυ οἵ Αἰοποπηθηΐ. 
Βυϊ 1 5ῃοιὰ Ὀ6. Κορί ἴῃ νἱενν [Πδξ [Π6 τϑϑοπὶ- 
ὈΪΔΠΟΘ ἰ5 ΟὨΪΥ ὅη ἴδ βυγέδοθ. [{ ϑθϑβ μαγάϊν 
ἴα οχίοη. Ὀεγοηά ἰδὲ ἕδεϊ (πδξ ἴθ ἔνγο ογθᾶ- 
ἴυγοϑ ἴῃ δᾶ. ἢ σᾶ56 ΡὋ ἴο ΙΔ Κ6 ὉΡ ἃ 5ϊηρ]6 ἴγρο. 
ἜΒε βἰρπιβςᾶποο οὗ {86 ἴννο ροδίϑβ 15 ΟὈΥΪΟΙΘΙΥ͂ 
βδοσιῆςι!δῖ, ἀπά μοὶ 5 ἃ αι ἀϊἔἜογοηΐ Ρ]δοθ ἴῃ 
{πὸ ὁσορὲ οὗ 186 σοΓΈΠΊΟΠΥ ἴο νὨΙςἢ ἰξ ὈοΙοπρ 8 
866 Οἵ χνὶ. 8.(. Το 5410ὴ ροδϊ ννᾶβ ἃ δὶη-οἵ- 
ογηρ, 116 51ῖη Ὀϊγὰ ννᾶβ ΠΟ ϑδοσῖβοθ δἱ 8]]}: 
ἴδο δεδρο-οαδῖ ὝΡΙΟΆΕΣ Ὀογο ἄννᾶν ἃ Ὀιγάρῃ οὗ 
δἰ, 6 Ὀϊτὰ Ιοῖ Ἰοῦβθ ριυτγοὰ 4 τηδη σοϑίογοὰ 
ἴο ἔτοοάοπι. Ὁ 
εἴ ὙΒ6 οἷάογ [νυν ϑἢ τυτιίογβ δἰ ρου Ζζοὰ θοῇ 
Ῥατάςυϊας σοηπεοίοα νὰ (86 ἔνγο Ὀϊγάς ἴῃ 
51..0ἢ ἃ γγΑΥῪ (αὶ Μαϊπχοηϊθβ σοπάεπλης 41 
16 Θχρδηδίίοης 8ἃ5 ἱποοηῃϑίϑίθης ἢ (86 
ΒΡ οὗ ἴδ6 Ηδῦτεν [,ἀνν, ἀπά ρίνοβ ἂρ [86 
ΤΆΔΙΟΥ ἴῃ ἀοθραιγ, Αὐαγῦδποὶ ἀρρθᾶγβ ἴο ἢδνθ 
ΟΟΙΘ ΠΕΑΓ ἴο ἴπΠ6 ἐγ ἢ ἰῃ ἰδιηρ ἴἢ6 Τδγο- 
ἸΔΟΩΥ͂ 85 ὙΠΟ ΤΕ, ἴῃ 115 ᾿πηπηθάϊδίθ ὈΘΔΓΙΉ ΚΣ, 
ΠΟ πήοτο ἤδη ἴδ γθηοτνοὰ Ποδ ἢ οὗ {Π6 ἴω ϑρογ. 
ἼΒο Πνίπρ Ὀἰγά, δοσογάϊηρ ἴο Πίτπη, γεργοϑοηϊοα 
πὸ τεϑίοτθὰ νἱρσιγ ἂπὰ ἔγοδάοσῃ οὗ πὸ νἱῖδὶ 
ξαποξοηβ, ἴπ6 οδάδγ νγοοά, ἴῃ6 ἤξβῃ τοάἀθοιηρά 
ἔτοπι ἀἐσαΥ δηὰ ρυϊτείαςτὶοη; [Π6 δβοατ]εῖ, 186 
Ῥυγροά ὈΪοοά κἰνίπρ [Π6 ἢυδ οὗὨ Περι] ἴο {86 
ἙΠσπιρίόχίοη ; δηὰ {πὸ ἤγϑβϑορ, ἀο] νογάποθ ΤΌΣΩ 
{πὸ ἑεΐογ νοι 15 οματγαςοιογιϑεῖς οὗ ἐμὰ ἀἰ56α56, 

εἰυκίοη ἰσ ἴπ6 ἴαννβ οὗ ἴοργοσυ σοῃίδιποα 1ῃ 
ΤΠᾶρ5. χΙ!., χῖν. Ὑ6 ἰθοβηῖοδὶ πᾶπλεβ οὗ {ῃ6 
ἢτϑί ἐχίογηδὶ ϑβυτηρίοπιβ οὐ 1 εργοϑυ οὗ {πε μι 9ῖ- 
ΒΟῺ ἃ. γοροαίθα ἴῃ υ. ς6 ἔγοπι χἱϊ!, 2. 

ΟῊΗΔΑΡ, χιν. 

ΤὮΟ ἀοίΔ:15 οὗ ἃ γτεβέογδξοῃ ἔο με] ἢ ἀπὰ ἦἶτεο- 
ἄοηι ἀρρθᾶσ ἴο δ νγ6}} Ὄχργοββθθά ἴῃ (86 ὑγῇο]θ 
ΟΡΓΟΠΊΟΠΥ. Εδοὶ οὗ [δ6 Ὀἰγάβ τεργεβειθὰ [Π6 
Ιρεσ. ὙΒΟΥ ψεῖο ἴο Ὀδ οὗ ἃ οἴεδη Κιηά, Ρ6- 
οάυ56 ΠΟΥ 5ἰσοά ἔογ οπὲ οὗ ἴδε Ἵσποϑϑθῆ ζᾶοϑ. 
ΤὮο ἀρδῖ!-Ἰκο σία οὗ ἴπ6 [δροσ ἀυτγίηρ Ἀ15 
Θχοϊυβίοη ἔτοπι ἴΠ6 σἂπὶρ νγᾶ5 ἐχργεϑϑθᾶ Ὀγ ἴπε 
ΚΗ Ηρ οὗ ομϑ οἵ πὸ Ὀιγτάβ. ὙΒδ Ἰνίηρ ἱρὰ 
ννᾶ5 ἸΔἀοη Ποὰ τυ (Π6 541 ομθ ὉΥ Ῥείηξ ἀϊΐρ- 
Ροὰ ἴῃ δϊ5 Ὀϊοοά πιχοὰ ἢ 6 βρυῖηρ Ὑναΐοσ 
(πα δευτοὰ [86 ρῥγοοθϑβ οἵ ρυγιβοδὅοηῃ, νγ 8116 
[Π6 ουτοὰ ἸοΡΟΓ νγὰ5 ἰάθης βοὰ νὰ [Π6 τῆΐο 
ὮὉΥ Βανίηρ ἴπ6 54π|6 νγαΐοσ δηὰ Ὀ]οοά ϑργίῃκὶθὰ 
ΟΥ̓́ΣΓ ἢἰπι. ὙΠῸ Ὀιγά ἴποη ᾿ἰδογαϊοα Ιθᾶνθβ Ὀ6- 
Βιπὰ Ὠἰπὶ 411 186 5βυγῃθοΐς οἵ 6 ἀδδίῃ ἀϊβθαβθ 
δηὰ οὗ [ῃ6 τοπιθάϊθς δϑϑοοϊδίθα νυ ἢ 1ἴ, δηὰ 15 
ἔτθε ἴο δῃ)ΟΥ Βοα ἢ δηᾶ ϑοςῖδὶ ἐγεεάομι ψῈ ἢ 
ἢϊ5 Κιπά, - 
ι ΤῊΘ πΑΡΌΓΑΙΪ ἱπιαρο ἴδυ.5 ῥγεθοηίοα ἴο ἴΠῸ 
ταϊηὰ ΘΑΘΥ δυρρεδίὶα (6 ΨΑΥ ἷἱπ ΨΈΙΟΝ 
δὲ ῬΑ] 5ρθὰκβ οἵ (πὸ Ὀοιίογ γοσυγτοσθοη--- 
ες ΤΒογοίοσα ννὸ ἅγὸ Ὀυτγιοὰ ἢ πὶ ΌΥ Ὀᾶρ- 
Ἐ|5πὶ ἱηΐο ἀδθδίῃ : [πδὲ Κὸ δ5 Ὁ γίϑὲ ννδ5 γαὶϑοὰ 
ὉΡ ἔγοτμῃ πὸ ἀοδὰ ὈγΥ ἴδε ρίοσγ οὗ ἔθ Ἐδίδογ, 
δύο 850 νγὲ Αἷϑο βῃουϊὰ νγαῖὶῖκ 'ῃ πουσῃθβ5 οὗ 
11." ΤὙΎΠὸ Ἐδίμογβ, ϑϑρϑοῖα! ν Οτίρθη, Ογτ], 
Ὑποοάοτείς δηὰ Ηδϑγοδίυ5, μᾶνο ἔγεοὶγ ξο]οννοὰ 
ουξ (ἢϊς τουρῃῖ. ΜδηΥ πιοάργῃ τυτιοῦβ ὮδΥΘ 
ἰλκθὴ 186 βαὴθ ᾿1π6. Βοσδμιατγί δ85 δπυτϊηογαῖθα 
εἰξβίδεηῃ Ῥαγί!ου δῦ ἰῃ ὑν ἢ [6 ΟΕΓΕΠΊΟΠΥ 
ΔΡΡΘΔΙΞ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἤξρυγεβ οὗ 5ρίγιξυδὶ ἔτι ἢ 
οοηηροίοά στ οὖγ γοἀθιηρέοη. (“ Ορεγα, 
ΨοΪ. 11. Ρ. 11.) [ἢ τεραγάθαά ΠΊΟΓΟΙΥ 85 
ἤρυγες οὗ ϑρεθοῦ δηὰά Κορί νυ] πη Ργοροῦ 
Ὀοιιηάπ, βυς ἢ ΔρΡ]Ιοδίϊοηϑ ἀγὸ 4]1]οννδῦϊθ. Βυΐ 
ΒΟΥ ἄο ποῖ σοπὶα νη {Π6 ΙΘρΙπλαΐο σαπρὸ 
οὗ 5ΞοτρίυΓ] ἱπίογργείδθοη. ὙΠ ΕΥ ϑμουϊά ποῖ 
δ ρεγηοὰ ἴο ἀϊνετε οὐσ πιὶπὰ5 Πτοπὶ ἴῃ 
οὔνιοιβ βοορθ οὗἩ [ἢ 5 ραγιῖσυϊαγ οὐϑοσνδηὸδθ οὗ 
486 1νν, [(Π6 πιθδηΐϊηρ οὗ τ ΒΙΟὮ τῦᾶϑ το] ζοὰ 



ΙΕνΙτΤισῦϑ. Χιν 

ἦπ Ὑἱβίθϊο ἕοῖ, πὰ τνῆϊο 5βουϊά ποῖ δὲ 
Ρ δορὶ οὐ ἴθ ϑδπὶς ὕὑτουηά 85 ἴδε γιίοβ οὗ [86 
ΑἸ.γ, τυ ]ςἢ ροϊηίοα αἰ γος Εν δηὰ δχοϊυϑινοὶυ ἴο 
ΒρΙΠΔ] Δη  ἶγρε8. [ἢ νὰ [411 ἴο οὔϑεγνο [8]5 
ἀἰσαποεϊίοη, ννὲ ἰοϑο ἔπ δ ἔγ της Ἰεβϑοη σοηνεγοὰ 
ΕΥ̓ {86 ὕνσγο ραγίβ οὔ ἴπε 1 ερεγ᾿β γεδιογαοη ἴο 
Ὧ15 ροβι[ἰου 45 οὔθ οὗ ἴῃς σῆοβθη Ῥεϑορίθ, σοῃ- 
ζυϑηρ ννῆδί ῬΓΟΡΟΣΙΥ Ὀοϊοηροά ἕο {π6 ουϊϑ! ὁ 
οὗ [6 δρ νι ἰδδῖ τ ΒΙοἢ σου]ὰ ΟΠΥ ὈΑ 
Ρεγίοσπιοα νη [86 σουγί οὗ [Π6 δδηςίυδγγ. 

11. ΟΝ ΤΗΣ ΤΆΕΒΡΑΞΒ5.ΟΕΕΕΚΙΝΟ ΟΣ ΤῈ 
ΓΈΡΕΚ. «φρω. χλ---18. 

Το βδοσιῆςε οἵδ Ττοϑραϑο- θσίηρ ἔοιτηθά 
ἃ Ῥοϊπξ οὗ Γοβου  ὈΪδησο Ὀεΐνγοθῃ [6 σΟΏΞΕΟΓΔ“ 
ὕοη οὗ [6 [ἃ,Ἔρὸσ δπά με σεσοηϑθοσγαίίοη οὗ [86 
Ναζαγίϊο ψνῆο δὰ ἱπουγτοὰ ἀθῇβίεπιθηΐ ΟΥ̓ σοη- 
ἴλες τὰ τῃ)6 ἀεδά ; Ὀυΐ [Π6 Ἰδίίογ ννὰβ ποῖ 
τοὐυςδεά ἘΠ τε Ὀ]οοά οὗἉ ἐδ νἱςξα. [Ι͂ἢ δὶ5 
«8596, ἃ5 ἰῃ δδί οὗ [86 ὑγίοϑίβ, ἃ δ5:1:}-οὔἴδγηρ 
δά ἃ Βυγης-ΟἸ σε γΟΓΟ 5δουι βορὰ δοΐοσε (ἢ 6 
(οηϑοοσαου, Αἢοσ ἀϊγοσθηρ (86 ὑησϑί ἴο 
οὔἶεσ ἴῃ {πὸ ἀθῆϊοὰ ΝαΖαγιίο᾽β Ὀθῆδ] ἴπ6 ἔννο 
ὈϊΓάς ἔογ δἰη- δηὰ Βυγηί-οἴεσγιηξϑ, (6 νγογάϑ οὗ 

6 1(ΑὉΥ ἌΓῈ :-ττῦ ἕοσ παῖ ἢθ βἰπηθά ὉΥ͂ {δὸ 
ἀδδά, δηὰ 5}4}} βδίϊονν 815 ποδὰ (δὶ βϑάτηθ ἀδγυ. 
Απὰ (δ 5}181}}] εοηϑεοζαῖο υηΐο ἴ86 [ΟῸΚ. ἰδὸ 
ἀλγϑ οἵ ἢ!5 βοραγαϊίοῃ, δὰ 584]} Ὀσίηρ ἃ ἰδπὶῦ 
οὗ 106 ἢγβί γεᾶσ ἔοσγ ἃ ἰγοϑραϑϑυοἤεγηρ." ΝΠ, 
ΥἹΟΙΙ, 12. 
ΑΚ χεραγάβ ἔπ6 βοηυθηςθ οὗ [86 σιίεβ, 1ἴ 15 

οὈνίουβ {παῖ ἴπ6 5ἰασγίίηρ -ροὶπξ οἵ ἴῃ [ορογ 
νγὰϑ ἀϊεγοηΐ ἔγουῃ ἴπδῖ οἴμοΓ οὗ (86 Ῥγιεβί οσ οὗ 
[6 ΝαΖζατῖίίθ. ὙΤΒουξὴ ἐμ6 Ναζαγιίο μδὰ ὕδθη 
ἀεη]εὰ ἰπ τεβρεςΐ ἴο ἢϊ5 Ναζασγιίε γον, δ δὰ 
ἴῃ Π0 ἄορτεὸ ἰοϑδὲ ἢϊ5 ροβί οῃ 45 δη ἰ[ϑγδε δ. 
πῃ δἷ5 πδέοηδὶ σοϊδίίοη ἢ βίοοὰ οὔ ἃ ρὰσ 1} 
ἃ 80οῃ οὗ Αάγοῃ Ὀδέοτε δὲ νγᾶβ σοηῃϑθθογαίο : 
Βοῖδ στετθ ἴῃ ἐμθ [1}}] ϑθῆϑα σῃση θε15 οὗ [ἢ6 
ῬΓΙΘΞΕΥ ρεορὶθ. ΤΏ (οηϑεογαίίοη οὗ ἴδε ργίοϑὶ 
Ὑγ͵ὁ8 ἴ0ο ΟΟΔΙΙῪ Πἰπὶ ἔογ ἴἢ6 ϑεσνίοθ οἵ (Π6 
ΑἸΏΣ; τδδῖ οὗ ἴ[ῃ6 Ναζαγίίθ, ἰο ἀἰϑΕ ρ 158 ΠΪπὶ 
ἔτοπι ἢἷ9 Ὀτοίγοη 845 ἃ ἀονοίοα ρογθσοη, Βυΐ 
{πο 1 ΟΡΕΣ νγᾶ5 ἴῃ ἃ ὙεῪ ἀἰβεγοηΐ ροσϊοη. Ηδ 
δὰ ἴο θείῃ [86 σΕΓΕΠΊΟΩΥ, οΐ ἰηάἀοοὰ αιπῖο 
ἃ5 Δῃ 4]16η.---οῦ ἢὸ νγᾶβ8 ἃ οἰγουπηςϊϑοά 5οη οὗ 
[5γδϑὶ δηὰ, δὰ Ὀδεη γοδάσζη θα Ἰηΐο [η6 σἀπὶρ 
ΕΥ͂ ἃ ἔοπδ] δςί---Ὀυϊ 45 οπδ ουξ ΟΥ̓ ἔτοπὶ ὨΙ5 
Ρέορΐδ ου δοοοιυηΐ οὗ ρεύβοπδὶ ἀθβ)επηεηΐ, ἢ 
φρῶοσῃ ἴπ6 (ονοηδηΐ ἢ [ομονδὴ ἐν τὸν [ο 
δ τεϑελὶοὰ, Ὁπὲ] [815 ννγᾶ5 ἀοηθ, υη{}} ἢ15 (οη- 
βοοσδίίΐοῃ ῃδὰ ἰδκϑη ρἷδοθ, δὲ σου]ὰ ἠοΐ Ὀτγίηρ 
85 ἅπ δοςορίοα Ὑγνογβιρρογ ἴμὸ οβεσίηρθ ΒΟ Β 
τνόσο ἴο 15 Ό 15 56η56 Οὗ 510, ἢ15 ἀενοίϊου οὗ 
Βοάγ, 5οὺ] δῃά βρίὶτὶϊ ἴο [εβόουδῆ, ἀπά δ15. 8} 
ἴῃ δἴοπεσηεηΐ ὈΥ̓͂ ΞΔοΓΙῆςο, 
ΎΒε Ῥεδοβ- ΟΠ ΠΠρ 5θοη5 ἴὸ βᾶνα ὅδε {86 

πδίυγαὶ (οηϑοοσδἝ οη- 5  Πἔρθ ἔοσ ἴπ6 Ὀγίοϑί, 
ΤΠ Ὀ]οοά οὗ πο οἵδοσ νυἱσξπι σου ]Ἱὰ μᾶνα ὕδθη 
80 ΟἸΡΑΙΙΥ 5 ψηϊβοδπὶ οὗ ἴδε ψογκ οὗ δῖτη ψγῃο 
-ν3 ἴο Δάπιιηἰϑῖοτ [Π6 Ξγτηροΐβ οὗ γεσοης! ]Π]δίοη 
δείσσεθη [εβόνδὴ δηὰ Ηἰβ5 ρεορὶς. Βυΐ ἔδε 
ςοηπεςοη Ὀεΐνεοη ἴδ. Τ' βοσιηρ οὗ 6 
(οπεοεοςγδέίοης οἵ ἴδς ἀοῆ]οὰ ΝαζΖαγῖα δηὰ [86 

ΙἜρὲσ 15 ποῖ 4φυϊΐϊε 530 οὈνίουϑ. 

ΘΟΕ ἴῃ [6 Βοατί οἵ [ὴ6 ϑ'πηου. 
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Ὗνὲ δᾶνθ βδοη (δὲ ἴθ Ττοβραβ9- ΟΠ ΓΙῚΡ 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο αν Ὀδοη ἃ ἔοτγξεϊξ ἔοσ ἴδ! νἱοϊδίθαὰ 
ΠΡῺ 5 οὗ οΟἴΒΟΓΒ, Ὑποῖθοσ οὗ [ϑβονδὴ 45 ἴῃ6 
μοδά οὗ ἴ6 πδίοη οἵ οὗ ἃ ἔδιονν πιογίδὶ. 
866 ο ἴεν. Υ. 1:4. 5:4. [( τοϊδϊ αὶ πΊοσὸ 1Π|ΠΊ6- 
αἰαίοὶΥ ἰο ἴθ σοηῃϑθοαῦδησο οὗ 8:ὴ [ἤδη ἴο 5ἴη 

Νον [ἢ 15 
ῬΟΓΏΔΡ5 ΓΚ 5 115 ἰο ἃ Ροϊπΐ δὲ νυν ςοἢ ννα οδη 
566 (Π6 τϑδϑοῇ οὔἵδο σοπηδοξίσῃ οὔἴδο Τ 
οἤεγίιηρ νὰ ἴηθ56 πνο (οπϑθοσδοηβ. Τὸ 
Ὑτεβραϑϑ. ἤθγίηρ, [πΠουρἢ ἰἔννᾶ5 ποῖ ἱτησγηθάϊδίο- 
Ἰγ σοηπεςίοα νυν] ἢ [86 Θρθς 4] Ρουβοηδὶ 5ἴη οὗ 1Π6 
Ναζαῖΐο οὔ ἴθ ἃϑροῦ, δχργοβϑοὰ [ἢθ βῇδτο 
ὙὮΙΟΙ ΘΟ ἢ Ὀοτο οὗ [6 σοῃθθημδηοο οὗ 5 ἰπ 
ΒΘΠΟΙΓΔ]; ἰξ θοτγὸ νυ η655 [Πδὲ ἀἸ5θα96 δηὰ ἀθαῖῃ 
δηά ἴΠ6 ἀεῇ]οτηθηῖς σοπηοοίοα ὙΠ [Ποπ (566 
Νοῖθ αἴον οἢ. χνυ.) αἵ [86 ννδᾶᾷοβ οὗ 8 ἔογ 
[6 νυῇοϊε τᾶςθ. 

ΤΠο ποίϊοη οὗἩ Κα] {πὶ 86 Ττεβραϑο-οῆογ- 
ἷπρ νγᾶ8 ποῖ βδογιῆἼορα ἴῃ 118 Ῥσόροσ 5 ρηϊβοδ- 
(ἰἸοη : δηὰ (παῖ οὗ Κποβεῖ, {πδῖ 1 ννδ8 ἃ ἔογίοϊζ 
ἴοσ ἴ6 ρου ποη-Δἰτοπάλποθ δὲ ἴμ6 ϑ5δης- 
ΚΌΔΓΥ, 5θοσῃ ἴο Ὀ6 ποῖ σὑγοσί πιο ἢ, 

ΠΙ|. ΟΝ ΤΗῈ ΓΕΈΡΚΟΒΥ ΙΝ ΤΗΕ ΗόῦϑΕ. 
σύ. 3--.33. ᾿ 

ΜδΗΥ͂ οὗ ἴδὲ οἱ ςοπιπιοηίδίοιθ, πὰ ϑοη6 
οὗ ᾿αἴοσ {ἰπ|68, ᾶνο ἱπιαριηθὰ [πδὲ ἴη6 που5θ 
ΤΘΡΓΟΘΥ (845 νν6}} 45 ἴπ6 ΓΘΡΤΟΚΞΥ ἴῃ οἰ  Πηρ) 
γγᾺ5 πῃ 50106 ὙΥΑΥ ςοηηοςίοά νυν 16 Βυμήδη 
ἀἴδϑεδϑθο ὍΤὴδ ῥγονδιηρ [οὐν5 ἢ} ΠΟ ΟΣ 966 Π|5 
ἴο βᾶνδ Ὀδθη [δι 18 νγἂβ βοπιοί ὶηρ ῬΟΣ ἴο 
ἴ)ε Ηοὶγ [,4πά4, δηὰ ἴο ἴε ἔπιε οὗ ἴδὸ 1ὑἂνν, 
ἀν! ΠΕ] Ρυγροθοά 85 ἃ ρυπιβηπιοηΐ ΤῸ ΔΠ 6υ]]} 
ἴοηριιθ. [Ιἰ ννὰ8 στοραγάθα 45 ἃ βγϑὶ Ἰψασηΐην : 
ἹΓ τὸ ἀϊὰ ποὶ ἴδκο εἴεςϊ, [6 ΡγοΟσΥ διίδοκοὰ 
[Π6 ξαιπηοηΐβ, δηὰ 1 [6 ἰγδῃϑρτοβϑου 5111} ρεσ- 
5ἰϑίοα, ἣθ τγδϑ σπλ ττπη ν ἢ (ἢ ἀΐϑεαϑο ἴῃ Ὦ15 ροτ- 
8δοη΄. ΤΠε Τάγρυπὶ οὗ Ῥαϊοβίϊηθ, ννἱ γαῖῃοῦ 
ΤΟΙ δρίηδϑϑ, Δ κο5 ἴξ ἃ υἱϑι δ! οἡ ἃ ἢοι56 
ἰδ μα5 θη 011 ΟΥ̓ πηθδη8 οὗ υπ͵υϑῖ 5.41}5. 

ἢ δϑϑῆιβ, Βονγευοσ, τοσο Ὀσοῦδϊο δαὶ 1ξ 
ὙγΔ5 50ΠῚ6 ἔοττη οὗ ΟΥΑΙ ΠΑΤΎῪ ἀθοᾶγ ὙνΙσΟἢ νγᾶ8 
ΤΑΥΛΙ ΠἸΑΥΪΥ Κπονστ. δόπῆθ Ὦδνο σοηϑιἀογοα [δὶ 
186 οὐ͵εςξ οὗ ἴῃς ἰὰνν γερο ηρ 1 νγα5 σΒΙΘΗ͂Υ 
οΥΓ ὙΒΟΪΥ ῥγαςξῖςδὶ 01}, ἴῃ ογάεσ ἴο ϑθοιγε 
ἔογ ἴῃ6 [5γδ6 1165 ϑουιπὰ δηά νυν ΒΟΪβοπΊθ Βοιι9653. 
ΤὨδὲ ἰξ πλΔῪ πᾶνε ἰοηάεαὰ ἐονναγάς [ἢ ϊ5 εηά, ὉΥ͂ 
ἐπ υοηρ ἃ οᾶτο 'π [86 Ξεϊοςϊίοη οὗὨ πηδίογιδ]β 
δῃηά ἃ ΠδὈϊΠ οὗ Κοορίηρ ἴΠ6 ἢου56 οἴοδη δηὰᾶ ἴῃ 
Βοοὰ τεραῖγ, 15 ργοῦδθϊε. Βυΐ δε ἔοστλ ἴῃ 
νΒΙοἢ (δ6 αν 15 Ἔχριθϑθοά ἴῃ ν΄. 49, 53) 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἴο ἱπεϊπιδῖθ [πὶ 115 τηθδηϊηρ Ὑγ25 ὉΓ]- 
ΤΌΑΥΪΥ ϑυτηθ 1 1.8]. ΘΡΓΟΘΥ͂ ἰπ ἴπ6 ρόγβοη, 
Δθονο 81] οἵμοσ αβοςϊοηβ οὗ ᾿ἰνης 165, 
τορτγοθοηίϊοὰ ἄθοᾶὺ δηὰ σοιτυρίοη, ΘΟΔΥ͂ ἴῃ 
411} πιδίοσ δὶ συδδίδῃοθα δ45 ἃ σοσηπιοῃ στουηά. 
ἴῃ δνευγίμίηρ ἰδ 15 [6 ἀ5ϑοϊἰίοη, ἔπ6 2] 1ὴρ 
ἴο Ρίδοεβ, οὗ ἰμδδῖ συ οὶ 15 πδίυγα! γ οθ, Βαΐ 
ἀΘΟΔΥ ἴῃ τνβδῖί οονεῖβ [86 ὈΟΩΥ͂ δηὰ τυμδῖ 

1 Μαΐμιοῃ. ὁ Μοτὸ Νεν. 111, 47... Αδδυθάπεὶ 
δηὰ οἴδεῖβ αυοϊεὰ ὈΥ Ῥαίτοϊκ. : ᾿ 

3 ΜΙΟΒΔΟΙ5,"1. οὗ Μ.᾿ ΝοἹ. 1". Ῥ. 303. αν - 
80, “ [πιτοά. ἴο Ο. Τ᾿ οϊ. 1. Ρ. 16ο. ὔ 



ΓΕΥΙΤΙΓῦ5 Χν.- [ν. 1-τΆ. 

ἱπίοὰ ροτοά, Ὁγ ἴῃς ρονεῦ οὗ Ϊεμοναῖ. δὲς 
Νοίε δου σἤδρ. ΧΙ. 8 ΤΙ. 

ϑενοσαὶ οὗ ἴδε Ἐδίμειβ βᾶνθ δρρὶ δὰ [πὸ 
ΤΟΘΥ͂ ἴῃ {μὲ Ποιι98 ἃ5 8ῃ δρί ἤφιγοε ἴο 111.5- 

γαῖα [η6 Ὠἰδίογιεϑ οὗ {π6 [Θνν δῆ πδίίοη δπάὰ οἵ 
{πὸ Ομ γίβείδη ΟΒυγοῃ. ὅδεὲ Ὑπεοά. “Οὐαί. 
ἴῃ 1.εν.᾽ χυ!. ; Ογτι!, Ο]4Ρ}..᾽ ἐπ Ἴος.. Ἡ!εγοΏ, 
ἴῃ ΖΟΡΉἢ. ἱ. 12; ΗδϑΥΟδΙ5 ἐπ ἤθε. 
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ϑμοἰ τοῖα ἰξ πγυϑδὲ ὈΘΑΣ ἴδ6 ποαγοϑὲ σελ πῃ 
ἴο ἴδε ἀδοᾶγ οἵ ἴδε Ὀοάγ 1156}. ὙΠ 1 ΡΓΟΞΥ 
ἐπ Βοιιϑε5, [86 ΙΘΡΓΟΒῪ ἰῃ οοίδης, δηά [Π6 
ογτ 0 } 6 ἀϊϑεαϑθο ἴῃ 16 διπιδῃ ὈΟΑΥ͂, ὑνΕΙῸ Γὸ- 
ΓΟΘΟΏ ΔΌνΟ ἔοτηβ οὗ ἀθοδὺ ὙΒΙΟὮ ἰδυραϊ [Π6 
οϑϑοὴ ἰμδὶ 41} ογοδίϑα (μίηρβ, ἱπ ὑπεῖγ οὐνῃ 
Ὠδίυζο, ἈΓῸ ρδϑϑίηρ ΑΥΑΥ͂, ἀπά ἅδ᾽ ΟὨΪΥ͂ πιδίη- 
ἰαϊποὰ ἔος ἰμοῖς ἀεβειποα ι.56ὲ5 ἀυγηρ ἂἃπ ἂρ- 

8 Απάὰ 1 ἢς τῆδλι παῖ! πα ΠΝ ΠΟΗΑΡΤΈΆ ΧΥ͂. ' ! 
Πα 7Άε μρπείρανεπεξες Ο7 πιι ἐπε ἐἀείν ἑερμε. 13. ΡΣ ὍρΟη Ἀ πὶ τῆδί 15 οἴϑδη; τἴἤξδη δε 

7Δε εἰααπείηρ ο77 ἐδενι. τὸ 744 πρκείεαμρεξες 88] ννδβϑὴ ἢ 18 Ἅοἰοῖμεβ, δῃὰ δαῖῃε ῥέχι 
977 τοογπϑρε ἐμ ἐλ εῖ» ἐεμές. 48 7:1} εἰεασένε. 

ΝῺ εἴς [ΚΡ δρᾶκε υπίο Μοβεϑ 
δηὰ ἴο Αλγοη, βδυ!πρ, 

2 ϑρελκ υπίο ἴῃς Τμ]άγοη οὗ [5- 
ΓΆΕ], Δηὰ 5ΔΥ υπίο {π6πὶ, ἮΝ ΒΘἢ ΔΩΥ͂ 

“εἰ ἴῃ νγαῖοτ, ἀπά θ6 ὑποίεδη ὑπ} 
τς ὄνϑῆῃ. 

ἈΑπὰ νῆἢδῖ 95λ4ἐ]ς βϑοανεγ ἢς γί δι ἢ ἢ 
ὉρΡοη παῖ Πα {6 586 5}4]} 6 υη- 
οἰεδη. 

"ον, πλᾶῃ δαῖβ ἃ ᾿συπηίηρ ἰδϑι6 οοὖἵ ο΄ [ΙΟ Απά ψῇοβοενεγ τους θεῖ ΔΠΥ 
τγμμε.. 818 βεβῇ, ὀέοαιε ὁ Ὠϊ8 ἰδϑιε ἢ6 2, [δηρ παῖ νγᾶ8 ὑπάεγ ᾿ΐπὶ 8}}8}} ὃς 
γε. ΟὉΠ0Ϊ]}ολη. ες ὉΠΟΪΘΔη ὑπ] τῆς Ἔνοη: δηά ἢ τῇδε. 

4 Απά {18 584}} 6 ἢ]8. Ὁπο]εδη- 
658 ἰῃ 18 ἴϑ8ι6: ψδεῖπεῦ ἢ15 ἤεβῃ 
τὰπ- νὰ ἢ8. ἰδδ6, ΟΥ ἢΪ9 βεβὴ δὲ 
ϑῖορρεα ἔτοιι 18 88:16) ἱζ ἧς 18 υῃ- 

δελγοῖῃ απ} ὁ ἴῃοβε τ ρβ 5Π4]} νγδϑῇ 
δ Οἰοίμαβ, ἀπά δδῖῃς διγιο ἴῃ ΜΜ8- 
εῖ, ἀπα ΡῈ υπποΐδδη υηὉ} τῆς ὄνεῃ. 

11 Απά ὑὙποιηβοονοῦ ἣἢς του παῖς 
οἸεαπ 688. 

4 νεῖ θεά, τ δοθοοη δα [᾿ετἢ 
(δῖ Βαῖῃ τῆς ἰδβϑ6, 15 υποϊθδη : δηά 
ΕΥΘΙΥ ᾿τὨπρ, ψπεγεο ἢ6 8ι{τεῖἢ 
8411} ὈςΕ υπο]θδῃ. 

ς. Απά ψβοβοενεγ ἐουςδεῖῃ ἢ 15 δεά 
8041] ννδϑἢ ἢΪ5 οἰοῖῃεβ, δπά Ῥδίῃε ῥ1γ:- 

οφεἰ ἴὰ ναῖοτ, ἀπά δε ὑποΐίθδῃ ὑπ] 
τὰς ὄνεῃ. 

6 Απάᾶ ἢε {παῖ 5:τ|εῖ}} οἡ 4η} (Πΐηρ 
Πογοοη ἢς 541 τηδλέ παῖῃ ἴα ἰββϑιιε 
5041} νυδϑὴ ἢϊ58 Ἕοἰοῖῃεβ, δηά δαζῇῆς ῥ πι- 
“οἰ ἴῃ ννᾶῖετ, δηὰ θ6Ὲ ἀποϊθδῃ ἀπ] 

τῆλε μαῖῃ (πὲ ἰβδιθ, δηὰ ἤδῖῆ ποῖ 
τἰπβεά ᾿ἷ8 Βαπάβ ἴῃ τγδῖεσ, ἢς 8841} 
νγΆ5 ἢ δ οἰοίμαβ, δηὰ δαῖῃς ῥὲπιρε τ, 
ἴῃ ννδλίεγ, ἀπά Ὀς υποϊεδη πη} τὰς ᾿ 
ὄνθῃ. 

12 Απά (ἢς “ νεϑ886] οἵ δαγίἢ, τῆδί « ςμαρ. 6. 
ἢς τουσμεῖ νης ἢ Βαῖῃ τς ἰββιε, ὃ 
5Π}] θῈ Ὀτγοΐεη : ἀπά δνεγγ νεβ86] οὗ 
ὑνοοά 5}}41}} θὲ γη86 4 1ῃ νγδῖϑγ. 

12 Αηά ψῆδη δε ἴῃδι Παῖῃ δΔη ἰβϑιι6 
8 οἰεδληβοά οὗ ̓ Ϊβ ἰβϑιιδ ; ἴῃεη ἢς 5841} 
Πυμλθογ ἴο ΠΙπη56] βενεη ἀδγ8 ἔοσ ἢ ἰ8 
οἸἰοληϑβίπρ, δηὰ νναβῇ ἢΪ8 Ἅοἰοῖμεβ, δηά 

τῆς ὄνθῃ. 
7 Αηάδε τπδὲ τουςῃςτ ἴῃς ἤε5}} οὗ 

᾿Πἰπλὶ (ἢλῖ ἢδίῃ (᾽ς ἰβϑιιθ 584} νγαϑῇ ἢ 15 
οἰοῖμεβ, δπὰ δαῖμα δέψιοε ἴῃ νγδῖοῦ, 
δηά 6 πο] ]θδη υη1] τὴς ὄνθη. 

Ὀδίῃς ΠΪ5 Ηδβἢ 1ηὴ συπηΐηρ νγαΐεγ, δηά 
8141] θὲ οἰεδῃ. 

14 Απά οῃ [δε εἰρῃςῃ ἀδγ ἢε 3}2]]} 
[2ἴκε ἴο Βῖπλ ἴννοὸ τυγι]εάονοβ, οὐ ὕνο 
γουηρ, Ρρθοηβ. δληά σοπιε Ὀείογε τῆς 

ΠΟ 

Ομάρτεκ ΧΥ, 

ὈΝΟΙΨΕΑΝΝΕΞΒ ἘΚΟΜ ΒΘΕΟΚΕΤΙΟΝΒ. Σ--- 2}. 

ὙΠ5 εδαρίον νου] 5θοπὶ ἴο ἰλῖκα 118 υἷδοθ 
ΤΏΟΣΟ παῖΓΑ Υ Ὀεΐοτο [ἢ6 Τ᾽ ΕΙΙ͂Β, ἢ 186 
βυδίοςξ οὗ τις ἢ ἰξ 15 ᾿ταπηοαά Διο γ σοηηεείεά, 

ὃ 41 Μαίγιοη,, Νοῖδ οἡ " Ζαῦίπι,᾽ 11. 4, ὅζς., 
α. 

18. Ὑδ πιοτὸ σοββδῖίοη οὗ ἴδ ἴϑϑιιθ ἄοθς 
Ὧοῖ τᾶκο Πἰπὶ οἰθδη: Π6 σῃηυϑδὲ νγαῖξ ϑουξῃ 
ἄλγβ, ἀπά ἔπεηῃ Ὀαΐμε πὰ νγᾶϑὶβ Ἠἰ5 οἱοῖμιεβ 

ΟΕ «προς! χί!. 2 ττῖι χυ. το. [ἰ βίδπάβ ΡγορΑγαίοσΥ ἴο ἢ5 οἤεγίπρ βαςγίβοε (υν. 13, 
Βεῖα Ὀρίνγεοη ἵἔνγο οδαρίοτβ, υετ ποῖμοῦ οὐ 14). Α5]οπξ 45 ἴδε σᾶιιϑὲ οὐ ἢ5 πο θα ῃηθ85 
νν ΐς ἢ μᾶ5 ἰξ ΔΩΥ͂ οἷοδβα σοππεοίίοιι. τ ρὴ θεὸν δι, ἢ σοπηπγιηἰςδίδα ἃ ἀόρτθὸ οὗ ρο]- 

: : υὐποη ἴο ΔΩΥ͂ ρεϑοη οὔ 1 ηρ σι νΠ] ἢ ΒΘ 
ἂν ΤῊΣ οἶδνν ἰδ δ γεβθθὰ 9 Μοβεβ ἀπά τηῖξμξ σοπιδ ἰρίο οοπίδεϊ.----Οἡ {86 ἀϊδεϊηςϊίοη 
ΘΝ : ολγίμεπ ἀπά ννοοάξῃ υἱεη5:}5 (υ. 12), 

᾿ Ὡ. γισιπίης ἐπ" με] 566 05. “Απει᾿ 111. 11, 566 Οἡ ΥἹἱ. 28, ΧΙ, 31,35. 



Υ. 15-ς30. 

ΓΚ υπῖο ἴδε ἀοογ οὗ ἴῃ τθεγηδοὶς 
οὗ τὰς ςοπρτερλιίοη, Ἀη4 ρίνε τῃεπὶ 
υπῖο [Π6 ργιαβῖ: 

15 Απά δε ργίεβῖ 5Π4]} οἷεσ τμεπὶ, 
{πε οπεὲ 3,0, ἃ ἰπ οβεγιηρ, ἀπά δὲ 
Οἴδεῦ “ῶγ" ἃ Ὀυγης οἰεΠηρ; δηά τῆς 
ΡΓεβὶ 534}} πηᾶκε δὴ διοῃεπιδηΐ ἴοσγ 
πὶ δείογε ἴδε ΓΟΚΡῸ ἔοσ ἢἰ8 18806. 

16 Απά 1ΐ δὴν πηδῃ᾿ 8 βε6α οὗ ςο- 
Ρυϊδιίοη ρὸ ουἕξ ἔτοιῃ δἰπὶι, (Πεη ἢς 
5112}} ννδϑὴ 411 ἢἷ8 β6βῃ ἴῃ νγαῖεῖ, δηά 
Ὀε υποϊεδη ππ|Ὲ}} ἐπε ανθῃ. 

17 ΑΠπά ἐνοιῦ ραγπχεηΐῖ, δηὰ ον ον 
βΚίπ. ψβεγεοη 8 ἴῃς ϑβεεά οὗ Ἴοορυ- 
Ἰλοῃ. 54}} ὃς νναϑῃεά στ τνδῖεσ, 
δἃηὰἀ δὲ υὑποίεδη ὑπ0}} τῆς ἐνθη. 

18 Τῆς νοπίδῃ αἷἰδο στῇ ΠΟΤᾺ 
ΤΔΠῃ 5)2}} [ἰὲ το βεεά οὐ Ἴορυ]Δ- 

᾿ πίοῃς ἘΠΕ 5141} δοέῤ Ὀαῖθε ἐῤέπιτείυες 
ἴῃ ννδῖεσ, ἀπά ὃς πηοίεδῃ ὑπὸ} τἢς 
Ἔνεη. 

1Ι9 ἴ Απά [ΓΑ νγοπιδη ἢᾶνα Δη ἴ8- 
8116, ἀμαά ΠΟΙ ἰδϑὰς ἱπ ΠΕΙ βεβἢ δε 
δΙοοά, ςἢε 514}} θὲ ἵρυῖ ἀρᾶσ ϑδενβη 
ἀλγβ: δηὰ ψμοβοανεῦ τουςμεῖῃ ΠΕΓ 
8}|12}} Ὀ6 υπο]εδη ππ|Ὶ] τῆς ἐνεῃ. 

20 Απά Ἔν εευ τὨίηρ ἴπδῖ 586 [61 ἢ 
ὍΡΟΙ ἰῃ ΠεΓ ϑερδγδίίοῃ 58[2}} θ6 υπ- 
οἰδδη : ἜνεγΥ τπϊηρ Α8ο τῃδῖ 8ῆς 5ἰττεῖῃ 
ὉΡοπ 5}4]1} δε ἀν, 

21 Απά ψδοβοενεῦ ἰουςδεῖῃ δοσ 
δε 5841} νγαϑὴ ἢἷ8 οἱοῖμιεβ, δηὰ δαῖδε 
ῥὀὶπιεεί τὰ νταῖεσ, ἀπά Ῥ6 υπο]εδη ᾿η1}} 
[86 εἐνεῃ. 

22 Απά ψῇοβοανεσ τους μεῖς Δη 
της τΠαῖ 58Πε 8δἴ τροπ 5821] νυδϑῇ ἢ18 
οἰοῖδεβ, δηὰ δδίμα ῥέπιε ἰῃὰ νγαῖεῦ, 
δηά ες υποϊεδη πΠῈ} {πε ανθῃ. 

23 Αμπά {{1τ δὲ οὐ δὲγ Ὀε4, οΓ οἡ 

160--18. Μορὶ οὗ [Π6 δποϊθηΐ τοὶ ρος 
τοδί ἃ ϑἰ γα δῦ τοσορηϊίοη οὗ πῃρυ Υ δηά οὗ 
ἴῃ προὰ οἵ ρυγβοδθοη. Οἡ ἴδε ΒΔΌΥ]οηΐΔη5, 
Ἐξγρἴίδης, σσεοκς πὰ Ἀοπιδης, 5ο6ὸ Ἡογοάοῖ. 
1. 198, 11. 64; ϑίχαῦθο, ΧΥῚ. ἢ. 745) Ηεβοά, 
“ΟΡ. εἰ Ὠ΄εθ᾽ γ31; ΕΠΡ. "ΙοηἾ Ἴςο; Ῥεῖβ. 
ἐδαἴ.᾽ 11. χς; ΤΌ. 110. 11. 1. 1. Οη [86 
ΗΙ , "Μρῃυ᾽ ν. 624. Οὐ ἴδε Ῥδγϑβϑεβ, 
Ζεμάλγνεσιδ ἂρ. Βδἢγ; “συγ δ.᾽ ἢ]. Ρ. 466. Οἱ 
186 Μίοβίοπιβ, Κοόσγδη, ᾿Νν, ν. 866 4150 ἃ σοιηδυΐκ- 
Δ] μαϑθλβο ἱπ ΡοτρὮ, “ἀε Αὐδί.᾽ 1ν. 7, 2ο, 

17. ευεῖγ 3αγηιεη) ΟἿ. υάδ ν. 23. 
19---Δ4. Ῥτοπὶ ἴπ6 σοτηπιοησεπιρηΐ οὗ ἴδ6 

Ροτοά ὨΠΟΙΟΔΏποα5 νγὰ8 ἰο ἰδλϑὲ 9εύθῃ Ἂἶἰδυϑ, 
20--λ8.. 

ἹΈΝΙΤΙΟυϑ. ΧΥ. 

ΔΠΥ τπίηρ  Βεγεοη 8δε 8: ἢ, τυμεη 
δε τουοῃεῖῃ ᾿ξ, πα 5041} 6 πῃοΐθδη 
ὉΠῚ1 τε ὄνεη. 

24 Απά 1 Δ" τᾶ ᾿ἰ6 τὶ ΠΟΥ 
αἴ ]1, ληά Πεγ ᾿βὐρὰ δὲ προη Ἠίπι, 
ἢς 5841} θ6 υὑποϊθαπ ϑανθη ἀλγ8; δηά 
ἃ}1 τε θεά ννῆεγεοη ἢς 1Ἰθῖ ἢ 5}4]} δα 
ππο]εδη. 

25 Απάὰ ἰξ ἃ ψοπηδὴ ἤᾶνα δῃ 15- 
διις οὗὨἨ Πα δίοοά πδηγ ἀδγβ οι οἵ 
16 τἰπὶαὰ οὗ Πεσ βεραγαζίοηῃ, οὐ ἴζ ἷξ 
τη Ὀογοπά τῆς {ἰπ|ὲ οὗἩἨἁ Πεῖ 5ΕρΑΓΑ- 
τίοη ; 411 τῆς ἀδγξ οὗ 1π6 ἰβϑιιε οὐ πε 
ἩΠΟΙΘΆΠΠ658 5Π2}1 θῈ 25 ἴῃς ἀδγϑβ οὗ 
Π6Γ βερδγαίίοῃ : 8η6 εῤα᾿ΐ δ ἀποϊθδῃ. 

26 Ἐνεῦὺ θεά ψβεγεοη δ8[6 ἴθι ἢ 
411 τῃ6 ἀδγβ8 οὗ με ἴβϑϑιια 8ἢ2]} 6 
απο ΠΟΙ 48 ἴῃς ὑςά οὗ δεῖ βεραᾶγα- 
τίοη : δά νυῃαΐβοενεσ 8ἢε βἰτεῖῃ προ 
80.4}} Ὀε τποϊδᾶη. 48 ἴΠ6 ὉΠΟΪΘΔΠΠ 688 
οἵ Βεὺ ϑερδγδίοῃ. 

27 Απά ψβοβοσνοσ τουοβοῖῃ τΠοβ6ε 
τΠϊρβ 8141 δὲ υὑποϊεδη, δηά 5881] 
γνΆ5 ἢ} 8 οἱοῖῃεβ, ἀπά δδίθε ῥέχιεοὶ 
ἵῃ ννδῖοσ, ἂδπάὰ ὕες ὑποίθδη πη] τῆς 
ἐνεῃ. 

αϑ8 Βυϊ τ 8ῆε Ὀε οἰεαποεά οὗ ἢδγ 
5516. ἴΠῈη δῆς 5}4]} ηυτρεῦ ἴο Ποῖ- 
561, βανθὴ ἀδγϑβ,), ἂἀπά δίεγ (μα 886 
8}8}] Ὀε «οἸεδπ. 

29 Απά ου [Πδ8 εἰρβτῃ ἀδΥ 5116 584]] 
ἴδλκε ιυηἴο ΠΕ ὕνο ἴυγ]ςβ, οἵ ἔννο 
γουηρ ρίρεοηβ, ἀπὰ Ὀγίηρ ἴΠπεηὶ ππἴο 
τῆς ρηαβί, ἴο [ἢ ἀοογ οὗ ἴῃς τἀθεγηδ- 
οἷε οὗ τὴ οοηρτερδίοη. 

20 Απά [δε ΠΠΕΝ 814} οεγ τῆς 
οης 9,» ἃ 8ὶπ οἤετίηρ, ἀπά [δε οἵδεῦ 
)ῶγ ἃ Ὀυπιὶ οβεγηρ; δηά τῆς ργεβῖ 
804]} πηᾶκα δλῃ δἴοποιηβῃΐϊ ἔὉΓ Ποσ ὃδ6- 

24. ΤΪ8 πιιιϑὲ τεΐεσ ἴο δὴ υποχροςίδα οο- 
οσυγτοησθ. [πίεγοοιϑε ἀυσησ [ΠΡ δοκηον- 

[6 ΗΙπάοο, Ῥᾶζϑβες, 
.ΜρΩι,᾽ ΙΝ. 40, ν. 8; “ ΚογδηἾ 11; 
Ψο]. :ν. Ρ. 103, 11. ὅλο; Βϑβδσ, 11. Ρ. 466; ςξ, 
Ῥοτφῆ. "θ)Ἂ Αὐϑί.᾽ 11. 0. 

45--80. ἴὲ (6 ρεγίοά νγᾶβ ἱστορυΐαγ, [86 
ὉΠΟΙΘΔΏΠΟ85 745 ἴῃ 811 τεϑροοίβ οηιδὶ ἴο {μα 
οὗ διπὶ γγο μδάὰ δὴ ἰϑϑὺθ (νυ. 2---15}, ΘΔ6ἢ 
βἰδίο Ὀοίηρ οπὸ οὗ ἀϊϑοραϑθο 866 Νοίθ δῖ [δε 
οηᾷ οἵ ἴδ Ἑσπδρίοσ, ὃ ἱϊ. 
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584 
ἔοτε τῆς ΓΟΚΡ᾽ ἔος ἴῃς ἰϑϑς οὗ ἢδσ 
ὈΠΟΪΘδηΠ 658. 

21 ΤΠ 5841] γε βεραγαῖε [ἢ Ἑοἢ]]- 
- ἄξδη οὗ [83γ26] ἔτοπι ἐδεῖγ απο] δδῆπαβδ:. 
(μδῖ {ΠΕῪ ἀϊς ποῖ ἴῃ τῆ εἰ γ ἈΠΟ] Δ Πη 688, 
θη [ΠΟΥ ἀδῇ]6 ΠΊῪ ταραγηδοὶα τῆδὶ 
ἧς ἀιοηρ; [Π6ΠΊ. 

ἘΕνΙτΙςσῦΞΚΝ. Χν. ἵν. 31---32. 

..22 ΤῊΙΒ ἐς τῆς ἰλὺν οὗ Ἀϊπὶ τῆλ Βδλιὴ 
.8η ἴβϑδις, δηά ο΄ λίπι νυοβα βεβεὰ ροαιῇ 
ἔτοηι ἢϊηλ, δηὰ 18 ἀεβ]εά τῃογενν τῇ; 

23 Απά οὗ δεγ τῃδῖ 18 9]. Κ οὗ Ποὺ 
ἤοννγεῖβ, δπὰ οὗ ἢϊηι τ[πδῖ πδίῃ δηῃ ἰβϑιις. 
οὗ τπε6 πδη. δηὰ οὗ ἴπε ννοπιδη, δπὰ οὗ 
ἢΐπὶ τῆδῖ πεῖ νὴ Πογ τΠδῖ 15 πποϊεδη. 

:81--88. ὙῊΪΐβ 5οϊοπιῃ δαἀπιοηϊίοπ 18 δά- 
ἀγοβϑοὰ ἴο Μοβοβ δηά Αδσζοῃ, 966 τ". σ. 

31. »»7 Ἰαδεγπαείδ)] δ. ΕἾ, »|7 4 «υεἰϊηρ- 

}ίαες (»ιἰρΑᾶη), ἃ5 ἴῃ [μεν. νἹΠ}, σο, ΧΥΪ!. 4. 
χΧχνΐ τσ. Τὸ ψογὰ σχοηάογοά “1δῦογηδοϊο "ἢ 
οἰϑοννθογα ἰῃ 1, ον! σιι5 15 ΡΓΟΡεΥΥ ΤῬϑπΐ (οδεῆ). 
566 Οἡ Εχ. ΧΧΥΪ. 1. 

ΝΟΤῈ, οἡ ΟΗΑΡΒ. ΧΙΙ.---Χν. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΡυΟΚΙΣΙΟΑΥΙΟΝΒ ΟΡ ΤῊΕΞ [ΑὟΥ ΙΝ 
ΟΕΝΕΒΚΑΙ͂. 

᾿Ἷ, Ἰεραῖ ρο]]υϊίοη ννᾶ5 ποῖ ἴῃ ΔηΥ͂ πιοάθ 
ἄοχτοο σοπηοοϊοα ν} ἔπ ρεγβοηδὶ σἱη οὗ 

1π6 ᾿πάϊνιάυδὶ ὉῪ στ βοπὶ 1 τνᾶβ οςςαϑϊοποὰ 
ΟΥ Ἑσοηϊγδοϊοα, [ἐξ ογρίηδίοα ΟΠ ἴῃ ςογίδίη 
ῬὨΥ 5154] σοηάϊοημβ. ὙΠῸ σογρϑὸ οὗ ἃ 5δϊηΐ 
νν85 ἃ5 ἹΠΊΡΙΓΕ 85 {παΐ οἵ (ἢ6 πιοϑσὲ ἀορτδάθα 
οὐ πληὶ, πὰ ΔΠΥ δυπιδη ΠΟΥΙΡΘ6 Ποχητημηΐ- 
οαἰεδὰ ὄνθὴ ἃ ριθδῖεσ ἄθεγθο οὗ ἱπὴρυγγ ὈΥ͂ 
ςοηίδοξ ΟΥ ΔΡΡΓΟΧΙΠΙΔΊΟΩ ἰπδη [δ6 ὈΟΑῪ οὗ 
Δ ΔηΙΠΊΔΙ. ΝΥΝ [ἙὉΥ πιλὰθ το αἰ ϑιϊποϊοη 
Ὀεῦννθοη (6 ΤΘΡΓΟΞΘΥ νυ Πὶς ἢ Δη υποβεπάϊηρ 
οΠΠ]ἃ ᾿πμογι θα ἔγοσῃ 1158 ραγθηΐβ δπὰ [πδὲ νυνηϊο ἢ 
τας μάνα Ὀδεη ἰπῆϊςίοά 45 ἃ υἱβιίδίίοῃ ἔος 
ΟΥΙΠΊΘ. 
Με διᾶνὸ δἰγοδαν δά οἼςδϑίοῃ ἴο βροᾶκ οὗ 

1ῃ0 βίγοηρ ἰθὺς ἴῃ νυ Πςἢ ἴΠ6 1 ἂνν ρἴδοος (6 
ἀϊβεγεηος Ὀεΐνγοθη {,{π ἀηὰ Πλοδίῃ, Νοῖο δέίοσ 
οἤδρ. χὶ. [{ δὰ5 αἷθὸ Ὀθθὴ οὐϑογνοά (δὲ ἐδ 
ἀεῇ]οηηοηξΐ οὗὨ 1π6 1 ΘΡΓΟΞΥ͂ ἄγοϑὲ ἔγοπι {86 [ἃ οροῦ 
θείη τοραγάθα 85 δἰσθδαῦ δπιοηρϑὲ ἴμ6 ἀθδά. 
Νοῖίς δῇήεοσ Ἵῇδρ. χἱϊ. ὃ 11. ὙΠῸ σοποϊυβίοῃ 
ἴο!ονν5 (μαΐ ἴννο ουἱ οὗἩἨἉἁ [86 ἴδγθο Κιπὰς οὗ 
ΡΟ] οη ΟὈΥ]ουι 5. Πἴηρο ἀροη ἴδ ἰάοα οὗ ἴμ6 
ὈΠΟΙοΔηΠ655 οὗ οδῖθ, Α αυσβίίοῃ τοπιδίης ἃ5 
ἴο ἴΠ6 ἀοβ]οπιεπὲ τοϑυ Πρ ἔστοσγῃ (6 ϑοςγοίϊοῃβ. 
ΝΥ 5δουϊ!ά ἴποϑθε τπθηξιοποά ἴῃ [πὸ [ἂνν 6 
ἐν ὑρνοα ἔτοτῃ ἴδ6 οἴ οσ ϑοογθίίοῃς οὗ [86 

ὶ 
Τὸ μᾶς Ὀδθη δϑεϑυσηθαὰ (Πδΐ, 45 ΠυπΊδη 116 

οηἀς 1 σοιτιρὕοῃ, ᾿ἰρανίηρ Ὀδηϊηἃ δη πηοΐθδη 
ξΟΓΡβ6, 50 1ἴἢ πιυδί ὈδρΠ ἴῃ σοστυρίίοη. ΤΒ6 
δΙΠΠ.]π655 οἵ ὨυπΊδη πδίιτο ψοιϊὰ ἔδιι8 Ὀδ 

τεβεηϊθαά ὈΥ [Π6 υἱπο]θδη 655 οὗἉ 115 ἴννο ΡοΪ65, 
ΒιΠ δηὰ [οί (ΒΆΒγ). Βυΐ {Π15, νης ἢ το- 
ἔετϑ Ἰτητηθα Ἰλίου ἴο ρυτγιβοδίίοη δῇοσ ς ]]ἀ- 
ὈΙΓ, [2115 ἴο (ἢ6 στουπάὰ ἃ5 δῃ Ὄχρδηδίϊοῃ, ἰῇ 
νγὸ σοηδίάἀον ἐμδί ἴἴ νγὰ8 ποῖ 16 πονθογῃ 
σὰ ΒΟ νγᾶβ γεσορηϊζοὰ 5 πποΐοαῃ, δυΐ 15 
τηοΐδεγι, ὙΠῸ ἀοβίεοτηθηξ οὗ σὨ]Π] Ὁ ΓΙ 15 ἴῃ 5 
Ὀτγουρῆϊ ἰηΐο οἷοθο τοι οηϑῃὶρ νὰ (6 ἀθ- 
ΠΙοοηῖβ πποποποά ἴῃ οἢ. χν. 
ΤῊ ᾿ΠΟαΌΪΓΥ ἱπῖο ἴδ6 πηϑδηΐηρ οὗ (5 ςογί 

Δ 856 οη χίϊ. 4, 6---8, 

ΟὗὨἨ υποϊφδηηθϑ8 σηυϑί, 1 νγου]ά 586θπὶ, τοιηϑίη 
ἱηπνοϊνοὰ ἴῃ ἃ ϑῆδιο οἵ ἰῃδΐ πηγϑίοσυ Ὑδιςἢ 
βῃγουδβ [86 ψΒοὶε οὗ ἴπ6 διιῦ)]οςϊ ἢ Ὡς ἢ 
ἰι 5 σοηποοϊοα. ὙὝὨῈ Ὀεδὲ εἶθ νγὸ ςδη γμεῖ 
ἰονναγάβ ἃ Ξοϊ υΠ]!Οἡ ἀρρϑδγϑ ἴο Ὀ6 [Πδὲ δυττ Ξῃοά 
ΌΥ 5ιςοἷ ραϑϑαρθθ 45 Οϑη. 1]. χό, οπι. ΥἹἱῖ. 24, 
Υ111. 21. ἰη σοηποχίοη νἹὮ (Παΐ ἔδο]ηρ οὗ 5μλ πιὸ 
τ δος ἢ 5 σοπιπιοη ἴο 41}} υχπηδη Ὀδίηρ5 ποῖ δη- 
Εἰ γεῖν ἀεθαϑοά, οὗ ννῃϊοἢ ννὸ ψαίμοῦ ἔμπα Ὠἰ βίον 
ἔγοτη θη. ἰϊ. 29, ᾿δϊ. 7) ΣΟ, ΣΙ- 

᾿. ΑΙἹΙ ποοὰ οὗ ρυγβοδίίοη σψιζϊπουΐ ἀουδὲ 
ἴοοκ [ἴ5 σΣίϑ ἴῃ ἃ 96η56 Οὗ ἰδ 5ἰ πῆ} ] 655 οὗ τηδῃ. 
Ι,ρξΑ] υῃο θδηηθ55 νου ]ὰ ηοί 686 ἤάνο ὀχοϊιά θα 
ἘΠ6 ρούβοῃ ἔγοπὶ ραγιςὶ ραίίοη ἴῃ ἐδ6 βογνῖοθ οὗ 
186 ϑαῃοίυασγ. Βα ἔπ σοηῃποοΐίοη θεΐννθθη βίη 
δηἀ ὉΠΟ] ΘΔ ΏΠ655 18 ηοΐ ἱπητηθάϊαῖθ. ὙΠῸ οοη- 
ποοίηρ ᾿1ηΚ5 Ὀδίννοθη ἰποπὶ ἅγὸ (ῃ6 ἀϊϑοδϑθὸ δπὰ 
ἄρα νοῦ ἃγὸ ἴδ. οἴδβργιηρ οὗ 51η. Τδὸ 
Ρδΐῃ5 οὗ σμ] ἀ ἰγΒ δη ἃ {μ6 ϑυβεγπρ οὗ ἀδαῖ ἢ 
γογο (ἢ6 ἔνο ϑεηΐδξησοβ ργοπουπορα Ὁγ Οοά 
ὌΡΟΠ τδηκιηα δῇἔοσ {Π6 ἢγβί ση3, Ὑὴδ οᾶ96 
566 Π}5 ἴο Ὀ6 5 γθηριποηρα ὈΥ [6 ἴδςξ ἰπδὶ {πὸ 
ἀϊδοαϑθά σοπάϊθοηβ οὗἉ πηοϊθδηηθ55 (ΧΥ. 2, 45), 
σοιμρασοὰ ψ τ ἐμὸ ΒΟΔΙΠΥ Οὔ ε5, ἀγὸ γραία 85 
1 [μογ μαὰ 4 ἀουθ]ς σγουηά οὗ ρο]] δου ; ΒΟΥ 
Δίοῃθ γα το βδοσιῆς!δ] δίοποπιθσηῖ. ὴ6 σοῃ- 
αΕἸυδίοη ἴμθη ἀρρθασβ ἴο 6 σρδϑοῃδῦϊε (ἢδὲ 4]} 
[86 πίοβ οὗ ρυγβοδίίοη ννογο τηϊοπάθα ἴο σϑ- 
τηϊηά [ἢ6 [5γδθ] 116 (δὲ ἢ6 Ὀεϊοπροά ἴο ἃ 211οῃ 
ΤΆΟΘ δηὰ ἰδδί ἢθ ποοάρὰ ἃ Ρυτγιποδίίζοη δηὰ 
Αἰοπεπηθηΐ Ὡς ἢ ΒΘ σουϊὰ ποΐξ οἴεςῖ ἔογ Β1πη- 
501}. 

{15 ῬΟΓΩΥ οὗἉ γολασκ [πὲ [6 5416 Οδιιϑ65 
ΟὗὨ ὕπο ]οδῃη655 δᾶνο Ὀδθη ΦΘΏΘΓΑΙΪΥ στοςορηζοά 
Ὀγ [86 δηςοϊεηξ ἠδίΐοηβ. ϑοῖηδ δ βου 165. οη 
[Π15 Ροϊπὲ 45 ἴο ἀθίδιϊ5β ἤανθ Ὀδθη βίνθη ἰῃ ἔῃ 
Ρτοςθάϊηρ ηοΐθβ. [{ νου]ά 5βϑθεπὶ (δὶ ἴῃ ἴὰνν 
οὗ ρυπῆἤοδίϊοηϑ, ἰῃ ἰἰ5 ἴὮγεθ στοαὶ ᾿ΐποβ οὗ δρ- 
ῬΙοΔἤοη (866 ποίθ δαίοσγε οἷ. χὶ!.), σοἰϊῃοϊά 68 
1 186 συρεξεβίίοηϑ οἵ ἴδ σοτηπιοη ἰηϑίϊηςῖϊ, 
ΟΥ οὗ [δὲ σοτησηου ἰγδάϊοη, οὗ 186 Ὠυμλδη 
ΤΆςΟ, 

ἴ. Βυὲ Ιἰ 5. ἱπιροτίδηϊ ἴο οὔδογνο ἴῃ ἴδο 
ὙΑΥ͂ οὗ σοηΐγαϑὶ ΜῈ τυ δαὶ σοχηρ᾽εΐθηθϑ9 δηὰ 

3. ὅεη. ἰΐ, τ7, ἢ, τό, ᾿ ῖο; ἔοῃι. Υ. 12; ΗἩςεῦ, 
11. 14, 15; 1 Τίπι. 11, 1.6.Ψ " : 



6 οἾΔΌ. τὸ. 
2. 

ν. 1---3.} 

Ἰορίςδὶ σοῃϑβιϑίθηοῦ ἴδ6 ἀὺνν οὗ Μοϑβϑοβ ἰγϑαΐβ᾽ 
1Π6 διιθ]οςϊῖ, δῃὰ πον ἴἰ ταΐῖβϑθβ ἱξ ἀῦονθ [Π6 
Ἰενεὶ οὗ πδίυγαὶ ἔδεϊηρ ἰο ἃ ΠΙΡΉΘΓ ϑρῇογο, 
ὟΝ Βοη [6 [,Ὧὺὺ ἴῃ ἰδίοσ ἀροϑ ννᾶ8 ΠΊγργεβοηΐ- 
οὰ ΌΥ ἴδ6 τα ὈΙΠΙ 4] ἰδδοθοῦβ, 115 Ἰορίοδὶ ἀ15- 
ἘποΌοης σσεσε σγυπ  ὈΪο ἀνγᾶυ, δηά δἰζοητίοῃ 
ἴο πιηυο ἀσί!θς!4] σι θ5 Ὀθοδπιο ὑπ6 Ὀδάρο οὗ 
ἴππθ 96 σρῃίζθουβ [ονγ. ΤΟ ἄθορ 5:5] ἤσδποθ 
οἵ [ἢ σεγεπιοηϊαὶ ρυγὶ βοδίϊοηϑβ νγὰ5 σοηξουπάοα 
ψ ἢ (86 ΤΟΤΕ ἔοστηβ, ποῖ ὨρΟθβϑαΓΥ ἢ ἐΠ6 
ΤΟΔΙ ΠΥ, οΥὦὨἨ οἰθδη]πο55. Ηρδησθ οδπὶθ ἴῃ [δ 
ΑΒΗ οὗ Ββαπάς δηὰ “οὔ οὺρ5 δηὰ ροίϑδ, 
ὈγΆΖοη γοβϑοὶβ ἀπά οἵ (2065. Μδικ υἱἹ!, ----8. 
]υδὲ [Π6 βάση Κιπά οὗ οοηδιβδίοη 15 ἴο Ὅδ 
ἴτδοδὰ ἴῃ 411 [6 Οδη 16 ϑγϑίθηιβ οὗ ρυτγίῆ- 
«Δὕοη. Τὸ Ηϊπάοοϑβ, ἔοΓ ὀοχδιηρὶθ, ρυΐ 'ηΐο 
1Π6 5416 σδίοροσυ οἵ ροϊϊυςοη ἃ σΟΓρϑ6, 8Π 
Ουϊολϑδὶ ἔογ ἀδδάϊγ 5ἰπ, πὰ ἃ πουνθογῃ ςἢ]ὰ 
ψ1} 411} 115 τεϊδίίομς τυ] ΐη ἃ οογίδίῃ ἄδρτοο 
ΟΥ̓ σοπϑδηΡΌ ΠΥ, νυ οἢ 18 Θρθοῖ δ! γ οχίοηάδοὰ 
δεγοηά {δ6 σοπηποη ᾿ἰπ|}15 ἕο [6 Βτδῃπγίη , 
Βυξ 186 τὰ]ε5 οὗ ἴδε Μοβίοπιβ Ὀδασ 4 γεῖ 
Οἰοβοσ ουϊννατά τοϑοδησο ἴο ἔδοβε οὗ ἐδ 
ΤΑΌΒΙΠΙΟΔΙ εννβ ἀεηουποθα ὈΥ̓͂ ΟΣ δανίουγϑ, 

1 ΕἸ ρηυ,Ἶν. 62, 85; ποῖα ου ἴεν. χὶϊ. 8. 
5 ὅεεὲ Κοζδῃ Υ.  [,23ῃςε, “ Μοά. Ἐργρί.᾽ «ἢ. ΠῚ, 

ΤΕΝΙΤΙΓςῦ5. ΧΥῚ: 

ΤὮἼΕ οτἱρίπαὶ σμαγαςίοσ οὗ [86 Μοϑϑὶς ἴᾶνν οὗ 
ΓΙ ΒΟΔΌΏσΙΒ 15 ΓΕ ΥΚΑΡΪΥ βἤσννῃ ἴῃ 115 ὈοΪοηρ- 
5 ἴο ΟΥΘΓῪ ΤῊΕΘΙΊΌΟΓ οἱ [πὴ6 πδίϊση σου 
ἀϊπξποϊίίοη, 50 ἰϑϑΈγηρ ἴο δἷ5 ροϑβίξοη θοΐογα 
Ἔθονδῇ (ςἔ, Νοίο δῇὔογ σΒδρ. χὶ. ὃ Ν11.), ἀπά ΕΥ͂ 

115 οἰθάστιθββ δηᾶ ργδςίίςδ] τηοϊ ποά. [ἢ 81] οδϑ65, 
ἃ ΡῬεποά οὗ υῃοϊοδηηεββ νγᾶ5 ἀεβηρά---ἰη οτα!- 
ὨΔΤῪ ἀρ] οπθηΐ5, οἰ ΠΟΥ Ο͵Θ ΑΥ̓͂ ΟΥ̓ ϑόνυθη ἐδ 
----αἴ ἴ86 οπά οὗὁἨ ν ΠΟ ἢ ἃ ἔοστηδὶ νναϑῃϊηρ οὗ πὸ 
ῬΕΓΞοη, δηὰ ἴῃ ςοσίδι πη ργοβοσ θα Ἰηβίδησοβ οὔ ἢ 6 
ἙἸοῖμ65 αἰϑο, νγὰ5 ἔο ἰδΚθ ρἷδοθ. Τῇ ρυγ γὴν 
τιῖς σουἹὰ [15 παν Γ Ὀ6 υγτ ἃ 50 45 ἴο ἱπηραὶγ 
115 50] ΘΠ Υ͂ ; [Π6 ῬΕΙΒΟη νγᾶ5 ἴο δᾶνὸ {{π|6 ἴο 
ΓΕΔ]1ΖΘ ἐδ 5θῆϑθ οὗ ἢ]5 ὑῃοϊθδηηθθς. 1 σουϊάὰ 
ποῖ, {πκὸ τηοβί οὗ ἴπ6 (σεῃῖηθ ρυγιβοδίίοηβ, δ6 

ὉΙΤηΘα ἐπ) Δ ἴο Υ ἤθη ἔμ οσσδϑίοῃ ἔοσ 
11 οσουστοά, 845 18 ἴδε οὐΐοσξ ὙγοσΘ σηδί ΠΥ ἴο 
οἴθδηϑο ἴη6 ἤοϑῆ. Βυῖ δῦοτὸ ἃ]1, ἰξ βῃουϊὰ δ 
οὐϑοσνυθὰ [Πδῖ δυο 1, Ἐν] ς δ] ρυτγίβοδίίΐοη οὗ ἃ 
δτάνοσ Κι ουϊπιϊπαϊοα ἴῃ 4 51:η- Οὔἴεσιηρ πὰ ἃ 
Βυγηί-οβογίηρ Ξδογ βοδὰ ἕο Ϊεπονδῇ δοοοσγάϊηρ 
ἴο 16 οηογαὶ ἰᾶνν οὗἁἉ 5ΔΟΓΙἤςΙ4] νγοσϑῃὶρ. Απά 
186 δἰοηϊηρ δεῖ οὗ [ἢ6 ὑγιοδὲ ζᾶνθ 118 τηδδηϊηρ 
ποῖ ΠΟΤΕ ἴο [86 5'πρίθ οσοδϑίοῃ οὐ ὑν Ὡς ἢ (Π6 
ΒΔΟΙΠ Ε5 ὑγοα οἤξεσεά, Ὀυξ ἴο ΘΕ σΐο οὗ 
Ρυπβολίοη, νεῖ μοῦ στοδξ ΟΥ̓ 5811}, τυ ςἢ 
ννγὰ5 ργοβοροα ὈΥ ἴδ6 1μἂνν. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΥΙ.. 
: ἴσιο ἐλε ἀλλ 2γίεεί περσί ἐν ἐηίο {λ6 ζοῖν 
2ίαες. τι 78 τἱρε οδογίηρ 7207 ἀξρσες 15 
724 εἶπ οδεγίηρ 0,7 δὲ φεοῤίκ. ΄ὅο 714 
σεαῤεροαί. 40 724 γεαγίν “αν οὗ 144 ἐχ- 

ΟΜ“. 

ΝῺὨῸ ιδθ ΤῸΚΡ βρᾶκε υπίο Μοβεβ 
δἴῖεγ ἴῃς ἀεαφῖῃ οὗ τῆς ἔνγο 80η8 

οὗ Αἄγοη, ψβεμ ἴμεν οἰεγεά Ῥεΐογε 
τῆς ΙΟΚῸ, δηά ἀϊεά; 

2 Απά τῆς ΚΡ 5414 υἱππίο Μίοβεϑ, 

σηαρ. ΧΥῚ.. 

ΤῊΣ ΑῪ ΟΕ ΑΤΟΝΕΜΕΝΎΥ. 1--24. 

ΤΒο ὈΑΥ͂ Οὗ Αἰοποιμεπηΐ, οἵ, ἃ5 ἰξ 15 ἰπ {6 
Ἡεῦγτον, ἴμ6 ΠΥ οἵ Αἰοποιηεηῖ5 (7γι Κίρρω- 
γί ι), ἰβ οδι θὰ ΟΥ̓ ἐε ἈΔΌΡΙπ5 7γ7όνια, ἰ.6. 1ῃ6 
ὨΔΥ͂, ψὩΟὮ 15 186 6616 οὗἁὨ [μ6 ἐγεδίῖϑε οῃ 1{ ἴῃ 
186 Μίξῃπα. ῬΉΪΠο «4115. 1 “πε Ἐεβέναὶ οὗ 
ἘΔΘΌΩΣ,᾽" δηὰ 51 {π|Κὸ (ΡΓΟΡΔΡ]Υ) “ἴδε Ἐαϑῖ." 
866 Αοἰβ χχυ. 9. ΤῊ Ρυγροθο οὗ ἴ86 οὗ- 
ΒΕσυΔηοο Οὗ (Π6 ΑδΔΥ 18 ΘΧρΓΕΞΘΙΥ ϑἰδίθα ᾿π (ἢ 
1,Αν7: ""ἴο τηδκο δη δίοποπιθηϊ ἔοσ ἴῃ οδ] ἄγη 
οὗ Ι5τδοὶ ἔοσ 411 {Πεὶγ 81π5 (πὰ ἐμϑὸ τρτυείρν 
ΟἹΟδ ἃ γεῖσ."" ϑ86ε συν. 24 δηὰ τό.---Οἔ νἱ 
1.15 σδδρ., ΧΧΊΙ, 26----32. 

1. ὟὍΒο ἱπβίγιςοης ἔοσ οὔϑοσνὶπρ [ἢ15 ἀΔΥ͂ 
ΒΟΌΣ ὨδΔΙΌΓΑΙΥ ἰο ζοϊονν [6 ἰδὺνβ οὐὁἨἁ ὅ58ογ- 
ἤοο5 δπάὰ Ῥυγιβοδίίοηβ. δ66 οὔ συ. 33) 24. 
ΤΏ σπαρῖοσ ττουἹὰ οἡ [815 στουπὰ Ἄρρϑᾶσ ἴο 
μοι 115 ῥὑσορεσ ρἷδοθ' ὙὍὨδ σείδγεποβ ἴο ἴδε 

ϑρεὰκ υηΐο Αδιοῃ ΤΥ διοίδεγ, τῆδὲ 
Ἦδ δςοῃης ποῖ δὲ 4] [ἰπ͵)ὸ5 ἰηῖο ἴἢδ ὃ Ἐχοὰ. 3ο. 

πὃ - ᾿ 

ΒοΟΙγ ῥίσες νἱταὶπ τπε ναὶ] δεΐογε {πὲ Ητδ, ο. 7. 
ΤΊΕΙΟΥ 8εδῖ, ΨΨἘΙΟΏ ἐς ἀροη τῆς 21; 
(δῖ ἢς ἀΐε ποῖ: οσγ 1 ψ}}}} ἄρρεᾶγ ἴῃ 
τε οἰουά προ ἴδε ΠΊΕΓΟΥ 8εδῖ. 

2 ἼΠυ8 5}4}1 Αλτοη ᾿οπης ἰηΐο ἴῃ 6 
Ποῖὶγ }ίαεο: ἢ ἃ γουπρ δυ]ΠΟοοΚ ἔογ 
Δ 8η οβεγηρ, ἈπΠὰ ἃ γᾶπὶ ἔοσ ἃ θυγηῖ 
οἴξεπηρ. 

ἀοαί οἵ Νδάδὺ απὰ ΑΡΊδυ 15 ποῖ 1ποσοΐογο ἴο 
Ὅ6 τορασάθα ἃ5 ἃ σεβυγηίηρ οὗὨ ἴΠ6 ΠΙ5ἰοσίοδὶ 
πιταῖνο ἔγτοπι οἷ. χ. 2ο, Ὀυϊ 45 ἃ ποῖϊςϑ οὗ (86 
οσςδϑίοῃ οἡ νος ἢ [6 ἱῃβιγυς ΠΟῃ 5 γοσὰ ρίνθη, 
νὙν6}1} οα]ουϊαίοα ἰο δΔἀὰ ροϊηξ δηὰ δπρμδϑὶβ ἴὸ 
[86 5Ξοἰοπιη δάϊηοηϊοη ἴο ἔμ ΗἸΡὮ ργοϑὲ ἴῃ 
[Π6 ϑοοοῃᾷ νοῖϑθοΌ ὙΠῸ ἀοδαίῃ οὗ ἢ]5 50ῃ5, ἴῸΓ 
ἀγανγίηρ πἰρὰ ἴο [ϑμονδὴ ἱπ ἃπ ὑπδυξμογζεά 
ΤΑΔΏΠΠΟΙ, νγΝ85 ἴο 9εῖνο ἃ5 ἃ Ὑγαγηηρ ἴο Αἄγοῃ 
Εἰπιβοὶ ἢ πόνοσ ἴο ἔγάηβρταβϑ ἴῃ [815 γεϑροςοῖ. 

Φ. {δὲ δοὶν ρίαεε «υἱέδίπ δε σα] 866 Ἐχ, 
Χχυϊ. 21; Ηδοῦ. ἰχ. 2. 

ἐδε εἰομ4 (ΓΕ. ἔχ. χυὶΐ. το, χῖχ. 9, χὶ. 34; 
Νυπι. Χ. ΙςῚ Σ Κὶ Υἱῖ!. το. 866 τ. 14. 

δε γιθγῷῦ ““4] 8566 Νοῖβ οἡ Εχ. χχν. σ7. 

39. {ρι Μοτὸὲ 5ΠἸ ΕΥ, ΜΨ10Ὰ 0816; ἰδδὲ 
15, ἢ 186 οβογίηρβ δρουΐζ ἴο Ὀ6 τηεηξοποά. 

ῥοίγ ῥίαοε] ὍὨΪ5 πᾶπὶῈ πόὸ ἀδηοῖεβ ὕὉ8 6 
ΒΔΒΟΓΌΔΙΥ, ἰδ ἡ ΠΟ]6 βδςγοὰ δηοίοσυσο, ἴδ6 
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4 Τε 9841} ρυξ οἡ τ ΒΟΙΥ Ἰἴμθη 
οοδῖ, δηὰ ἢα 5}2}1} ἢανες (δε [πε 
Ὀγθοσθ8 Ὡροπ 8 ἤεβῃ, δαπὰ 3141] Ὀςε 
ρἰτάεά ψἱ ἃ ᾿ἰμθη ρίγαϊς, δηά σῇ 
τῆς ᾿ἴηθη πλϊῖγε 5141} ἢς θὲ δίϊγεά: 
ἴῆεθε ὧγέ ΠΟΙΥ ραγπιθηῖβ; τῃαγείογε 
81.411] Βα ννδϑ} Πὶ8 θεβἢ ἰῃ νγδίεγ δηά 
59 Ρυξ ἴῃδπι οη. 

ς Απά ἢε 5881] ταῖκα οὗ τῆς σοηρτε- 
σϑϊίοη οὗ τε οἰ] άγεοη οὗ [βγδϑὶ ἔνγο 

ΤΈΝΙΤΙΟυϑ. ΧΥῚ: [ν. 4---7. 

Κι ἀ8 οὗ τῆς ρολῖβ ἔὉΓ ἃ 5'π οἤεγίηρ, 
Δη οπα γᾶπιὶ ἴοσ ἃ δυγηΐ οἤεπηρ. 

6 Απά Αλγοῃ 8|8}} οξεσ ἢΐ5 δι] οςοὶς 
οὗ τῆς πη οβεπηρ, τ ΠΙΟΒ ἐς ἴογ Ηϊπν- 
861, δηἀ “πιλκε δὴ δίοπεπιθηζ ἕογς 
Ηἰηλβο] , δηά ἔοσ ἢΪ8 ἤοιβε. 

7 Αῃά Βε 584]} [κε τῆς ἴννο ροδῇβ, 
πὰ ργεϑεηξ ἴπεπὶ Ὀαδίογα ἴπ6 ᾿ΟΚῸ 
αἱ τῆς ἀοογ οὗ τῆς τἀρϑγηδο]ε οὐ [ἢ 6 
σοηρτερδίίοη. 

οουτί οὗ ἴο ΤΑθεγηδοῖθ, Τὸ οβογίηρα ἡγοτο 
ἔογ Αάγου δηά ἢἷβ 90η8, ΒΡ θὰ ΌΥ ἱμηϑοὶε, 
566 ν΄. 6. 

4. [Ιῃ ρῥγθρασίηρ ἔογ ἴδ8 ογάϊῃαγΥ σηϊπἰβίσα- 
Πἰοη5 [6 ρῥγιοϑδὲ δά ἴο νυδϑὶὶ ΟὨΪΥ ἢ15 ἔδοξ δηά 
βαπάς; Εχ, χχχ. 19---2σ, χὶ. 21. Βυΐ ἔπ 
ΗΙἸξ ργοσὲ ἤθη δ ςβαδηρθὰ ἢὶβ ἀγεβϑϑ οἡ [815 
ΟΔΥ ννὰ5 τεχυϊγοὰ ὃ. Ὀδῦμο Β11180170, ΤΤὨ]5 
νγ)β ἄοῃε θη δὲ τεϑυμηοά ἢϊ5 “" ψοϊάθη 
ξαιτηθη5᾽") (Εχ. χχυἹἹ.), 85 νγ6}} 8ἃ5. οἡ (15 
οςςδϑίοη. 866 ν. 24. Δσοογάϊηρ ἴο [6νν 58 
τγδάπιοη [86 ΗἸ ΡΣ ῥγίοϑέ ΠΙπΊϑο] ἢ 1ῃ 15 ροϊάθη 
ξαιτηαθπίβ μδά, οὐ [5 δύ, δηά ἔογ ἴδ ῥτο- 
νίυυβ Μεθ κ, ἴο οὔἵοσγ {86 σεζί δν ἀδΕγ 5δοσγίῆσοδ, 
δηὰ ἴο πῇ [26 οΟἶοΣ βδοογάοίδὶ ἀυε5 οὗ 
πὸ δϑαποίυδγυ, ὙΠΟ ὙγογῈ υ150}2}}}7 ρεγίοιτηοα 
ΌΥ ἃ Τοπιπιοη ὈΓοϑί.---ΤΠθ ἄγεθ οὐ ψ δ 
᾿ἰηθη, ΒΟ Π6 πον Ρυζ Οὔ, Ἀρρθατβ ἕο δδᾶνε 
Ὀδοη {πκὸ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΙΓῪ ἀτεβθ οὗ ἴῃ σοπιπιοη 
Ῥηεβίβ, ἐχοορί ἰῇ ἔπε συ ϑεξυϊζοη οὗ ἃ ᾿ἰπθη 
Τα ἔοσ ἴῃς Ὀοηπεῖ (ΟΣ ΒΕ. δηὰ οὗ ἃ ρῥἱδίη 
Ἰΐπθη γίσγαϊθ ἕοσ ἴῃ νασοραίθα οὔθ. ἘΧ, χχυμ, 
4ο---432,), ἢ ποίε5. ὙΠῸ πλτε 501} ἀϊ5ι1η- 
Ευϊϑῃοα ᾿ἰπὶ 45 ἴδε ΗἸΡὮ ὑγιεβί, απὰ ἴδε ῥ]δίη 
ψΒΠ6 ριγάϊο νγὰ5 ἴῃ οχδᾶςῖ δὶ ὉΣ ἢ ψ ἢ 186 
οἴδεσ ραγῖ9 οὗ ἴῃ ἀγθββ. 1{ Πδ5 ϑιιρροβεά 
ὈΥ ἜΥ (δὲ (15 ΕΠ ἀγοθθ νγᾶ8 σοσῃ ΟΥ̓ 
ἴῃς ΗἸ ἢ ργίεδὲ ἴο τρδγκ (ῃδὲ πὸ γεάυοθὰ μἰπι- 
5861 οἡ (}}15 οσςδϑίοῃ ἴο ἐδ ᾿ενοὶ οὗ ἃ σοϊῃσηοη 
Ῥγιοϑέ, 85 Δη δςῖ οὗ δυχη]αϊίοη Ὀοσοσηίηρ ἴῃ 6 
Οδδγδοίοσ οὗ 16 αν οὗ Αἰοπειηρηΐ, [ἰ 15 
ΔΙΙοροὰ (δὲ δα οουἹὰ ἤάνο ὑγοσῃ ἰΠθϑ6 ῬΘΟΌΪΙΆΓ 
ξαττηθηΐβ ΟἿΪΥ 85 ἃ δυιηδῖοαά ρῥεηϊίθης δϑκίηρ 
οσ ἔουρίνθηθϑβ ἤθη Π6 οἴεγοά {πὸ 51}-ΟΠοσΊηρ, 
ἴοσ Εἰπιϑοὶξ, υ. 6. (ϑόνοσαὶ [εὐν ϑἢ δος που 168, 
ἘΣ αβΑβὰ ΌΥ Ὠχυίυβ, ΟΥΤ] ΑἸοχ., ἃ 1, δρὶάς, 

τοῦυ5, Ἐ οδοηση }1ὁσ, Κηοῦεὶ, ΚυτγίΖ, ὅτε.) 
Βυϊ  ϑθοπβ ἴο Ὀ6 0 5Ε}} ἀραϊηϑί (15: 
1) ἴθδὲ πὲ ἀτεβϑ, ἰβουρὴ ἰξ νγᾶβ {|κὸ {πὶ οὗ 
6 ΠΟΠΏΟΙ ἔπ ἴῃ Βοΐπῦ ψὨς, τγᾶϑ 5{1}}} 
ἀπε πριυ ϑποὰ ΌΥ {186 ἰπϑὶσηία οὗ ἴπ6ὸ ΗἸΡἢ- 
Ῥυοβιβοοά:;  ) ηαὶ ἔδμεβθα ξδιτηθηΐβ 816 6πη- 
ΡΒΔΌΟΔΙΙΥ δὰ δον (νυ. 4, 32}, ἴῃ νἱτίῃο, 
11 ννου]ὰ 586ϑ, οὗ [ΠΘΙΓ 5ρϑςΐδὶ 5ηϊβοδηοθ, 
ποΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ἰπ ἴπ6 5816 9θη96 35 ἴῃ βοϊάθη 
ξαιτηθηίβ, ΒΟ ἢ γεσα σοηϑεοογαίοα ΟΥ̓ πὸ 
ΔΟΪΠΓἾ ΡΣ ΟἹ], Εἶχ. ΧχυἹ. 2, ΧΧΙχ, 21; ἴον. 
ΥἹ. 40; (3) ἴδαΐῖ δνεὴ δάπηξης ἰπαΐ ἔΠῸΥ 
ὙγΟΓῈ ἰηἰοηαοα ἴο 455 γα ]δίο ἴο {86 ἀγοβϑβ οὗ ἴῃς 
σοπιπΊοη ΡΓθβίβ, {ΠΕΥ γεγο ποῖ ἴῃ ΠΊΟΓΙΟ 5Υ1τη- 

ὈΟΪ 4] οὗ δυπιΠδοη, ἔοσ {π15 ἀγθβ5 νγᾶϑ 
ΔΡρροϊηϊοα ““ ῸΓ ρίοῦγ δὰ Ὀδθδιίῦ "ἢ 85 σηυςὰ 
8ἃ5 ἴθ φοϊάθη ψαιτηθηίς οἵ {6 ΗἸρΡ ργιοϑῖ, 
866 ἔχ. χχυϊ!., ςἢ. “. 5, ὙΠ} Ὁ. 40; (4) 8πά, 
Αθονο 411, [πδὲ νυ! θ658 ὩΘΟΥ ἈρΡΡΘΑΓΒ ἴο ΠᾶΥΘ 
Ὀδεη οοπποοίοά ὈΥ ἴπ6 Ηεῦγεννβ Δ πιουγῃ- 
ἸῺ οὐ Ῥεηϊΐοῃοδ; οὐ ἔλπδ σΟΠΙΓΑΓΥ, 411] [86 
εὐάοποθ τγχὸ δᾶνε Φρρθᾶγθ ἴο τΏΔΚ6 18 515 }18Ε- 
οδηὶ οὗ {Πυμαρηδης ΒΟ ποσ5. 866 Εοΐοβ. ἰχ. 
8: ΕΖ6Κ. ἰχ. 2) Χ. 2; Ὠδῃ. Χ. (9 ΧΙ. 6; Μαεῖϊ. 
ΧΥΪΙ. 2, ΧΧΥΪ. 41: Μαῖκ ἰχ. 42: 0Κ6 Ιχ, 20: 
Ἀδν. 11. 4, ἷν. 4, Υἱ. ΙΣ, ΧΙΧ. Σ4, ἄς. ἄς. 
Ηδῆςο ἱξ βϑοηβ ποδί ργορδῦϊο {πὶ ἴῃ ΗΙΡΕ 
Ῥγίοβέ, ἰῇ ργθρασίηρ ἴο δηΐοσ ἴῃ6 ἩΟΪγ οἱὗἉ Βο]165, 
δἰ γα ἈἸ 56} ἴῃ ϑροίϊθββ ὑνὨ16 ἃ5 ἃ [οκθη οὗ 
16 ΠοΙ1πο55 ψιδουξ γος ἢ ποηθ, ἴῃ ἃ ϑρι γί [2] 
56η56, ΟΔἢ δηΐοσ ἴῃ6 ἀἰνπς ρσόϑρηςσθ. δοὸ  Οστίξε, 
Ἡδογοδίυπ, ΚΑΙ,  οσυο. Ηες ἴδυ5 Ὀδοδιηθ 
ἃ τότ ἀϊδηςς ξοτοβῃδάον οὐ ἴῃ6 ϑυθδίογ 
ΗἸρ Ρυϊοϑὲ, γγῇο 15. δ" ΠΟΙ͂Υ, Βᾶστηοββ, υπάο- 
ΒΙοά, ἴ6 ἔσοτῃ δ πηεῖβ."} ὙΠῸ [45 Οὔςδ 
ἔογ 411 “ οηϊογοὰ ἱπίο {μὲ σι [6 ν]],᾽ 
Ηδεδ. νἱ!. χό, νἱ. :9, λο. 5 5 βηῆοδηοοδ Ὀ6- 
Ἰοηγοὰ ἴο (6 Ηἰξχ ῥγίθδξ ΟὨΪΥ ἴῃ ἢϊς οἷῆο!δὶ 
ΟΔΡΔΟΙΥ 85 στηθαϊδίογ: ἰπ ἢ 5 Οὐ ῬΕΓΒΟη 6 
Παὰ ἱπῆστηγ, ἀπά νγα8 τεαιύγοά “ἴο ΟΣ ὉΡ 
βδοσίῇσθ, “3712 ῸΓ 5 οὐ 51πη5, δηὰ ἴδπεη 
ἴογ ἴῃ Ρθορἶε᾽ 5." Ηδεῦ. υἱῖ. 27. 866 οπ ἴχ. 
.---14. Οἡη ἴδ βάτὴηθ στουηὰ 1 ννὰ5 {Παῖ, 4]- 
[βου δῇ 85 ἃ πιοάϊαϊοσ 6 Πδά ἴο δηΐοσ (ἢ Μοϑῖ 
ΗΟΙ͂Υ ρΐδοθ, 85 βίῃπι] ἤθβ δ6 ποοάδά ἴπ6 οἱουὰ 
οὗὨ ᾿Ἰῃσθηβθο 85. ἃ υ1} (0 σοῖο Ὀθεΐνγεθῃ δηλ δηά 
ἴδ ΒΟ] πο55 οὗ [ϑῃονυδῃ. 866 σ΄. 13. 

δ. “κε ο7 1δὲ εοπστοσα θη] ΤῊΘ ᾿πγο βΌδίβ 
ἴογ ἴδο δ1η-οὔθεσίηρ ἔογ ἴδ Ῥθορὶο, δηὰ [πὸ 
ΤΆΤ ἕογ ἴδεῖς Βυγη-Οἤοσίηρ, σγοσὸ ἴο Ὀ6 ϑὺρ- 
ΡΙοὰ δὲ (86 ρυθ]!ς οςοϑβὲ, 45 ἴῃ δ᾽η- ἤδη δηὰ 
{Π6 Βυγοῖ οἥετίης ἔογ 186 ῥγδϑίβ νγεσὸ ἴο ὃδ6 
ΒΌΡΡΙΠΕἀ Ὁγ ἰδ6 ΗἸ ἢ ῥγίοσί. 866 σν'. 3. 

ἑᾳυο ἀϊάε Γ᾽ ἐδε φοα. ΤῊΪϊ5 βῃου]ὰ 6, το 
ΒΏΔΑΚΥ μθ6-Κοδῦθ. 866 οἡ ἵν. 22. Δοςογά- 
ἵπῃς ἴο (δὲ ΜΙβῆπΑ ἔμεϑὲ σσετὸ ἴο Ὀ6 οὗ {πὸ 
ΒΔΠῚ6 σΟ]ΟΌΓ, 51Ζ6, δηὰ νδὶις (΄ Ὑοσηδ,᾽ νἹ. 1). 

Θ. «ῥα οὔεγ] Ἀδίμοσ, 8811 Ῥχζοβοδβὲ, 
85 ἴῃ συν. 7). το, ἄς. ὙΠῸ νοχγὰ Ὄχργθβϑος 
ξοττηδὶ δεῖ οὗ ρ]δοίηρ ἴδε υἱςεῖπι5 'η τοηΐ οὗ 
ἴδ οπίγαπορ οὗ ἴῃε Ταῦετηδοῖθ. [πίγοά. 8 νυ. 
,ν διρυεῦ, αηδ ζῶν δὲς δοι.9] ὝΤὨδῖ 15, ἔοσ 

ΒΙΠΊΘΟΙΕ ἃ5 (6 ΗἸΣὮ ργὶεβὶ δηὰ 411 [δ σοχησηοῃ 
ΡΓεβῖβ, ΟΣ. οἡ ἱχ, 7---14. ᾿ 

Υ̓ 

Ἡοῦ. 9. 



1 ςδ. 

ν 8--4.}΄ 

8 Απά Αδίοῃ 5})21] σδϑὲ Ἰοῖβ. ὑροπ 
᾿ ἴῃς ὕνο ρολῖβ; οἠς ἰοῖ ἔογ τῆς [0 ᾺΏ, 
δηά τῆε οἴδεγ ἰοῖ ἔογ τῆς ᾿βοδρεροδῖ. 

ΓΕΝΊτΙσῦϑ. ΧΥῚ: 

ἴογ δίπιβοϊῦ, δηὰ ἔογ ἢΐ8 ἤοιιδ, δηά 
8041] ΚΙΙΪ τῆς Ὀυ]ΠΠ}οοἶκ οὗ της 5ἰη οὔξεσ- 

ΩΣ ἴηρ; ὨΙΟΝ ἐς ἔοσ Πἰτηβεϊ: 
9 Απά Αλγοῃ 3811] Ὀγίηρ τη6 ροδὲ 12 Απά ἢε 5}8]1] ἴᾶκε ἃ Ἴεηβεγ {1} 

ΜΡ, ὕροπ ὙΠΙΟΝ τῆς [,ΟΚΡ᾽8 ἰοῖ ἢ{6]1,) ἀπά οἵ θυιγηΐπρ; οοαὶβ οὗ ἤγε ἔτοηι οἱ τὴς 
οὔξεν ἢϊπὶ 37 ἃ 510 οἤεπηρ. 

10 Βυξς τῆς ροαΐῖ, οη νος τῆς ἰοξ 
ε]1 το θὲ τῆε βοδρεροδῖ, 5411] ὃς ργε- 
ὁοηϊςά αἷἵνε Ὀείοσε ἴῃς [ΟΚ Ὁ. ἴο κα 
λδῃ δἴοπεπιεηξ ἢ πίη, σμά ἴο ἰεΐῖ 
Πὶπὶ ΡῸ ἔογ ἃ δοδρεροδῖ ἱπῖο τῆς νν1]- 
ἄεγῃεβ8, 

Αἰταγ δείοσγε τῆς ΓᾺΡΟΚ, δηά ἢ}8 μδηάβ8 
Δ. οὗ ϑυνεεῖ ἴποεῆϑβε Ὀδεδΐεη 514]]. δηά 
δγίηρ ἐὲ ψν ἢϊπ τῆς ν]]: 

11 Απά Πε 5Π4}1] ρυιῖξ τῆς ἱποδηβό 
ΡΟ ἴῃς ἤτε Ῥείοτς τῆς ΓΟ κΡ, τῃδὲ 
ἴῆε οἱοιά οὗ (ἢ ᾿'ποβῆϑα ΠΊΔΥ σονεῦ 
[Πε ΤΠΘΓΟΥ 86δὲ (δὶ ἐς ὑροη τῆς τε81|- 
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11 Αμά Αδγοῃ 538}4]} Ὀγίπρ' (πε δυ]- 
Ἰοεὶς οὗ τῆς 5'π οἴεγίηρ, ννῃιο ἢ ἐς ἴοῦ 
Ηϊἰπι56] , πα 5}14}} πᾶκε λῃ αἰοπεηιεηῖ 

ἸΏΟΩΥ, ἴῃδῖ Πα ἀϊς ποῖ: “Ἠεϑ. ο. 
14 Δηά 4ἢς 5}41] ἴδλΐκα οἵ τῆς δΙοοά ο ἴὰ 4. 

οὔ τὰς δυ]οςκ, δηά Ἄβργίηκὶς ἐξ ἢ ἐΡ α 

8. Το ἴνο ροδίβ ἔοστηθά ἃ 5ἰπρὶο διη-οἵ- 
[ετίηρ, Ὁ. ς. 
ΤησΔΏΪηξ οὗ ἴδ 5δογιῆοο 1 νγῶβ ποοσσβᾶσΥ [δδΐ 
ἴδ δεῖ οὗ 4 ᾿ϊνίηρ θοϊηρ σου] Ὀ6 ρεογέοστηθα 
αῇεσ ἀθαῖῃ. ὅ66 οὔ υ.2ΣὮὨ ἊΑ.5 [15 οουϊά ποῖ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ δ Υἱϑι ὉΪΓΥ 5εῖ ἕοσίῃ στ ἃ βίηρὶς υἹ Ἐπὶ, 
ἴνο ῬΕΙ͂ ἐπιρογεά, 85 ἰη ἴδ οδϑε οὗ ἴῃς ὈΙγὰ8 
ἴη [86 σ!6 ἔογ [ῃ6 Ποαϊϑὰ Ἰοροσ. ὅ66 Νοῖδ δε σ 
οἰδρ. χῖν. Ὑδὲ ἴνγο βοδίβ εσε ργεβεηίθα ἴο- 
δείδες Ὀεΐοσε [εβόνδῃ, ὕ ἴο {815 ροϊπὲ {ΠῈῪ 
ὙΓΕΙῸ ΟἹ ἃ ᾶγ, δηὰ ἴο ἀοςιἀθ σὰ ϊοῖ οὗ [ἢεπὶ 
5ῃοῦ α ἀἷδ σοσοῦγθο νγὰ5 ῃδὰ ἴο Ἵδβέηρ ἰοΐβ. 
866 Νοῖο οἡ Εχ, χχνυΐἹ. 10, ὃ Ν. 23. 

“,)}0ν δὲ “οςαβεσοα!]) ἘΔΊΒΟΣ, ΖῸΣ ΑΣᾶΣΟΙ. ἴη 
10 υροετίδιπίυ ὙΠ ἢ Οχίϑὶβ γοϑροσηρ ἰδὲ 
τηδδηΐϊης οΟὗἨ [86 οτγἰρίπδὶ ννογὰ, ἰξ ψουϊὰ Ὀδ 
δείίεσ ἴο σείδιη 1ξ ἴῃ (δο ἰοχί οὗ οὖσ Β:0]6. 1 
(δ ἀρροδῖβ ἴῃ ἴθ θπενα Ετσθηςδ, [υπῖι5 
δά τοι] 115, δηἀ πραγὶγ 411 ταοάοιῃ ΟΠ Ἰο δ] 
ἘΓΔΙ5]ΔοηΞς, [οὐγίϑὶ δηάὰ (γι ϑίίαη, Τὸ ννογὰ 
διλ5 ἢο δστίοϊο ἰη Ηοῦ., ἀπά 15 ργονδΌΪΥ ἃ ὑσο- 
ῥεῖ πδῆγθ, ὅ8δ66 Νοίο δ [πε επὰ οἵ [πε σδδρίοσ. 
.9. οδεν δίνι ῶῶγ ὦ τἰπ ἔρον Ἀδίδοσ, 
ἰΡΣΟΒΟΩ ΔΙ Ὁ ἃ 5ἷὶπ οἴεγηρ." (ΟἿ Ἃ. 6. 
Το ροδὶ τυᾶβ ποῖ ἴο Ὀ6 οἤἴεγεὰ οἡ ἴδε ΑἸϊασ 
ὉΠῸ] ἁἤεσγ ἴμ6 βδογίθοβ οὗ ἴδε Ηἰσἢ ρῥγοϑί 5 
δΙπΟοστίησ, υὖ. 11---ι4. [{ 5ῃοιυϊὰ οὔ- 
βϑεσυοὰ (Πδῖ σύ. 9, 10 ΠΊΕΓΟΙΥ 5ρθαῖ οὗ {πὸ ρυγ- 
Ῥοϑὸβ ἔοσ ΒΟ ἢ ἴπ6 ἔννο ροδὶβ σγεσὸ ἀδϑι πο. 
ὙΠΟ ῥγδςῖιοδὶ ἀϊγοςίου5 τεϑροςῖηρ ἔμεπι, ἴῃ 
Ὡς ἢ (ἢ τοαυϊγεὰ ἀεῖ21:}15 ἃγὸ βίνθη, ν}1}} Ὁδ 
ἔουπά ἴῃ νεῖϑοβ 1ς, 1ό, 20---22. 

10. οπ «υδίερ ἐδο ἰοὲ 721} ἐο δε ἐδε “εαρεφοα!] 
ἈΔίδοσ, οΒ ὙΒΊΟΣ Ὅ890 1οῦ ΖΟῸΣ ΑΣΔΣΘ] 
911. 

απ αἱοπεεοηΐ «υἱἱ δέ] Ὠιδογεηξ ορίπίοηβ 
δανο Ὀδοη Ποϊά ἃ5 ἴο [Π6 τηραπίηρ οὗ (ἢ6 ΟΥ̓ΚῚ Π4] 
νογάβ. [{15 τπηοϑί ργοῦδοϊς ἐμδὶ [ΠΟΥ ἜΧΡΓῸ55 
18λῖ 106 γοδὲ “"ἴοὸσ Α.282617 νγὰβ ἴο ὃς ςοη- 
διἀοτοα ἃς ἰδἰκίηρ ἢ15 ρατγί δοηρ 8 ἴμ6 ΟἾΠοΓ 
ξοαῖ ἴῃ [Π6 στοαΐῖ συγροὶ οὗ δἰοπειηθηῖ, ΤῈΘ 
ΟΓ5 Οὗ οὖ νογβίοη ἴπι1ι5 ἈΡΡδΑΣ ΑΙ ΓΙ ἴο τὸς 
Ρτοβεηΐ [6 Ηοῦτεν. ὌΠ 
ον ἃ “εορεχοαΐ ἱπίο ἐδε «υἱ ͵ ΟΣ, 

ἐξ Ὁ ΑΣΒΣΟΙ, ἱπίο {86 πα τααντὴ, 

Ιπ ογάεσ ἀυν ἰο δσίηρ ουΐ ἴῃ6’ 
11 08. [{ [5 ἱπηρογίδηϊ, ἰῃ Γείδγεηοο ἴο ἴῃ 6 

τηοδηΐηρ οὗ ἴῃς δγ οὗ Αἰοπεπηεπί, ἰο οὔϑεογνα 
ἴΠε ογάοσ οὗ [86 σίΐθς 85 ΤΏΘΥ τὸ ἀεβϑοσι θὰ ἴῃ 
ἴδεβθ νεῦβεβ. (1) ὙΠῸ 51η-οθσίη ἔοσ (86 
Ρτιεδίβ (Ὁ. 11). (2) Τπὲ Ηρ ρπεβῖ ἐπίεγϑ 
ἴδ6 Εἶγϑὲ {ἰπ|ὸ, νὴ (6 νι], ψῖὰ 186 
᾿πορῆϑ (νυ. 12,132). (2) Ηδ δηΐοσβ ἴδε ϑεοοηά 
{π|ὲ ἢ {πε Ὀ]οοά οὗἉ {με ργίεβί 5 δἰη-οἴεγο 
ἵπρ (υ. 145. (4) ὙΤἢε βδδοπῆοθ οὗ ἴδθ ροδῖ 
“ΟΣ [ομοναἢ" (νυ. 15). (9) Το Ηἰβῆ ργεβῖ 
εηΐοβ ἴῃς ΤὨϊγαὰ {πιὸ νη τὰς γδὶὶ νυ 
ἴ[Π6 Ὀϊοοὰ οὗ ἴδε ροαΐ (υ. 15). (6) Τἢδ 
δίοποιῃθηῖ ἔῸΣ ὕπο Τοῦ οὗ σϑοῦϊπ κα (ποίθ 
Οἢ Ὁ. 16). (7) Τδε δἰοπεπιοηΐ ἔοσ ἴδε ΑἸΐΓ 
οὗ Βυπιί-οβοσγίηρ ἴθ (86 σουτί (συν. 18, 19). 
(8) Το μοαῖ ϑεηΐ ἂἃννὰὺ ἴο Ασᾶσοὶ (νυ. 
2ο---22). (9) ΤΒε ΗἸ ἢ ρχγίεσὲ Ὀδίμ65 ἢϊπ|- 
861{ δηά τεϑιιπηθβ ἢἷ5 ροϊάθη ρδιτηθηΐβ (νυ. 
43, 24). (1ο) Τῆς Βυγηΐ-οΟἤογηρθ ἔοσ {86 
ΗἸζἢ ῥσχίεϑέ δπὰ ἴπ6 ρεοορῖίθ, στ [δὲ δῖ οὗ 
156 ἴνο δ.η-οὔογηρβ, οὔἴετοὰ οὐ ἴῃς ΑἸ᾿ΑΓ 
(υυ. 24, 215). (11) Ἴδα δοοθβϑοσυ βδοῇοο5 
Το Ποποά Νυπὶ. Χχῖχ. 8--τιἋἫ (566 οἡ ἴεν. 
ΧΧΙΪ. 20), ἈΡΡΟΑΣ πον ἴο δᾶνὸ οδετεά, 
(2) Ἀςτδης ἴο [Θνν8ὴ ἰγαάϊίου, ἴλ6 ΗΙΡἢ 
Ῥσγιοϑί ἀρδϊη γχοϑυσηθαὰ ἢϊ5 νυν αἱ ἀγεϑ5 δηά οηϊογοὰ 
ἃ Βουσίδ {πὸ ΔΙ η {πὸ νδὶ} ἴο {εϊς οὐ ἴῃς 
ΟρΏΞΟΣ δη ἴπε Ὀονν] (" Υ οἴη, ΝΠ. Ἵ 

12. κα εὐμθγ] 866 οἡ ἔχ. ΧΧΥ. 18. 1ΈΟΓΑΙΪΥ, 
18μι9 ΟΟΣΙΒΟΣ. Ασςοογάϊηρ ἰο ἴδ6 ΜιΒΗΠΔ, ἃ 
δοϊάδῃ Ἵδηϑοσ νγὰ5 ᾿ιϑοὰ οἡ [ἢϊ]5 οσςδϑίοη, [ἢ 
ἴῃς ΕὨΡ] 5} νογβίοη 15 σης ἰὴ Ηοῦ. ἰχ. 4, 1Ὁ 15 

δῖ 5 ἔμοτο οΑ]16ἀ θυμιατήριον. 866 ἴῃ Ιος. 
δηὰ οἡ ἔχ. χχχ. 6. [1ΐ 15 μοῦ Ἵδοά ΕΥ̓͂ [86 
1,ΧΧ. τὸ πυρεῖον. 

κῃ ἐ. 6. ἴδο ΑἸΐασ οὗ ἐδε αἰατ δφύογε ἐδὲ ΤΉΔᾺ 
Βυτγηῖ-οὔεγίηρ οἡ ὙὨΙΟΝ ἔγο ννγᾶβ δἰννδὺϑ 
Ὀυγηΐϊηνρ. 

“ᾳυεεῖ ἱποεη σε] 866 Ἐχοά, χχχ. 14--- 36. 
18. ἐδε εἰομά 9 δε ποτε] 866 οἡ ἘΧχ. 

Χχχ. 5, 8. 
ΉΟΓΟΣ 1441] ἐδαΐ ἐξ ὠῤομ ἐδε ἰ61422)9|0}}} 868 

Νοῖο οἡ Εχ. χχυ. σ7. 
14. αμά ῥὲ :ῥα] ἑαζε 9 ἐδε δἰοο] ΤἢΘ 

ΗΙἸρδ ὑσίοδὶ τυδὲ ἤᾶνο σοπῖα οὐἱϊ ἔγοτῃ [τς 



ἷν. 15---2ο.. ΤἘΝΙΤΙΓῦ5. ΧΥῚ: 

17 ΤΑΠπά τδεγα 5841} Ῥ6 πο τιδη ἴπ Ίμκε ς. 
τε ταῦεγηδοὶε οὗ τε σοπρτερδίίοῃ τ 

κ88 

18 ΏρΡΕΓ ὑροη τὰ πλοίου 8εδῖ δαϑί- 
νναγὰ ; δηά Ὀείοτγε ἴῃ ΠΊΕΓΟΥ 8εδῖ 5}|4]]: 
Π6 βργίῃκὶε οὗ με δοοά σι ἢ 8 Βη- 
δΕΓ 5ενῈη {[Π168, 

15 ΦΎΠΕεΠ 5}4]] ἢς ΚΙ] τῆς ροάῖ 
οὔ τῆς 51π οἰεγίηρ, [Πδῖ ἐς ἔογ ἴῆε ρεο- 
Ρἷς, «πὰ Ὀγίπρ ἢϊ5 δἰοοά νι τῆς 
ν 1}, δῃὰ ἀο νι τηδὲ δ]οοά 45 ἢε ἀϊά 
ἢ τῆς Ὀοοά οὗ {πε δι] ΐοςκ, δηὰ 
ΒΡΠΏΚΙς ἰτ ροη [ἢ6 ΠΊΘΓΟΥ 86δῖ, δηά 
δείογε τἢς ΠΊΘΓΟΥ 56δῖ: 

16 Απά ἢε 58}1] πηλκο δὴ δῖἴοπο- 
ταοπῖ ἴον τῆς ΠΟΙΥ ῥίσεε, Ὀεσδιιϑε οὗ 
τῆς. υπο]εδῆπεβθ οὗ τῆς ΤὨ]άγεη οὗ 
15γ26]. δῃά Ῥεοδιιϑε οὗ {ῃεὶσ ἔγδῆβργαβ- 
8Ιὁοῃ5 ἰῇ 411 {ΠΕῚΣ δη8: δηά 80 5}]] ἢς 
ἄο ἔογ {πε τλρεγηδοὶς οὗ ἴπ6 σοηρτορα- 
τίοη, τῃαῖ ᾿Σαπιδίπθῖῃ ἀπλοπρ' ἤει ἰη 
τῆς πιά: οὗ ἘΠΕΙΓ ὉπΟΪεΑΠ ἢ 688. 

ννεη ἢς ροεῖῃ ἴῃ ἴο τηὰκε λη δἴοῃες; 
τηεηΐ ἴῃ τῆς ΒοΙ͂Υ }ίσες, ἀπ|}} ἢς ςοπα 
οὐ, ἀπά πᾶνε πιλάς δη δίοπεπιδηΐ ἔοῦ 
Βἰ5οΙ , δηὰ ἔογ ἢἰβ μουβεῃο]ά, δῃηὰ ἔογ 
411] τῆε σοπηρτερδιίοη οὗ [βγδεὶ. 

18 Αηά ἢε 5}4]] ρο οὐ υηῖο (Π6 ΑἸταγ 
(δῖ ἐς Βείογε τῆς [οΚ Ὁ. δπὰ πλᾶκα δπ 
δἴοπειηδηΐ ἔοσγ ἰἴ; δηά 5}]] ἴδκε οὗ 
τὴς δ]οοά οὗ (ἢς δυΐοςκ, δηὰ οὗ τὰς 
δἱοοά οἵ {πε ροδῖ, ἀπά ρὲ ἐξ ἀροη τδε 
Ὠοτη8 οὗ τῆς δἰτασγ γσγουπά δδουϊ. 

19 Απά δε 58}2]1] ϑργίῃκὶς οὗ τῆς 
ὈΙοοά ὑροη ἰξ ἢ 5 ΠΗΡΈΓ βανεη 
τἰπλ68, Δηα οἰεδπβε ἰΐ, δηά ἤδίϊονν ἰξ 
ἔτοπηι τῆς ὑποϊδδηπαβ8 οὗ (ἢ6 ΤΠ] άγεῃ 
οἔ [ςγδοϊ. 

20  Απά ψἤεη ἢς δΒαῖῇῃ πηδάθ λπ 

Μοβὶ ΗοΙγ ρἷδοθ ἴο είς. (πὸ Ὀ]οοά, ἰδανίην 
186 ΟΡΏΘΟΣ ϑιηοπηρ ΠΏ, ἀπά ἔβθη ἢᾶνὸ οη- 
τογοὰ δραϊη ὙΠ 1η (Π6 νδιὶ. Ασοογάϊηρ ἴο ἴπ6 
τηοϑέ ῬγοῦδὈ]6 ἰηϊεγρσγεϊδιοη οὐ πὸ νεῦβο, ἱξ 
του ἀρροᾶῦ [πδῖ Π6 5ρ ΓΚ] [Π6 ὈΪοοά βονθη 
{ἰπλ68 Ὡροη ἴμ6 ΜοΓΟΥ 5οδῖ, οἱ 118 οδδῦ β149 
(μοὶ ““ εαϑενναγα ᾽), δηά ἴῃθη ϑϑνυθῃ ἘΠ π|65 ὕροη 
[ὴ6 ΠοοΣ ἴῃ ἔτοηξϊ οὗ ἰἴ (50 Κηορεὶ, Κεῖ, ἀπὰ 
Οἴδο 5). [186 ΜοΓΟΥ βοᾶΐ ΠΊΔΥ δ τοραγάθα ἃς 
84η ΑἸΐαγ, [δος Βοϊϊοϑδὲ οπὸ οὗ ἴπ6 ἴἢσθθ, οἡ 1ἢϊ5 
Οπθ οσοδϑίοῃ ἴῃ [86 ἀνδρὶ δ᾽ιοποηθηΐ νγᾶ5 ἴῃ}. 
Τηδάθ ἴοσγ 1ξ, 25 ἔοσ (6 οἴμποσ ΑἸΐαγβ, νυ 538- 
στῆς] ὈΪοοά (Εννα]ά, ΚυτίΖ, ἄζς.). Βυΐῖ 186 
] ον ϑ ἢ τ οΓ5. 1Π ΡΈΠΟΓΑΙ, δηαὰ ϑοπῖθ οἰδβεῖβ, 
ἀο ποὲ {μ|ηκ (ἢδὲ (Π6 ΜΕΙΟΥ͂ 5οαΐ 156 1 τνᾶβ 
τουςποὰ στ (ἢ6 Ὀ]οοά, ἀηά ψουϊὰ τοηπάοσ [86 
Ριεροβιθοῃ ουέγ ἀφαϊπεΐ (ποῖ “ρου ἴδε 
ΜρΙΟΥ 8οαῖ. [|οϑέρπιβ δᾶγ5 {μπᾶὶ ἴπ6 Ὀϊοοά 
νγ)ὰ5 ΞΡ ΚΙοὰ ἢγδῖ Ὡροὴ {86 ΤΟΙ Πρ ἀπὰ [θη 
ὌΡροη ἴδ ἤοογ οἵ ἴδε Μοβὶ ΗΟΙΪΥ ρἷδοθ (' π᾿ 
111. ΣΟ, ὃ 3). (Οἵ. οῃ ἵν. 6. 

16. Ηδλνίηρ οοπιρίοϊοα 1ὴ6 δἰοποιηθηΐ ἴῃ 
ἴῆε ΗΟΙΪΥ οὗἉ Πο] 165 ου Ὀθ δ] οὐἨἉἁ ΤδΒε ριθϑίβ, 16 
ΗΙ ΣΕ ῥγίοδὲ 45 πον ἴο ἀο πε βάτὴθ ἰδῖηρ ο 
ὈΦΔ] οὗ ἴπ6 ρθορῖδ. 

16. ΒΥ “16 ΒΟΙΥ 2ίμεθ " Ἄρρϑασγβ ἴο ὃ6δ 
ἢΘΓα σηθδηΐ ἴπε ρίας νη {ΠῸ νδ]], ἐμῈ ΗΟΪΥ 
οὗ Πο]1.5. Τὸ ἢγϑὶ ρατὶ οὗ {Π6 νοῦβὸ [ἢ }5 ΤῸ - 
ἔε15 ἴο [Π6 ΓΙΐ65 δἰγοδαν ρεγίοιπηρά, ! 

ἑαδεγπαρίς 9 ἐδὸ εοησγεραιοη)] Ἰϑαῦ οὗ 
πιοοῦϊπα, Αἰοπειηθηΐ ννᾶ5 ΠΟῪ ἴο Ὀδ τηδὰθ 
ἔογ 1π6 ΤΑ οσγηδοὶα ἃ5 ἃ νμοϊθ. ὙΠῸ 5θηβὸ ἰ5 
ΨΕΓΥ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἐχργοϑϑοά, Ὀυΐ ὝΠΕΓΟ ϑθοτηβ ἴο 6 
ΠΟ σόοοτὰ ἴο ἀοιδὲ {παῖ {Π6 ΗἸΡὮ ῥγίοϑε νγᾶς 
ἴο ϑργίῃκὶο [Π6 Ὀ]οοά οὐἁὨ εἀςῖ οὔ [Π6 υἱοῖς πη 
Ὀοΐοτο (Π6 ΑἸΐΑΣ οὗἩἉ Ἰποδῆϑθ, 8ἃ5 ἢ ῃδά ἀθῃθ 
Ὀεΐοσγο (6 Μειῖογ βοαΐ ψ] ϊη [Π6 νδ1}. [οϑορῆυβ 
50 ὑπάογβίοοά {86 πιαίζοσ. “ Αηἴ.᾽ 111. το. 8. 2. 
Τιδὶ (86 ΗἸΣ ῥχίεσὲ μβδὰ οἡ 1}18 οἼοδϑίοη 

αἶϑο ἴἰο ἴουςἢ σῖῖὰ Ὀϊἱοοὰ ἴδ6 ἢογηβ οὗ ἴδ 
ΑἸΑΓ οὗ ᾿ποθῆβο ἄρρϑᾶγβ ἔγοῃι ἔχ. Χχχχ. 1ο. 

ἐδαὶ γεριαίπεί ἀρ ἐδορε ἐπὶ ἐδὲ »εἰάτ οὗ 
ἐδεὶν μπείραηπε} Α ΠΘΑΙΙΥ͂ 51Π|}12. ΘΧΡΓΟββ ἢ 
8 υϑοὰ ἴῃ τ. 19 τορασάϊηρ ἴμε Βγδζθη δ]ΐδγ. 
ΤὮδ ποσί ϑδσγθὰ δλγίγΥ (δ ηρβ ΒΟ ΟΠ 
ἰηΐο σοπίδοεϊ νὰ (6 πδίυγο οὗ τῇδ ποοάοα 
ἔτοτῃ {{π|6 ἴο ἔπηθ ἴο δ οἰοαηϑοὰ δηά βδηςδβοα 
ΌΥ (ὃς Ὀϊοοά οὗ ἴδε δ1η-οἤεσίηρϑ ὑοἢ Πλά 
Ὀδθη ἰδίκθη ἱπέο {πὸ ῥσϑϑεῆσθ οὗ [εβοναῃ, 866 
ου Εχ. ΧΧΥΪΤΙ, 48. 

180. ἐῤε αἰίαν ἐδαὶ ἐς δοΐογε δὲ 1.05}} ϑογὴθ 
οὗ [06 σδΌ 5, δηὰ οἴμποῦβ, αν (δίκη {815 ῸΓ 
[η6 Οοϊάδῃ αἱΐαγ (Βἅμσγ, Κηορεῖ, ὅζς.). Βυΐ 
106 ννογάβ, “" 6 50]] γὸ ουἱ,᾽ ἴῃ σοπηροϊίοῃ 
ψ ἢ νύ. τό, σγ, νοι]Ἱὰ ἱπεπηαῖο [πὲ ἢὸ νγὰ5 
ἴο δοὸ ουξ οὗ ἴπ6 ὙΔΌοΘΓΩΔΟΪΘ ᾿πίο [86 Οουτγί, 
Τμδῖ {86 ἀοϑιηδίίοη ΠΊΔΥ ὈΓΟΡΟΙΙΥ Ὀοϊοηρ ἴο 
6 Βτγάζθη δἱϊδασ, ἰ5 ὑσγουθὰ ὉΥ σ. 12. ὅ66 Εχ, 
ΧΧΙΧΟΙΙ, 12: ἴ,δν.]. ς. 80 [οβορῆι, “Α ηἶ.᾽ 111. 
1ο. ὃ 2. ὙὍὙΠο ογάεγ οὗἨ ἴδε σογεπΊοΩΥ τοαυϊγοά 
1ῃαῖ δίοποπιθηΐ ϑῃοιϊὰ ἤγϑὲ ὈῈ πιδάϊδ ἔοσ (6 
Μοβὶ ΗΟΙ͂Υ ῥίδοθ νυ ἴμῸ Μογου ϑοδέ, ἴδῃ ἔοσ 
ἴθ ΗΟΙ͂Υ ῥἷδοὸ νυ τἢ ἴμ6 Οσο]άρη δ] αγ, δηὰ ἔπθη 
ἔογ ἴ6 ΑἸίδγ ἴῃ ἔπ οουτγί. 866 νυ. 20, 3232. ΤὨ6 
ἢογηβ οὗ ἴθ Βσγαζϑη δὶίασ νγεγὸ ἰουςποὰ ἢ 
16 Ὀϊοοά, 45 ἵπεΥ ψνεγὸ ἴῃ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΏΓΥ 81η- 
οἴἶετίηξθ. 1,δν. ἵν. 2ς, 320, 34. Οἔ, ΕζΖοκ, 
ΧΙΙΙ. 19---22; Ηδοδ. ΙΧ. 21, 22. 
9 δε δἰοοά οΥ δὲ διμίοεξ, απᾶ οΥ 1δὲ δἰοοά Οὗ 

ἐδε ξοα] ὙΠῸ [ον] 5} ἰγδάθοη ἰ5 {μαΐ, ἔογ (ἢ15 
Ρυγροβο, βοπιὸ οὔ {δὲ Ὀϊοοὰ οὗ ἴδ ἴννο υἱςῖπι5 
νγ25 σα ηρ᾽ δὰ τορεῖποῦ ἰῃ ἃ ὈΔϑίη, 

19. ωοη ἢ Το Ἡδοῦγενν 15 Πότ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ 
Τοργεβοηϊοά, δ ὈϊΪοοά ΠΊΔΥῪ πᾶνε ὈΘΘΏ 5ρΓ1ῃ- 
κΙοά δἴποσ οὐ {Π6 ἴορ ογ ἴδε δάθ οἵ ἴῃ ΑἸΐδσ, 
[ἢ σεέεσεηοο ἴο ἴΠ6 βρ ΚΙ ηρ οὗ [πὸ ΜΌΓΟΥ 5θδῖ, 
ἷπ τ. 14, ἴμ6 Ποπῖ, οὐ ϑδϑί 5ἰάβ, 15 ἀἰϑ ΠΟΥ 
Ἔχργεσϑρά, 



ΔΊ ΟΣ 
ο΄ ̓ βανα- 
σαι. 

γ. 21--26.] 

επά οἵ γεςοῃο!]ἕπρ [Π6 ΠΟΙΥ δίπεε, ἀπά 
πε τἈθαγηδοὶς οὐ τῇς ςοηρτερδίίοη, 
Δηὰ {Π6 αἰταγ, ἢε 5}4}1} Ὀσίηρ ἴῃς ᾿ἶνε 

Δ: 

21 Απά Αδγοῃ 5841] ἰδ Ὀοΐῃ ἢ 18 
Βιδηάβ ὑροη ἴῃς Πεδά οὗ {δε ᾿|ἷνε ροδῖ, 
Δη4 ςοηίεβ8 ονεσ ἢϊπι 411 τπ6 ᾿πΠΙ 4 {168 
οἵ τῆς ΤΠ] άγεη οὗἉ ἰβγδεὶ, δηά 41} [ἢ 6} ῦ 
᾿ΓΔΗΒΡΤΕΒΒΙΟΠ8 1 41 {ΠΕ ῚΓ 51Π859 ρα 
τΠεπὶ ὑροη πα Πεδά οὗ τε ροδῖ, Ἐρ 
58}]} βαπα ῥὲπι ἈννΑΥ ὈΥ τε Παηά οὗ 'ἃ 
δι τηδη ἰπῖο πε νυν] ἀθγηεβ8: 

22 Απά {πε ροδῖ 5}4]} Ῥεᾶγ ὕροηῃ 
πὰ 411 Ἐπεῖγ ἱπ| 40 1165 ὑηῖο ἃ ἰδπά 
ἴπος παρε; δπὰ ἢς 5841} ἰεῖ ρὸ 
{δε ροαῖζ ἴῃ τῆς ψ]άογης88. 

23 Απὰ Αδγοῃ 5}4]} ςοπλε ἱπῖο πε 

40---22. Νοῖ υπῈ}]} {π6 δἴοπειηθηῖ ὉΥ Ὀϊοοάὰ 
οὗ (86 ΒΟΙΥ ρΐαοθβ οἡ ὈδΠΔ1] οὗ ἴπ6 ρυιθϑίβ ἀπά 
1η6 ρεορὶε πδά Ὀδθη δοςοπιρ) ϑῃθά, νγὰ5. ἴΠ6 
ΗΙἸΕΞΒ ργοβὲ ἴο ςοσηρίεῖθ ἴπ6 8:η-οβεσγιηρ οὗ ἴΠ6 
ἵνο βοδῖβ ΟΥ̓ βοπάϊηρ [Π6 ᾿νηρ ΟΠ6 ἰηΐο [86 
νΠάογποββ. 866 οἡ υν-. 11---2ς, 

21. εοηγε: οὐέγ ῥὶ»1)] Δοσογάϊηρ ἴο ἴῃε 
ΜΊβἢηδ, 1η6 ἔοιτῃ οὗ σοηξεβϑίοη ϑϑὰ οὐ [ἢ]15 
Οοοδϑίοῃ ἴῃ ἰδίοσ {{π|6ὲ5 νγᾶβ:--τ Ο 1, ογά, ΤΥ 
Ρεορΐθ, 86 ἤουϑὸ οὗ [ϑ5γδεὶ, ἢᾶνὸ ᾿γδηβργοββϑοά, 
ΠΟῪ πᾶν σε! ]θὰ, [ΠΟῪ Πᾶνθ βἰπποὰ Ὀθίογο 
πε. [θεβθοςἢ ἔΠ66 ΠΟΥ δΌϑοϊνθ {ΠῸῚΓ ἴγδη58- 
Ετοββίοῃϑβ, {πεῖς γορ !]οη δηὰ {ΠΟΙΓ βίη ἰπδὲ ΒΟΥ 
δδγο βηποα δρδίηβὶ {Π66, 45 ἰξ 15 νυτι θη ἴῃ (ἢ6 
ὰνν οὗ Νίοβεβ (ἢγ ϑογνδηΐ, [ῃδὲ οἡ ἐμ]5 ἀδὺ Ὧδ 
5141} τχδκὸ δἱοποιηθηΐ ἴῸΓ γου ἴο οἴθδηβθο γοὰ 
ἔτοτη 411] γοὺγ δίῃβ, δὰ γὰ 5}8}} θὰ οἱθδη.᾽" 
.Ὑοπιδ,ἦ ΥἹ. 2. 

Ω 3ὲ »ιαη) 1 ,ΛΈΟΓΑΙΥ, αι ἐἰ»εεῖν Ῥιαη, ΟΥ, ὦ »ιῶῆ 
αἱ ῥαπά. ᾿ΓΥΔάϊ οη 58γ5 ὑπαὶ ἴδ6 τηδὴ νγ7ὰ8 
Δρροϊηϊοα ἔοσ 1815 νγοσκ [86 γεᾶσ Ὀεΐοσο. 

42. δα] δεαν' μῤοη ῥὶγε αἱ ἐδοῖγ' ἐπί φι εδῖ 
μπίο ἃ ἰαπά ποὶ ἐπῥαδ!εα] 1 Λίετα γ, ἀπο ἃ 
ῬΙδοο ου οΥἿζ, ΟΥ (45 ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΑΓΡΊΠ) ἃ ρίδος 
“ἰ οὶ ξεραγδίίοη." -- Τὸ [ον 5} ἰγδάϊοη μὲ 
(Π6 ροδί ννὰ5 ῃοοίϊοά ἀπά ροδάθά ἄνγᾶὺ δηὰ δὲ 
ἰλϑὶ ἴῆγονγηι ἄονντι ἃ ργεοῖρίοο (’ Υοπιδ,ἦ νἹ. 4: 
ΟΙἸδο, “ Ὁ. 1,εχ.᾿ Ρ. 220), πιυκῖ Ὀ6 ἃ σοττυρὶ 
[Δ0]6 υἱΐετ]ν δἰΐθη ἴο ἴῃς ἔχις ἰάθα οὗ ἴδ6 σἱΐθ. 

[{|5 ουϊάθηϊ [δὲ {6 οπὸ βἰψηϊβοδέοη οὗ {Π6 
ΟΡΤΕΙΊΟΩΥ ΟὗὨ [15 ξοδὲ νγᾶ5 ἴδ σοχῃρ εΐθ ΤΕ πο 
ναὶ οὗ {πὸ 51Π5 ΒΟ Ν ννοσο σοηξεσϑθαά ονεῦ ἢ 1Π}. 
866 Νοίῖε οἡ Α. ΖδζΖεὶ δὲ ἴδε εηὰ οὗ [6 σμδρίογ, 
ξδδ 1Π.1ν. ῬὍὅβὲ δἰοποιηθηΐ ἔοσ [Π6 51η5 σοιη- 
τυϊοὰ μδὰ Ῥδθη δι ϑηβοὰ ΟΥ̓ 86 Ὀϊοοὰ οὗ πὸ 
βδἰδίῃ ροαῖΐ: δὰ 950 Ὀδοη τηδάθ στ 
]ομοναῖ. 511} 16 ϑῃ5 νγεγὸ ἔδοϊβ, {Ποῖγ σοη- 
5ΡΠΌΘΠΟ65 Γοιηδί πού. ὙΤμδὶ Βιοἢ ΜΙζΐοη ἢ45 
50 ὩΔΙΏΌΓΑΙΥ ρυΐ ἱπίο {86 πιο οὗ οὖῖζ ἢἤγϑξ 
Ρασγεηΐ, 15 ἴα Ὀυγάρη, δηά ΙΏΔΥ Ὀδ δ ϑσῆδγο, οὗ 
ΕΥΟΓΥ ὈΘΙΊΟΥΟΥ ὙΠῸ ξδε͵5 [μας Β6 85 βἰῃηθὰ :-- 

νοι, 1, 

ΙΕΝΙΤΙΓῦϑ5. ΧΥῚ. 

τΑθέγηδοὶε οὗ τῆς ςοπρτερδίίοη, δηά 
582]} ρυῖ οὔ τδε ᾿ἴπβῃ ραγπιεηῖβ, νῃ] ἢ 
Πα ρυῖ οἡ ἤδη ἢς ννεηΐ ἰπΐο τῆς ΠΟΙΥ 
ἰσεε, διὰ 541] ἰεσανε τμδη ἴΠογα: 
24. Απά ἢε 5}]] ννδϑῇ ἢ]15 ες ἢ 

ννδῖεῦ ἰπ ἴὴ6 ΠΟΙΪΥ ρίδοθ, ἀπά ρυΐ οη 
ἮΪ8 ραγιηθηῖβ, ἀηα Τοπια ἔογίῃ, δηά 
οἵξεγ 8 δυγης οἴξετγίηρ, ἀπά πὰ Ὀυγηῖ 
οἴεππρ οὗ τῆς ρεορὶε, δηά πηλκα δὴ 
ἃἰοπαοπιοηΐ ἔοσ ᾿ϊπη56] ἢ, πὰ ἴοσγ ἴδε 
Ρεορὶε. 

ἃς Απά ἔἶε ἴαϊ οὗ [δε 5ἰπ οἴξεγίηρ 
80.4}1 ἢς θυγῃ ὑροη πε Δ]ἴᾶσ, 

26 Απὰά Βε τπᾶῖ ἰεῖ ρὸ {δε ροδί ἔοσ 
τς βοδρεροαδῖ 541] νγαϑῇ ἢ 15 Ἅἱ οί 68, 
δηά δαῖῃς ἢ]5 βθϑἢ ἰῇ νγδῖεσ, δηά δϊογ- 
γγατά σςοπης πο [ἢ σΔΠΊρ. 

“Βυὶ ραϑδὶ ΨῆΟ σδῃ σεολὶ, ογ ἄοης υὑπάο 
Νοῖ Οοά οἴπηϊροίεῃϊ, ΠΟΥ ίαδϊε---Ὁ 

Ἡρδίῃοη [1πογδΐιιγο βἤοννβ ΟἸΏΡΒΔΙΟΔΙΥ ον 
{πὸ 1δουρῆϊ μᾶ5 βαιηίοα {π6 Βιυιπηδη χλϊπὰ ἴῃ 
ἀϊθεγοηΐϊ ἀρὲ5. 866 δορῇ. "σας. γ42:; Ατϊϑβί. 
. ἘΠΗΪς.ἢἾ ΝΙ. 2; Ηογ. π|. "Ο ἀ.᾽ χχῖχ. 4ς. νὲ 
Κηονν [μδὲ [86 τόσου οὗ Οοά ἀοεβ ποίπίηρ ὉΥ͂ 
Βαῖνοβ, ὙΤΒο βριγιίυδὶ γοϑιογαϊίοη οὗ ἔῃθ σϑσοη- 
οἰθαὰ δίῃποσ 15 ρεγίεςς Ὀεΐοσε Ηϊμη. 5. 11. 7, 
ΟἷΙ, χὰ; [54.1. χ8. Βαυΐ [5 ἴῃ δοσορίϊηρ [85 
{γα (μὲ {πΠ6 ὈΟΙΘνΟσ προ βρθοὶδὶ Βε]ρ. 
Τειρίδθοη σοηιπυ65 ἴο 855411 815 βοαγί, [ἢ6 
56η56 ΟὗἩ 5ἰπ δθιἀθ5 ψ ἢ δῖπι, δηά 15 ἂρί ἴο 
βϑϑῖλ (ο δὶπὶ ἴῃ 156} ἰο Ὀε 5σ'ὶηῆ. Νὼο ϑ5υ7ηῦ0] 
ςουϊᾷ 50 ΡἰΔΙΠΙΥ͂ 5εῖ ἔοσγί [Π6 σοτηρ]είθποββ οὗ 
1εβονδμ᾿β δοςερίδποε οὗ {πε ρεῃιεηξ, 45 ἃ δ1:- 
ΟΠἴεγιηρ ἰῃ ἢ ἢ ἃ δ ννὰ5. ρίνθη ὉΡ ἔοσγ ἴῃς 
ΑἸ δσ, δπὰ γεῖ ἃ Εν θείην δυγνῖνοα ἴο ΠΔΓΓῪ 
ΑΥΑΥ 41} 5ἰῃ δηὰ υποϊδϑδηηθθβ. Ὑ86 ἔσγυῖῃ οὗ 
δῖοποιηθηξ νγ5 ἰηνοϊνθα ἴῃ θυογΥ 51η-Οἤογηρ ; 
Ὀυΐ ἴἴ ννᾶβ ΟἿΪΥ πῃ ἔδθ οἤετηρ οὗ ἴδ ἵνγο 
ξοαῖβ ἴῃ (ἢ15 στοδί ἀπη02] γιῖο ὑμδὶ [26 ὄὀχργοβ- 
βίοῃ οὗ ἰδ ννγᾶ5 οαττίοὰ ουξ ἰηΐο σοπηρίεῖο ἀοίδ!]. 
Το ἀδοϊατοά οὈ]οςὶ οἵ ἔθ οὔϑεγνδησο ννᾶ5 ἰῃδέ 
[η6 15γδοὶος πηρῆς Ὀ6 ““ οἴοδῃ ἔτοπι 411] {ΠΟΙ 
βίῃβ Ὀοΐοσο {πὸ ἰογὰ," ν. 3.οθ. Οἵ Ῥξ5. ςἰϊ, 
10---ἰῷ; 58. 11|. 6, ΣΙ, 12; Μιοδὶ Υἱῖ. το; 
ΤᾺ. 1. λο; Ηδδ. ἰχ. 28; χ Ῥεῖ. 1). 24. 

48--28. ΒοΙἢ δὲ νγῦο ᾿ἰδὰ ἀὐγᾶὺ ἴδ6 ροδὶ 
πὰ δ6ὸ ψῆο Ὀυγποὰ ἐδθ ραγί5 οὗ {πε 51}-οὔεσ- 
ἵῃρβ [δὰ ἴο ΡυΓῪ Ἐβοπιϑεῖνεβ. [ἴ νγᾶ5 ὑγο- 
ΒΔΌΪΥ ἃ τυῖο ἰδδῖ ἴποϑο γῆο ννεηΐ ουὐξ οὗ {Π6 
σΔΙῺΡ ἀυγίηρ ἃ τοὶ ρίοι5 50 ο ΠΥ ἱποιγτεὰ 
ὉΠΟΪοδπηθθ5. ΜΆΩΥ ΠΟΥΟΥΟΓ 5ΌρΡροθο [δαῖ 
ΡΟΙ θη νγ88 σοπηπγιιηϊςαῖοα ΌΥ ςοπίδοϊ Μὰ 
[Π6 ϑοᾶρο-βοδί δπὰ νυ (86 ἤδ5ἢ} οὗ ἴῃς δ.η- 
οογίης. Βυῖ ποτὰ ἰ5 πὸ δἰπὶ οὗ [815 κιηά 
ἴῃ τεΐδσοηςς ἴο [86 ἤσδϑῃ τυ σὴ νγὰ5 Ὀυγηξ οὗ 
[)6 δ:η-οὔἴογιηρβ βίνθη ἴῃ οἷ. ἵν. υὐ. 12, 21. 
ΟΕ ΑἴΞο νἱ. 2), δἀηὰ Νοῖθ οἡ 4.2Δ8ΖΕ] δἱ ἴδε δπή 
οὗἁἨ τῆϊ5 σπδρίοσ, ὃ 1ν, 

ῬΡ 

580 
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27 ΖΑπά τὰ δ] ]οοκΚ ,ῶγ τῆς 5[η 
ἦν...» οβεγηρ, ἀπά τῆε ροδῖ ,ὺγ ἴδε βίῃ οἴξεγ- 
1. ἴηρ, Ψῆοθε Ὀϊοοά ννᾶβ Ὀγοιρῃς ἴῃ ἴο 

ΤΛΆΚΕ δἴοπεπιεης ἰπ τε ΠΟΙΥ ῥίσες, 
804} ὁπό ΟἉΓῪ οι πιπους τῆς 
ΠΑΡ; δηά {ΠεῪ 5}4]} θυγη ἰη τῆς ἢγα 
τΠ οἷ Γ 5κ|Π8. ἀπά {πεῖς ἤςβῃ, δῃά τῃεὶγ 
ἀιηρ. 

ὃ Απὰ ἢς τῆλε θυγπεῖῃ τΠεπὶ 5}4]] 
ψγ25 ἢ} 18 οἰοῖῃοβ, πὰ θαῖῃς ἢ8 βεβὴ 
ἴῃ νγαῖογ, δηὰ δίζεγνγαγά ἢς 541] σοπὶε 
ἱπῖο ἴῃς σδῃΊρ. 

29 Γ Απά εἐδὶς 58.811} δε 4 ἰδίυϊε 
ἔογ Ἔνεῦ ὑπο γοιι: ἐῤαί ἴῃ [ἢ6 βενθητῃ 
τιοηῖῆ, οἡ τῆς τεπτῃ ἀαγ οὗ της πιοπίῇ, 
γε 5111 δϑῆϊςς γοιιγ 8οι18, δἀῃὰ ἀο πο 
γνοτῖκ δὲ 411, τυῤείῤεν 1ὲ ὃό οὴς οὗ γουΓ 

47. «δαὶ ὀμση ἐλ ἐδο γε) ΤΉ 15, ΘΟ π 6 Ὁ πι9 
πΠΠῚῸ: ΖΙΣΘ, ποΐ Ὀυγη 9ΔΟ ΓΙ ΠΟΙ 4} γ. 866 οἡ 1. 
95). ἷν. 12; ΗΘΌ. ΧΙ ΙΙ. 

29. τευεηΐῥ »ιομδ, οπ ἰδὲ ἱεπὶρ ἀα7}] ὙΠῸ 
τηοηΐῃ ΕἸΠΔΠΙπὶ οὐ Τ σγί, 45 Ὀδίηρς [Π6 βουθηίῃ 
ἴῃ [86 ϑαδογοὰά γϑᾶσγ, 85 Ὀδθδη Ἵδ]οά ἴ[η6 ϑαῦρα- 
Ἐς] πιοηίῃ. Οὐ ἴδο ἤγϑβί ἀδὺ νγδβ οοϊογαϊο 
1η6 Ἐραϑί οἵ Τπιπιροείβ, [,εν. ΧΧΙΪ. 24. ἔπ ἴθ ἢ 
ΟΑΥ ννὰβ [086 ὨΔῪ οὗ Αἰοποπιοηΐ, δηὰ οὐ {πὸ 
ἔουγίοοῃ!δ ἀδγ {πὸ Ἐδραϑὶ οὗ ΤΑΌογηδο]65 σοπ- 
τηθηςοά. Εχ. χχὶ. τό; Νοῖε οὐ [ ὃν. χχὶ. 24. 

αὔδιεὲ γοισ σομἱ] [τὰ σΠΔρΡ. ΧΧΙΙ!. 27---- 32. 1Π6 
ἀϊγοςσϊίοη 85 ἴο (ῃ6 τηοάδθ ἴῃ δῖος ἢ [86 ρθορὶο 
ψοῈ ἴο οὔϑεσνο ἴ6 ὨΔῪ οὗ Αἰοπεπηθηξ ἰ5 
οχραηάδεᾶ, δηὰ ἐξ Ταρεὶ ΌΥ 4 ϑεηΐίθηοθ οὗ 
ουϊπηρ ΟΗ͂ ἔτοπι ἴῃη6 πδίίΐοη ὑνἤοσνεσ ἰγδηϑ- 
διεβϑοα ἰξ, 1ἴ ννᾶ5 ἴο 6 ἃ ἀδὺ οὗ ΗΟΙΥ Οοηνο- 
οδίίοη οἔὨἉ {π6 Ξἰτσίοβὲ οὔϑογνδηοθ (566 οἡ χχὶ!ὶ, 
7}, ἃ ΘΔ οὗ γεβῖ ἰῇ ὑνὨ ἢ ἢ ψοσκ νἢδί- 
ΟΥΟΣ νγὰ8 ἴο Ὀ6 ἄοῃο ἔγομλ δυθηῖηρ ἴο δυθηϊηρ, 
ἰμδί 15, ἔγτουλ (86 ενθηϊηρ οὗ 86 οἵἷἢβ ἰο ἴπὸ 
ουρηϊηρ οὗ ἴμ6 σοόΐϊῃ ἀδὺ. ὅδ οἜχργοββίοῃ “"ἴο 
8[(ῆϊςἱ [86 50], ἀρρεᾶγβ ἴο 6 (86 οἱ (οστὴ ἔὸσ 
ἔαδῦπρ. Ὀυΐ 115 πηρδηϊηρ ον] ΘΕ Θπλῦγδοςβ, 
ποῖ ΟὨΪΥ δρϑίποηςθ ἔγοπι ἕοοά, Ὀυξ παῖ Ρεδηϊ- 
ἴδῃ δηὰ δυπη!δίοη ννϊοἢ ρῖνο θοορο δηὰ 
Ῥυγροθο ἴο ἴδὸ ουϊνγατά αςὶ οἔὗἉ λϑίίησ. ὍΤΠὸ 
βρεοιῆς ψογὰ ἔοσ δυοϑίποπος (ἐχιρη) 5. ποῖ 
ουπά ἴῃ [86 Ῥοηϊδίοιςἢ, Ὀυΐ οΟἴδῃ Τςσσυγβ ἰῃ 
[86 Ῥτορδοίβ δῃὰ Η!ϑἴοσγιοδλὶ ὑοοκβ. πὸ ΠΔῪ 
οὗ Αἰοπεοιηθηΐ νγᾶβ [6 ΟὨΪΥῪ Ρουθ] ς ἐδϑῖ σοπι- 
τηδυάδα ΌὉΥ (δὲ ἴχνν οὗ Μοϑεβ. Οἡ ἔδεϊβ 
οὈϑογυθὰ ἴῃ ἰδίοσ ΕἸ Π|68, 566 Ζοοἢ. ΥὙἹ}]. σο, ὅζς., 
ἃηὰ οἡ ἴποθε οὗ (86 Ῥηδγιδαῖς [εὐν8, Ὡς ἢ 
ψνεσα τη Ἱἱαρ! εαὰ ἴο ἔνγεηῖγ-Ὡπὸ δηηιϊδὶ, δηὰ 
ἴνγο τ ΚΙΥ ἔβϑίβ, 8.6 Ἀεἰδη,  ΑπΈ4.᾽ Ρ. 270. 

Ω εἰγαηρεῦ ἐραΐ “οὐοωγπεὶ δ᾽ αρηοπρ γομ})] ἘΔ- 
(ΠΟΥ, ὃ 9 ΖΟΣΘΙΚΒΘΣ ὙΠῸ ἀπ901100} ἃ- 
ΟΣ γοῖ. 866 οἢ Εχ. χχ το. δ πηϑδῃ- 
ἴηρ᾽ 15, ὁπη6 οὗἩὨ ἔογείψῃ Ὀϊοοά, το ἀννεῖξ ἢ 
{πὲ 15γδο 65, ἢδὰ δο)υγοὰ 2196 ροάϑ, δηὰ πδὰ 
ὈοοοπΊΘ ΑΓΔ ΠΥ Κπονσῃ ἴο ἢ15 περ ΒΌΟΙΓΘ. 

ΤΕΝΙΤΙςΓῦΘσ. ΧΥῚ. [ν. 27--.3. 

ΟΥ̓ΡΏ (ΟΙΠΙΓΥ, ΟΥ Ὁ 5[ΓΑΠΡῸΓ ἴῆλί 80- 
Ἰουγηεῖῃ διηοηρ, γου: 

40 Εογ οη τῆδῖ ἀδὺ 5Π8]] ἐδε ῥγίδε 
πλᾶκε Δῃ δῖοηεμμἷεηζ [ογ γουι, ἴο οἰεληβς 
γου, ἐῤαὲ γε ΠΙΔΥ ὉὈς οἶελη ἔτοπι 1] 
γουτ 5[η5 δείογε τῆς [ΟΚΡ. 

41 [τ «ῥα ! δ ἃ Βα αι οὗ γεβὲ ὑπο 
γου, ἀηὰ γε 3181] Δ! γουγ 5οι}8, ὉΥ͂ 
ἃ 5ἴδϊζυϊε [οΥ ὄνεγ. 

22 Απά τῆς ρτίεβῖ, σσῆοπὶ ἢς 581] 
δηποϊηΐ, ληἀ τ ῇοπι ἢς 5Π4]] ᾿σοηϑεογαῖε 'Ήου, 
ἴο πιϊηἰβῖεγ ἰῃ τῆς ργεβι᾿β οὔἥοε ἴῃ ἢδ᾽ λανώ, 
ἔλιΠεγ 8 βἴεδα, 5}2]} πηαῖζες τῆς δῖοπε- 
Ιλςηῖ, ἀπά 54} ρυὲ οὐ τῆς Ἰΐῆθη 
οἰοῖθαβ, εύεη τῆς ΠΟΙΥ ρῬαγπιεηΐβ: 

41 Απά δε 5Π4]1] πιακε δὴ δῖοῃο- 
τιθηΐ ἔογ τῆς ΠΟΙγΥ βαποίυλγυ, πὰ ἢς 

ΤΠ Κοηϊοβ Ἀρρθᾶγ ἴο πᾶν Ὀδθη ἔογε ΚΉΕΓΒ οὗ 
115 Κιπὰ (]υάρ. ἵν. τσ, ἄζς.); «ἀπά, ἴπ {Π6 
ποχί ρθ, [86 Οἰδεοηϊΐζες ([ο5ἢ. 1χ.). [{ 5 ποῖ 
ἱτηργο δ Ό]6 {πδὶ 4 οοποιἀογαῦϊε ρογίίοῃ οὗὨ 186 
ἰ γηϊχρά τ τυ ἀ6 οὗὈἩ Εχ. χὶϊ. 48 (εξ ν. 48) 
τη ρς μάνα ἴδῃ ἃ 5ἰ πιῖϊασ ροϑϊοη. 4.5 ἢ 
Πδᾷ {πὸ ὈΪεββίηρ δηὰ ργοϊοοσϊοη οὗ πο 1 ἂνν 
(Νυπι. χχχνυ. τς; Ϊ]οβὲ. χχ 9: δαΐ. χ. 
18; ἴεν. ΧΙΧ. Το, ΧΧΙΙΪ. 22, ΧΧΙΥ. 22), [86 ἴο- 
ΤΕΙΡΠΟΙ ννὰϑ Ὀουπά ἴο ΟΌΕΥ [15 π5ἰδίιυιϊεβ. 
Ης ιδά ἴο οὔϑετνο 186 ϑδῦραι ἢ (ΕΧ. χχ. 1ο, 
ΧΧΙΪ. 12), [6 ὨΔΥ οὗ Αἰοπεηηθηΐ, ΔΘ ποποθ 
ἔτοπι Ὀϊοοὰ (μον. χνὶϊ. το), δηὰ ἴδε ἰδνν οὗ 
τηλιτίασοε ([μεν. χυΐ, )λ6). Ης νγᾶ5 5ιιδΊθοϊ 
ἴο ἴπ6 οτάδιποά ριυπιβηπηθηΐβ ἔογ ἴῃς τγοῦ- 
δ! οὗὐ Μοϊοοῖ ([μεν. χχ. 2), ἀπὰ ἔοσ 0]45- 
ῬΒοαΥ ([μεν. χχῖν. 16). Ηδ ςοι]ὰ ρΡαΓγίλΚο ἴῃ 
[δε Ἐ5 ν 65 οὗ Ῥοηίΐεοοβὲ δηὰ {πὸ θαϑέ οὗ 
Ὑδθογηδοῖος (Πουΐ, χνὶ. σα, 14). Ηδ οου]ά 
οὔεσ Βυγηί-οἤεσγίηρβ ἀπὰ Ῥεολοθ.- οοσηρϑ ([μδν. 
ΧΥΙΙ. 8, ΧΧΙΊ, 18) διὰ ϑ8::- Οἤθγιηρβ λα, 
χνυ. 29). ὙΠῸ ΓΑ ΟΧΡΓΙΈΞΘΙΥ 5ἰδίες (ἢδλί Πὸ 
οου]ά ποῖ ἰδκο ρασΐ ἰη ἴῃς Ῥδβϑονοσ, 11η]658 6 
ννὰ9 οἰγουπικοὶθοά. Ἐχ. χΙ!, 48, Νυμπ,. ἰχ. 14. 
Ὗνο ΤΔΥ̓ ἱπίοσ [δδί (μ15 σοπαάϊίοῃ, οχργοβϑοὰ 
ΘΧΟΪΈΒΙΨΕΙΥ ἰπ τορζασὰ ἴο [πΠ6 στθαῖ Ὡδιοηδὶ 
ἔεϑειναι, ἀρρὶ δὰ ἴο ϑοπθ οἴ βοσ οὗ ἢ15 σε σίου 
ΓΝ Οζο5. 

32. α«υδονι δὲ “δα "7 αποὶπί---αὐδορε δὲ «ῥα7] 
εοη ΕΓ 6] ὙΏΟ 8811] Ὀ9 δποϊπῖθά-- 80 
Β.Δ811 6 Θοπμδθοχϑαῦθα. 866 οἡ ἷνυ. 3: οἡ 
τῆς ἔοστῃ οἔοχρτοββίοῃ, 566 οἡ Εχ. χχχυῖ!. 1---ς. 

ἐδε ῥοίγ χαγηεεη!.} 866 Οἱ Ὁ. 4. 

858, 34. ὙΠΟΙΟ 15 ΠΟΙ ἃ ΞΕΠΊΣΊΔΓΥ οΟὗἁἨ τῇδ 
νγᾶ5 ἄοπο οἡ ἴδε ὈΔῪ οὗ Αἰοπειηιθηί. [5 ρυν- 
Ῥοϑὸ νγὰ5 ἴο 5: 5}}ΕὦΥὮὡἃ Αἰοποπιοπὶ ἴοσ ἴπ6 στῇ ]6 
οὗ ἴῃ σμΠ]άτγεη οὗ [5γδεὶ, ἔτοσὰ ἴδε ΗἸΚὮ ργίοϑὶ 
ἴο ἴῃ Ἰοννεβί οὗἉ 186 ρθορΐϑ. 

[1 45 Ὀδοη μεϊὰ (δὲ [Π6 δἰοποπιθηξ οὗ [15 
ΟΑΥ τοϊαιθὰ ἴἰο 411} {πὸ β'πθ οοπηπι το ὈΥ πὸ 
Ῥοορίς ἔοσ ΠΟ δἰοποιηθης ᾿ἰδὰ ποῖ Ὅθοη 



ν. 34.} 

80.4}} τηλκε δὴ δλιοηεπιηεηΐ ἔοσγ ἴῃς ἴ8- 
Ὀεγηδοὶε οὗ τῆς σοηρτερδίίοπ, Δπά ἴοσγ 
τῆς αἰταγ, δηά ἢς 5}4]} πγδλκε δὴ φἴοπε- 
πηεηῖ ἔογ τῆς ρῥγίεβῖβ. δηαά ἰοῦ 411] τῃς 
Ρεορὶς οὗ τὴ6 σοηρτερδιίοῃ. 

ἀυγ πιδάς δἱ (πὸ ΑἸίαγ 'ἢ πὸ σουγϑθο οὗ [6 
Ραϑδὶ γοὰγ (Κποῦεὶ, Καοὶὶ, Ηεγχβοίμλοσ). Βυΐ 
τι ψουϊὰ ταῖποῦ 5θὸπὶ μὲ [86 ΤΑΥ νγᾶβ ἴῃ - 
ἱεπάδα ἃ5 δῃ Οσοδϑίοῃ ῸΣ ΘΧργ βϑίηρ ΠΊΟΓΟ 
Πομλρ οίεϊυ πάῃ σοι]ὰ Ὀε ἄοπε ἴῃ ἴμ6 οταϊ- 
ὩΔΣΥ͂ 5. σε8 ἴΠ6 ϑρι ΠυΔ] ἰσυϊὰ οὗ Αἰοηθ- 
τῃοτῖ, στ ἃ ἤ]οΓ δοκηουν]οάρτηθηϊς οὗ [86 
5 Ὠ ]πο585 δηὰ ὑνδακηθβα οὗ τηδη ἂδπὰ οὗ ἴδὸ 
Ποτταρτ Ὁ]. πδίυσγθο οὗ ἃ11 δαγί!]Υ (ηρβ, ὄυθη 
οὗ ἴδοϑο πιοϑδὲ 50 ΠῚ σοηδεστγαίοα δηὰ ἀδ- 
γοϊοα ἴο ἴδὸ ϑοσνῖςθ οἱ σοά. [{ Ὀεϊοηροά ἴο 
15 ΟὈϑογνδησεβ ἘΘΡΘΟΙΔΠΥ ἰο δεῖ ἔοσίἢ, ΌὈΥ [86 
ἐηίγδωοθ οὗ [86 ΗΙ Ὦ ρῥγεδὲ ἱπίο 186 Ηοὶ] 
οὗ ΒοΙΙ65, (ῃδὲ Αἰοπεσηθηΐ σουϊὰ ΟἿΪΥ ὃὉδ εἰν 
ξεοϊοά Ὀεέοσο ἴῃς [Ὥγοηθ οὗἩἨἉἁ ϑονδῃβ Η!πηβ 
οἴ. Μαῖ.. τχ. 6; Μαζὶ 11. η)---το; Ηϑθῦ. ἵν. τό, 
ς.); δινά, ΌΥ ἴδ ροδὲ ϑοηΐ ἰηΐο {86 ὙΝΠ]Πάογ- 

Π655, [Πδί [Π6 51η5 δίοηθά ἔὺσ ὑγεσῈ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἔογ- 
εἴνεῃ, Ὀνὲ σαγγιοὰ ὙΥΒΟΪΥ ἀνγᾶγ. 866 ΟἹ Ὁ. 22. 
ΤΟ στΐεβ ννεσε ποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΡῬΓΌΡΟΙ 56η36 510- 
ἰεσηρηΐδὶ, Ὀυΐ ψετο ἃ βοϊοιηη ξδίογί πρὶ ὉΡ, ἃ5 

1ἴ σσοσο, οὗ 411] οἵμοσ γιίοβ οὗ διἱοηδπγθηΐ,- 50 43 
ἴο πιᾶκὸ {Πδπὶ ροϊηΐ πο ΘΧΡΓΟβΙ οἷ ἴο [6 
τενοϊδεοη ἴο σοπιὸ οὗ Οοά 5 σγδοίοιϑ ρυγροϑο 
ἴο πιδῃ ἴῃ βοηάτηρ Η!5 ϑοὴ ἴο Ὅδ6 ἀο]νογοα ῸΣ 
οὖν οἴξηοεβ, δηά ἴο σίϑε δραίῃ ἔοσ οὖγ 1υ5:1Ε- 

ΨΕνΝΙΤΙΟσυϑ. ΧΥΙ. 
34 Απά τ 5 5411 θ6 δὴ Ἄνευ δϑιηρ 

δίδζυϊε υπῖο γοιι,, ἴο πηᾶκα Δη δῖἴοπε- 
τπθηῖ ίογ τῆς ΤΠ] άγεοη οὗ [5γδοὶ ἔοσ ἃ]] 
ΠεἸγ δἰη8 ἔοηςε ἃ ὙΕᾶΊ, 
45 ἴῃς [,ΟΚῸ ςοπηπιληάεοά Μορε8. 

ἙΤΔοη; ἴο Ὀ6 ΟἿΓ ξιοαΐὶ ΗἸΡῺ Ῥχίεβδί ἔοσ ὄνὲσ 
δἴϊοσ εἶδ ογάοσ οὗ Μεϊοπιθοάοθς, δηά ἴἰο δηΐεσ 
ἔογ τκ5 στ Ὠη ἐδ6 νδ}] (Ε οηι. ἰν. 2ς ; Ηδδ. νἱ, 
2ο). ΤΒὸ ὨδΥ οὗ Αἰοποπηθηΐ ὀχραπάρά [Π6 
ΓΑΛΘΔΠΙΠΣ ΟὗἨὨ ΘΥΕΓῪ 8:η-Οὔἴεγίηρ, ἰῇ (Π6 54πὶδ 
ὙΑΥ 8ἃ5 ἴθ βϑοσνῖοθβ ἔἕογ σοοὰ ΕΠ άδΥ δηὰ ᾿δῇ 
ὙΝν δαἀπεβάδυ Ὄχρδηὰ {πὸ τηοδηΐηρ οὗ οὖσ 1, 1ςΔηγ 
δγϑβ8 [βγουρβοιῖ [Π6 γεαγ, δηὰ Εδϑίεσ [λδυ, [μδὲ 
οὗ ουν διιπάλγϑ. 

84. “πα ῥὲ 4,4 αΓ, ἐδε ΠΟΚΡ εον»ιριαηπάρα 
ἈΜο.«1 ὝΠΟΙΕ 15 ἃ ϑιγηλγ ἡοίοθ οὗἩ (πὸ ἤγϑί 
οὐϑογνδησο οὗ ἴδ Ῥδβθονοσ δ ἴῃ Ἴοησ]ιβίοη 
οὗ {π6 ᾿ῃϑίγυςσ  οη5 τεϑρεοίίηρ 1. ΕΧ, ΧΙ. ςο. 

ΤῊ τηοάεσῃ οννβ ἃῖὸ δαϊὰ ἴο οὔβοῦνθ 186 
Ὦλδγ οὗ Αἰοπεπηθηΐ ὈΥ {Π6 5] ρ ῖοῦ οὗ ἃ ἔον]. 
866 Βυχίογίε ' ϑγῃδρορᾷ [υάδὶςα,᾿ σἢδρ. ΧΧΥῚ.; 
τ Μεούδυδβ ΤΠἼεο ΟἸἹάὰ Ῥαδίῃϑ,᾽ Νο. 36.--- [6 
Θχίογῃαὶ ἔοστῃ οὗἁἩ [6 σοΓΟΠΊΟΠΥ οὗ {86 ροδί 5εΐ 
ἔτοθ ΙΔΥ͂ μάν Ὀθθῃ, 85 ΠΊΔΠΥ δᾶνο συρροϑοά, 
ΓΌ-Μοβαῖς, Βυΐ [Π6 1 ἂνν πιυϑὲ μᾶνθ ρίνθη 

τ ἃ ποὺν δηὰ ἀἰδίποϊ πιϑδηϊηρ ἴῃ πηδικίην ἴἴ ρατί 
οὗ (Π6 γτοαὶ δ:η-οὔοσιηρ οὗ [ἴῃς γεᾶγ, 866 
[πἰγοά. δ ΧΥΙ, χυὶί, 

ΝΟΤΕ, οα (Παρ. χνυι. 8. 

ΟΝ ΑΖΑΖΕΙ͂.. 

Ι. Ογιχίη ΟΣ δὲ «υογά. 11, 1: ἐὲ τ1δε πωῦμθ οὗ 
Ω εγιοπαὶ δεῖησ ἢ 1{{Π1| ΤὍε γισιείίοπ οὗ 
ἐδε Οοαὶ “ἐπὶ σαυαγ. ΙΝ Ηἰ:ς ἰγρίεαὶ ερα- 
γαείεγ. Ν. Νανιες οΥΓ ἐδε Ετυμ ομπε. ΥΙ. 
Οὐδέν ἐχρίαπαιοη οΥ “πακπεί. 

Ι. Τὸ ποσὰ ᾿σσαχςδὶ ὦν) Οσουϊβ Π0- 

ὙΒετο ἰῃ 186 ΟἹὰ Τεβίδπιθηϊ ἐχοθρί ἴῃ (ἢ 5 
εδαρίοετ. ΨΝμδὲ 15 ἀεποίοα ὈΥ ἰΐ, 15 ἃ 41168- 
ἰἰο ἴο τῦδις ἢ ΠΟ ΥΟΙΥ οογίδίη δῆϑυνοσ οδῃ δ 
ξείνου. δ Ῥεβὶ πηοάσγῃ ϑοῃοΐδγβ σοηϑιοσ 105 
πιοϑὲ Ῥγοῦδοϊε ἀογινδίίοῃ ἴο 6 ἔγοιῃ ἃ τοοῖ ἴῃ 
36 ἐπ Αταδὶς, Ὀὰϊ ποΐ ἱπ Ηεῦτενν, κι σπι γὴν 
10 γεγιοῦξ, ΟΥ̓́ “εραγαίε. ὝΒΠΟΥ ἃτὲ ΘΠ]ΌΔΙΪΥ 
Δστορὰ 45 ἴο [Ὡς ὑνογὰ ἼἽχργεβϑίηρ ἰ86 ἀδβι!πδ- 
ἴίου ἴο ΒΟ ἢ {δε ξοδί νγᾶβ βϑοηΐ, ποῖ (85 ἴῃ 
ΟΌΙΥ γεγβίου) {86 οδί 1156]. δ δἰ γτηο ορν 

ΌγΥ Βυχίοτγξ δηά [δ6 ϑδσ]οσ οΓΌς5, 
δοςοχήϊηνρ ἴο ΜὨΙΓὮ [6 ννογὰ δηϑινογοὰ ἴο οἱἹσὨ 
οὕσῃ ὁ Ξοδρε- οδί,᾽" 15 ὕονν δἰπλοϑὶ Ὡπίνογβδ 

Ἰοςἰοά. 
ἡα τί Το δοοορίδηοε οὗ 4. ΖϑΖεϊ 85 [6 ἤδῖης οὗ 
ἃ Ρεσξοῦδὶ Ὀεΐηρ ὑἰδοθὰ ἰη ορροβίὕοῃ ἴο [εο- 
νδῇ, 5θοσῃϑ ἴο δ [86 ΟὨΪΥ πιοάο οὗ ᾿υ5Ό γὴν [Π6 
τοϊδίίοη ἴῃ πο ἢ {πὲ ἔπγο ἰοἱβ βἰίοοά ἴο δαςὶ 
οἴδοσ. ὕροη (δὲὶ5 ἃ στεαῖ τηδίουυ οὗὨ οὐ ς8, 
δησθηϊ 845 Ὑ76}1 25 τηοάργῃ, ἃτὸ ἀρτοοὰ, Βιυϊῖ 

ἀιογοηΐϊ νἱοννβ πάνθ Ὀδοη μοὶ γρραγάϊηρ (ἢ6 
παίυγο οὐ (ἢΠ]5 ροβοῃδὶ θείην. ὍὌἢθ ϑγτγίᾶς 
ὙΟΓΒΙΟΩ ἈΡΡΟΑΓΒ ἴο ψίνο ἴο Α.182Ζε] 186 96 η96 
οὗ ἐρε γε δίγ Οοά ἐπύμ "ον εν), ΙΓ ἢ 
ΙΏΔΥ Ὅδ ϑυρρογίοα ΟΥ̓ 8ῃ οχρ᾽δηδίίοῃη οὗ ἴδ6 
ΕἰὙΠΊΟΪΟΣΥ ποῖ ΒΟΙΪΥ ᾿πιργοῦδθῖθ. ΤῊ πο- 
ἄοπ μᾶ5 Ὀδεη δάορίοά ὈΥ̓͂ 16 Μογπο δηὰ ἴη- 
οΠΪΟΟ5ΙΥ οαιτιοθαὰ ουΐ 50 85 ἴο τηδκὸ ΑζΖδζοΐ 
ἄἀερηοίο Οοά 85 πὸ Οοάὰ οὗ ρονὸσ ἴῃ Ηἰ5 
τοϊδίίοη ἴο {86 Οδῃ]εβ, 845 ἀϊἰσειηρσυ ϑῃοὰ ἔτοπιὶ 
]6βονδῆ, τενεαὶθὰ 45 ἴῃ Οοὰά οὗ ρβτγδᾶρδ ἴο ἴῃ 
σμόβθη ρθορὶοῖ, Ὅλο βτθδίοσγ πιθοῦ οὗ ογ- 
ἘΙο5 ἅΓῈ Πουνούοσ πο] ποά ἴο ἴδκο Α.242Ζ6] 85 
[86 ΠΔΠῚ6 ΟὗὨ 8ῃ 601} βριγίξ: ἴο ννβοσπὶ ἴΠ6 χοδῖ 
γγβ ϑθηῖ. [1 15 Ἴσοηποιάογοά ἰμαὶ (6 πᾶπὶθ 
1.561 ἢ. ϑἰσηγίησ ἴ86 ΘΠ ΓΟΙΥ ϑερασγαΐα ΟπΘ, 
ομδ ἀνε την ἴῃ  ΑΠΙΒηχηθηΐ, 15 ἴῃ ἕδνουσ οὗ 
1Π15. τηοδηΐϊηρ (Κποῦεὶ, Ηδπρϑίθηρεῦ, ἄζο.). 
Τμδὶ [6 Ηεῦτονγβ σοῦ ἔδυ ἶγ 1} [Π6 
ποίΐοῃ ΟΥ̓ ον}] ϑδριγιβ πιακίηρ {μοῖγ δοάθ ἴῃ 
ἀοβοῦί ρ]δοθϑ 15 ονϊἀθηΐ ἔτοχη 15. ΧἹ!. 21, ΧΧΧΙν. 
14 (ςἔ, οη ἴμεν. χνΐ!. 2); Μαῖῖ, χὶ!. 43; υὺκθ6 
ΥἹ. 27; ον. χυἹ. 2. δόνογαὶ [νυ 5} ἰΓδά!- 
τἰοη5 Ροϊηΐ ἴο {86 54π|6 ςοποϊυϑίοη. Ζὴὴ6 ΠΔΠΊῸ 
Α.Ζ412ΖΕ], Θδϑγ οοττυρίοα ἔτομι ΑΖαζεῖ, 15 
Δρρ δὰ ἴο ἃ [δ] δ Δηρεὶ ἴπ [Β6 ὈΟΟΚ οὗ Εποςἢ,, 
ὙΥΔΙΓἢ νγᾶ5 πιοϑδί ΠΚοὶν τυτιτθῃ ὉΥ 4 [εὐν δθοιϊ 

1. ὕατρζονυ, Γ"ΑρΡρ. ΟὉσῖίϊ.᾽ ῥ. 4309. 
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40 Α.Ὁ, δοπὶθ οὗ ἴπ6 τα Ὁ 55 ἸΘῪ Α. 2426] 
ννἱἢ ϑαπηπΊδοὶ, [6 πδηλο ρίνθη Ὀγ [Π6 [εν ἴο 
186 δηρεὶ οὗ ἀραΐῃ, [86 Ἵπιθξ οὗ ἴθ ἀδν:]5).-- 
ΟΥίρθη ὌΧρυοϑϑὶυ δᾶγ5 ἰῃαΐ 4.ΖΖεὶ ἀδηοίοα 
[Π6 ἄεν!] (΄ Ποηΐ. (ε}5.᾽ 110. ΥἹ. Ρ. 205). 
1. Τακίηρ [ἤδη 4. Ζ8Ζεὶ 85 (ἢ ΕΥ̓] ομθ, 

[86 ἱπιροτγίδηϊ αιυσβίϊοη τοπιδίῃϑ, πῃ ννῃδὲ ςἃ- 
ΟἿ νγὰ5 ἴθ ξοδὲ ἀϊἰβηγβϑθά ἴο ῃἰπιὶ Δ Α8 

6 56ηξ 845 ἃ ϑϑζγβοθ, ἴο ὈΓθ6, ΟΥ̓ ΤΟ] ΠΕ 
δϊπι (ϑρόποογ, (ϑϑθηΐι5, ΒΕ οϑθτ ]16γ, δζς.) 
Αγραϊπβὶ {Π15 1ἢ 15 1051} ]}Υ υτρεά, [Πδὲ {πὸ ἔνο 
ξοαῖς ἑοιτηοὰ ἴοροῖποῦ οηθ 8:1η-οὔἴοσιηρ, δπὰ ἃ5 
Βοἢ δὰ Ὀδοη Ὀγοβοηϊοά ἴο επονδὴ: δἂηά 
Α5ο 1ῃδῖ δηγίπιηρ Κὸ [6 ννοσβΏ!Ρ, ὈΥ͂ 54 το 
οΥ οἴδοεσγνν:86, οὐ 8η ΟΥἹ] ϑρισιξ νγδβ ξογθι θη 
ΌΥ τῃ6 σῇ οἷο βρίτῖς οὗ ἴῃς 1,'ν.---ΟΥ, 15 
(06 σἰγσαηρθ ποίΐοῃ ἴο ὯὈδ οηΐογίδιποα [ῃδὲ {Π6 
ξοδί ννᾶ8 ϑοπξ ουὖἕΐ ψ ἢ Π15 Ξυπιθο οὶ Ὀυγάση 
οὗ 5η, ἃ5 ἰξ ἴο νὸχ ἴδ ἄδν}), “ἐἴο ἀογίἀθ δηὰ 
ἴο ἘΠ ΠΊΡὮ οὐοΥ Ϊπὶ᾽" ἴῃ 15 οὐγῃ ἀογη! πίοι αὶ 
(δ τϑιι5, Ηδηρβίεηρεγρ, ΚυτίΖ.)--- Μααν ποῖ 
[ἢ τηδίζοσ Ὀθ γαῖποσ ρυΐ ἴῃ [Π15 νγΑΥ, ἰῃ ἀοσογά- 
δΔηςα ἢ [Π6 5θη56 ρίνθη ἰῃ ἴἢ6 ρτεσεάϊπρ ποίοϑὲ 
[{|5 ουϊάοπε [μδῖ [Π6 ροδὲ βεηΐ ἀὐγᾶγ ςου]ὰ ποῖ 
βἰδηᾷ ἴῃ [Π6 βϑτὴο σεϊδέίοη ἴο 4. 2826] ἃ5 ἴπ6 οἵ ποσ 
ἀϊὰ ἰο Ϊοβοναβ. ἩΗἩδνίηρ Ὀθθη ρῥγοβοηϊοὰ ἴο 
7θβονδὴ Ὀεΐογε πὸ ἰοΐ8θ ὑγεσὸ σδϑί, οδοῖ ροαῖ 
βίοοάἄ ἴῃ 4 5δογδοῖαὶ σοϊδίϊίοη ἴο Ηϊ. ὍΤὴΘ 
οαϑιϊηρ οὗ Ἰοῖβ νγὰβ δῃ ἄρρεὰὶ ἴο {με ἀδοϊβίοῃ 
οὗἨ Ϊεῃονδῃ (ςῇ, [οϑβῇ. υἱῖ, τό, σγ, χὶν. 2: 
Ῥίον, ΧΥ, 22; Αοίβ ἱ. 2ό, δζς.); 1 νγᾶ8 
τπογοίοσε Ηἰ5 ἂςξ ἴο σἤοοβθ οὔβ οὗ [6 ρμοδίβ 
ἴος Ηἰ5 ϑογνῖίοθ ἴῃ 16 ῬΑΥ͂ ΟὗἩἨ ΟΥΩΪΠΔΙ 54- 
οτίῆςο, {πῸ ΟἾΔΕ ἔογ Ηἱ5 βογνίοθ ἴῃ σδιτΎ 
ΟΥ̓ [πὸ 51η5 ἴο 4 Ζαζεῖ. Ὑὴὸ ἰάθα ἴο ὕ6 5οΐ 
Βοΐογο 1Π6 [5γδ6} 1165 νγὰβ (ἢ6 δοβοϊϊθ Δηηϊ- 
μιδίοη, ΌΥ̓ {Π6 δἰοηΐῃρ βδογιῆςοθ, οὗ δῃ ἃ5 ἃ 
ϑοραγδίίοη Ὀδοίννθεη [ἰθμονδὴ ἀπά Ηἱ8 ρϑυρῖὶο, 
16 σοπιρίεῖο βοίπρ' ἔτεα οὗἁἨ {ποῖσ σοῃϑςο!θης 65. 
66. ποΐδ οὔ ὑ. 22ὥ.0 ΤΠ18 νγὰβ δχργοϑϑθα ἴῃ 
Ἰδίογ ἐἰπ|ὲ5 ΌῪ ἴδε Ῥϑδὶπ)ϑί ; “"Α5 32, ἂἃ5 ἴΠ6 
οαϑὲ 15 ἔγοπι ἐδ νυϑϑί, 50 ἔδγ βδῖῃῃ ἢ γοπιονοά 
ΟἿΣ ἰΓΔΠΒΡΤΟβϑίΟἢ5 ἔγοπὶ 115 πῶς 12); δπὰ 
Ὀγ 186 Ῥγορδεῖ: “" Ης ν}}} κυ θάϊιΘ Οὐγ ἱπὶαυΐ- 
[165 ; δηὰ ἴδοιι νὴ] σαϑὶ 41} (ΠΟΙσ βίης ἱπίο [6 
ἀδρίὴῃβ οὗἁ ἴῃ 564.᾿" Μιοδῆ υἱ]. το. ΒΥ {815 
ΟΧΡγοβϑῖνο ουϊνναγὰ δἰρῃ (6 δὴβ ὑγΌγο βεηΐ 
Ὅδοκ ἴἰο {Π6 δυυῖποσ οὗὨ 5η δἰ πιϑ ] ἢ, “ἘΠ 6 οη- 
ὈΓΕΙ͂Υ ϑεραγαῖθ οπθ," ννῆο νγᾶ5 Ὀδηϊϑῃθα ἔγοσῃ 
[6 τρδ]πὶ οὗ σσδορ. 

ΙΝ. ΤὨδ τεπιονδὶ οὗ [ἢ 5ῖ!ῃ5 ἢ] ἢ δὰ Ὀδοη 
δἰοποα ἔογ εου]ὰ οὔ]γ Ὁδ εἴεςιοὰ ΌΥ Τλθδη8 ἃ5 
ΠΟΙΥ, 85 πλιο ῬΕΙοπρίηξ ἴο [ἐμοναῖι, 85 ἴποϑδ 
ΜΙ Οἢ Παὰ Ὀεδη οηρὶ ογοὰ ἴῃ Ἐμ6 δίοποιηθηξ 
5]. ὝΠΟΥ νγέσγο ποῖ, 45 ἴῃ 186 σδϑθ οὗ ἴῃ6 
δ Π-οΟεσιηρ, Ρὰϊ ἀρο δ Ποδὰ οὗ [86 ροδῖ 
ὈΥ 1ῃ6 οΠόΓεσβ, ἢοσ ὈΥ ἴδ οἰ ἀογβ οὗ ἴπ6 βεορὶθ 
ἃ5 ΤΠΕΙ͂Γ τοργεβεηίδενες (866 [,ον. ἵν. 1ς): 
δυὰς ὈγΥ {π6 Ηἰρῆ ρηοθὶ ἴῃ ἢἷ5 ΠΟΙΥ ψ ἘΠ 
ΤΟΌ65 ἰίοὶν σοπὶα ἔτοπὶ {πὰ ργέβεποε οὗ [6- 
Πονδῇ ἴῃ εἶς Ἰπποστηοϑί ϑΔΠΟΓΌΔΓΥ, ΡΓΟΘΘΠΠΠΣ 
{Π6 5'ρῃϑ οὐ ἢϊ5 πηράϊδίοσιαὶ σμδγαςίοσ ἴῃ [ἢ 6 

1 Βυχί. "5γη. {π6- ς. ΧΧΥῚ; “Ι,οχ. Ταῖπι. ῥ. 
1405. Ἐοβεῃπ!θσ, οῃ 1κεν. χνΐ. 8. 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦΞσ. ΧνΊ. 

βἰγοηροϑὲ ρῃϊ. ὙΠῸ ρμοδὲ :ἴ56 1} σουὰ ποῖ 
δανο ἰοσὲ 16 βδογθάὰ ἼἽμαγαςσίοσ νὰ Βιο ἢ 1 
Βαδά Ὀδθη οπάδυδὰ ἴῃ Ὀεπρ ργοθθηίθα Βεοΐογο 
]Ἔεμόοναῃ. [{ ννᾶ5, 85 τηιοἢ 85 [Π6 βἰδίη ψοαῖ, 
ἃ ἔρυτο οὗ Ηΐπὶ γῆο ὕὈοτο ΟἿΣ τοί δηά 
σλστιθὰ ΟἿΣ βούτοννϑ, οὐ ννβοσῃ ἴδ 1, ογὰ Ἰαϊά 
1π6 ἱπίφυ Ὑ οὗὨ 5 41} ([5. 1111. 4, 6), ἰῃδὲ 
νγ6 της Ὀεδσοπὶο ἃ βαποιβοὰ Ομυσγοῦ ἴο 6 
Ρτεβθηϊοὰ υηΐο ΗΠ π]5ο] ἢ, ποῖ Βανὶπρ βροΐῖ οὗ 
ὙΤΙΏΚ]6 ΟΥ ΔΠΥ βυςῖ [πϊηρ (ΕΡΆ. ν. 2ό, 27). 

Τῆο ἘΔΙΠοΙβ ἴῃ ροπογαὶ σρθᾶκ οὗ δδςἢ ρβοδέ 
ἃ5 ἃ ἤρυτε οὗ οὖῖ ϑαγυίουγ. { ΑἸοχ., 
Ὑποοάοτεϊ, Ηοϑυοδίυ5, [ογοσθ.)ὺ Βΐ {ΠΟΥ ἀο 
ποῖ ἄρτεθ ἢ [ἢ νἱονν νοΐ ἢδ5 Ὀδοη ξίνοη 
85 ἴο ἴΠ6 ἀοσεϊηδίοη οὐ {πὸ ᾿ἰνίηρ σοαῖ. Ἀο- 
βασάϊης ἴῃς ΔΠ1Π18] ἃ5 ἃ {ΥἈν6 οὗ 1Π6 σχίϑοη 
ϑδυΟυΓ, ΟΥΤῚ] βυρροβοά [πὸ ρἶδοθ ἴο ν] ἢ 6 
νγᾶ5 ϑθηΐ ἴο τεργοβεηξ Ἡδανθη ἴο ννῃϊς ἢ (τισί 
νγ»ὰ5 ἴο Δϑοθηᾶ: ῬὙπεοάοτγοί, ἰδκίηρ [Π6 βαπὶθ 
Βεπεσδὶ νἱενν, σοηοεινοὰ 1 ἴο 5υπιθο}1Ζ6 ἐῤε 
ἐμραν ἰδὲ οΥ ἐδο ἀϊυΐπε παίμγε (τὸ ἀπαθὲς τῆς 
θεότητος), ἀροη ννιϊοΐ {Π6 5ιῃ5 ὕσογε οδϑὶ δὰ 
Ἰοβί 411 (Πεῖγ νι γαϊθηςθ, Ογτῖὶ, ς ΟἸΔΡἘ.᾽ Ρ. 374; 
Τμοοά. Ἅ Οὐυσϑξ, ἴῃ [,ον.᾽ ΧΧΙ]. 

ν. Νν»ὲ ἀο ποῖ 866 86 ργδοῖ!οδὶ ϑηά οὗ ξυιςςἢ 
᾿παυϊγῖο5 48 βάν οσςιρίὶοα (6 δεϊζθηξίοη οὗ 50 
ΤΏΔΗΥ ΟΥς5. τοραγαϊηρ ἴΠ6 ΙΔΘηΕ Ὑ οΥΓ ποη- 
Ἰἀοπεγ οὗ Α 2826] νυ [Π6 ϑεγροηΐ οἵ Οθποϑὶς 
-., ψ δαΐδη, ἢ {πὸ Ερσγρίδη ΤΎΡΒοη, 
ΟΥ̓ ΜΙ σοῖς οἴμοσ τοςορηϊζοὰ ἀβροοΐ οὐ [ῃ6 
ΕΥῚ] ϑρί 5, ΟἿ 5ΡΙΓΙΔΙ ΦΠΘΠΙΥ [85 ΠΟΘ 
Ὀδοη πιδάθ Κηοόνῃ ἴο 5 ὈΥ̓͂ ἃ ὈΓΟΡΟΙ͂ ΠΑΠΊΘ, 
Ὗνε οδῃ ΟΠΪΥ Ποτὲ δηὰ ἴπογο ἔγᾶοο ἴΠ6 τηθπέοη 
οὗ Πίπι ἴῃ 186 ϑοπρίυγεβ. 1Π0}} 15 ρΟγβοηδ ΠΥ 
Ὀδοοτη65 πιοϑὲ οἰθατ ἀδνοϊοροά ἴῃ Ηἷ5 βί ι  ]θ 
σὰ [πὸ δοὴ οὗ Οοά; Ὀυζ Ἔνθ [ἤδη ἢθ δδ5 
πὸ 5βἰθάξαξε πᾶπιθ. Ηδ ἰ5 οδ᾽δά ἐῃ6 βογρθηΐ 
Οδη. 111; Κδν. Χίϊ. 9), [6 ΘΠΟΠῚΥ οὐ ἤεηά, 
ἀπ δει 700 1. 6; ΖοςΒ. ἱ|.χ, ἃ; σον. χΧὶϊ, 9, 
ΧΧ. 2), {Π6 ΔΟσΌ5ΟΓ, ΟΥ̓ 5'δηάογογ (Μαί. ἵν. το: 
Ικὸ χ. στ: Εσοπι. χυΐ. 2ο; ον. χίϊ. 9, ὅζο. 
ὅς.), [86 τεπιρίος (Μᾳῖξ, ἵν. 3; τ᾿ Τ Β6β55. 1]. 9), 
[Π6 ῥγίπος οὗ [815 ννογ]ὰ (1}οΘδη χὶϊ, 231, χίν. 20, 
ΧΥ]. 11), {π6 ῥγίηοα οὗὨ ἔμ ρόονγοσ οὐ ἔμ δἱγ 
ἘΡ᾿: 1, 2), 6 ἀοεοίγογεγ (εν. ἰχ. χὰ; ςξ, 
οὗ χχνυΐ. 6: γον. χχυῇ. 20, ὍΏΟΓΟ [Π6 5ΔΠ16 
εὔγενγ νογὰ [3 ῖξ, σὀαάάδη] ἰ5 υ3ε4), δηάὰ 

ἴΠ6 [οἷν οδ]]οὰ ᾿ἰπὶ ὉΥ {πὸ πᾶπιὸ οἵ ἔπε ΡΆΪ- 
᾿ιδέϊπε βοά, Βερεϊζοδυδ (Μαίϊ. χ. 2ς : {Κὸ χὶ. 
;ς, ὅζς,). ἴῃ {815 ρίδοα ἢ ἄρρϑᾶῖβ ἴο δὲ 
οΔ]]οὰ ὈΥ ἃ πᾶιὴθ ὙΠ ἢ νγὰ5 πὸ ἀουδὲ ρὑγα- 
Μορϑαῖς (85 Οεβοηΐα δηὰ Ενναϊὰ ἤᾶνθ τὸ- 
τ λγκοά), ἢ ἃ ὙΟΓΥ ἀρροϑίίο τηθδηΐηρ. ΤῊΪ5 
ὙΔΙΊΕΙΥ οὗ ἀοδιρτιαϊίοη ἴῃ ἀϊβεγοηϊς ἀρο5, δπὰ 
υπάεγ ἀϊβογεηΐ οἰγουπιδίδποος οὐ ἀδυθίορτηρηΐ, 
ΤΟΔΥῪ ἰεπά ἴο βῆονν ἴῃ νυδί ἃ ργδοίϊςδὶ νὰν ἴῃ6 
Ἰάθα οὗ οπὸ ννῆο ἰ5 ἃ γθῦεὶ ἀραίηδὲ Οοὰ δηὰ ἃ 
ΒΡΙΓΙΌΏΔΙ ΘΏΘΙΏΥ ἴο πιδῃ ΠπδίΌΓΑΙΥ ΑΥῖβοβ ἴῃ [Π6 
ἢυπΊδη πηϊηΔ. [{ ἰεπάϑ ἴο ργονθ 86 τηροσίδηϊξ 
ἕλςὶ {πὲ ἴδ Ὀ6ΙΙοῦ ἴῃ [8 Ὄχίβίθηοο οὗ βυςἢ ἃ 
θείης, ᾿πγουρἢ ἃ βυσοεοβδίοῃ οὗ ἅρζθβ, πᾶς ποῖ 
Ὀδθη ἀερεπάρηξ οὐ ἴῃ ἰγδάϊοη οὗ ἃ πδιῃθ. 

3 Οεββη, “ἴμες.᾽ ρ. τοι. Ἐπναϊά, "ΑἸ τεγ ἀπι.᾽ 
403. Ἡεηρβίθηρετγρ, “Εργρὶ δπά (ες Βοοᾷκβϑβ οἵ 
Μοβεβ,᾽ ρ. 17γο.. Κυτίζ, “5. ΥΥ." 402, ἃς. 



ν. 1-.4.} 

ΝΙ. Ὑδὲ οὐδοῦ οἶίοῖ ὀχρδπδίίοης οὗ ἴπ6 
ννοτὰ ᾿σξᾶχζϑί ΤΩΑΥ Ὁδ ὈΓΙΘΗ͂Υ ποίςοὰ. 

(1) ΤΒε ννογὰ ᾿δ5 Ὀδεη ἴδκθη 845 ἃ υϑύθαὶ 
δι δοίδηξινο 5 πηι γὴν, νυν ἢ 115 ργοροϑί!οη, 
εο»ερίείο γορπουασὶ (Βλγ, Νν ΊποΥ, Τ ΒοΙυςοΚ, ὅζο.). 
ΑΔ, ἃ ἴοστῃδὶ Ἄχρδηδίοη οὗ [86 Ηοῦγχενν νογά, 
115 15. οὗἨ ΥΟΓῪ τεσθηΐ δ ΒΟΥ Υ, δι ᾿ξ ΤΉΔΥ 
δᾶγθ βοῆὴθ σουπηίθηδηοθ ἔγοσὴ {86 τοπάδσιηρ οὗ 
186 ϑορίυδριηΐξ ἴῃ ἴνο ουὖΐ οὗ [86 ἔουγ ρ͵Δςθ5 ἴῃ 
ὙἘΙΟΝ ᾿σχάς) οσσυτβ (συν. το; 26), ἃπὰ 581} 
τῆοσγοὸ ἔτοπι (π6 ΟἹά [ἰ4]1ς, ννΒις ἢ τοδάβ “" δὰ 
αἰ τη 55] οθση.᾽" 

(2) [145 Ὀδδη υηάογϑίοοά ἴο 51:51 Βοπιθ 
τηοιπίδίηοιβ ἀοθοσί ρδοθ. ϑαδάϊδ, ϑθύογαὶ 
[ἐνσιϑὰ τυτιοσβ αυοίεα Ὀγ Ναίδοϊιι5, Βοςδατσί, 
ὥδγρζον, Ἀοϊαπά, 1.6 ΕἸεσς, ἄς, Βαΐ [818 
Ὠοΐοη 15 ορροβεά ἴο συ. 1ο, 21, ἴῃ ψὨΙΟὮ [86 
ἀεϑοσί 15 ἀἰϑιιηριυ ϑποὰ ἔγοπὶ Α Ζ4ΖΟΪ ἴῃ δυο ἢ ἃ 
ὙΓΑΥ͂ ἃ5 ΒΑΓΩΪΥ ἴο δάπηξς οὗ ομϑ Ὀείηρ [πδ ὃχ- 
Ρἰδηπδἔοη οὗ ἴδο οἴδογ. 
(3) ΑΖδζΖεῖ [5 θδθὴ ἰδίκθῃ 45 ἃ 65:5 )}8- 
[οη οὗ (Π6 σολὶ [(561ξἰ| ὈΥ ἴδ δηςίθης Οτθοῖκ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠ. 
ι 78: δίοοά οὐ αὐ οἰαὶρε ὀεατίς πεεοί ὅθ οδέεγαΐ ἐο 

ἑἐάε 4ογά αὐ ἦς ἀφροῦ οΥΓἹ ἐΔάε ἑαὀεγμασίς. 7 
Ζάεν νιοὶ πο οὔδϑ 1ο ἐευνέσ. τὸ Αἱ εαἰηρ' 
ΟΥ̓ ὀέροα ἐς “ργόμιϊοι, 15 ακαὶ αὐ ἐδαέ αἰεί 
αὐρρέ, ΟΥ̓́ ἐξ 10772. 

ΝῺ τῆς ΚΡ βρᾶκε ὑπο Μο- 
568. ΒΔΥ ΠΡ, 

2 ϑρεδλκ ιἱηῖο Αδίοη, δπά υἱπῖο ἢ]8 
8053, Δ4πἀ πηῖο 41] τῆς “ἢ! άγεη οὗ [5- 
γδεὶ, πὰ 581 πηΐο ἴπθπὶ; 115 16 [Π6 

ΠΗΑΡ, ΧΥΙΙ. 

ΤΠΟ Ἰεδάϊηρ ἴορὶς οἵ [15 σῃμαρίεσ 15 186 
Ὀοοά οὗ ἀπίπιαὶβ; ννβαΐ ἰξ 15, ΨὮΥ ἰ 5δου]ά 
6 μοϊὰ ςδοσθά, ον ἰξ βμουϊὰ δὲ ἰτοαϊοὰ ἴῃ 
1Π6 ῥγόσεϑϑοβ οὐ Οδὴγ 10, ὙΠῸ 5υδ]οςΐ 6ν]- 
ἐπ 45 ἃ σοηποοίίοη ἹὮ τνβδΐῖ ρος Ὀθέογο, 
85 Δη Θχρ δηδίίοη οὗ ΜΕΥ Ὀϊοοά Ξῃουϊά Ὀ6 8Δη 
οδ)]εςξ οὗ «ἰοῦ 5ιψπὶβοδῆσα οα ἴδ. ΑἸίδσ, δῃηὰ 
ἘΞΡΘΟΙΔΙΙΥ ἴῃ ἴδθ σίΐεβ οὗ 186 ὨδΔΥ οὗ Αἴοηῃο- 
τηθηΐ, ἴῃ ὙὙΒΙΓὮ [5 τρθδηΐηρ' νγὰ5 Ὀσουρῆηΐ ᾿ηἴο 
115 Βο]οσέ, διρῃμοθὶ δϑϑοςιδίϊοῃ. --- Βὰξ [Π|5 
Ἑδδρίοσ ἰῃ 115 ἱπηπηθά δίς Ὀθατῖηρ οὐ {πὸ 41} 
ἰμ οὐ ἴδε [5γϑο} 65 ϑίδπάβ ἃ5 ἴπ6 ἢγϑί οὗ ἔοι Σ 
ΧΥΊ!.---Χχ.), νυ ἢ 5εῖ ἔογ ῥγασξςαὶ ἀ 168, 
ἱτοσηρ (86 15Γ861165 ἴο νναὶκ, ποῖ ἴῃ 186 ὙΑΥ͂ 

οὗ 1806 Βοδίμοη, Ὀμξ δοοογάϊηρ ἴο ἴδε ογά!- 
ὨΔΏΟΕ5 οὗ [εδονδῇ, 

ΟΝ ΒΙ͂ΑΥΙΝΟ ΑΝΊΜΑΙΒ ΒΟΚ ΕΟΟΡ. 

1---τό. 

1,ἃ. ὙΠ ἴ,ερ ϑἰδίογ 15 πον σοπητηδηάοά ἴο 
δά άγεββ (π6 τνοΐο οὗ 16 ῥϑορὶθ 45 ννῈ}} 85 (ἢ 6 
Ργεσῖσ, ὙΠ6 Ξυ ]οο -πιδίζεῦ οὗ [86 ᾶνγβ ὮΘΓΘ 
ΘΧργοσθρα ἰβ οπὸ ἴῃ νυ ἢ ἐ86 ΟΥΟΙΠΔΓΥ [16 οὗ 
[86 ρθορὶθ ννᾶβ Ὀγσου φῇς ἰηἴο ἱπιπιοάϊαίΐο σοϊδίοη 
ἴο ἴδ ῥγιεϑίϑ᾽. 

ΙΕΝΙΤΙΓῦΞσ5. ΧΝΊῚΙ. 

νεγϑίοηβ (Ὁ [56 ΤΙ ΧΧ,, 15’ ποΐ σοηϑίβιθηϊ ἴῃ 
[15 τεβρθοῖ ἴῃ σύ. 1ο, 26), {μὲ Ψυϊραῖο, [,- 
{πογ, [86 ΕὨΡ 5} νογθίοη, ἄς. ΤῊΘ ννογὰ ιι3οὰ» 
Ὀγ {π6 ϑερίυδρίηξ ἴπ . 8 (ἀποπομπαῖος) εδῃ. 
ΟΠΪΥ δ ἰάθη ἴῃ Δη δοῖϊνθ 56η96 --Ξ ἐφ συεγίεγ Οὗ 
ἐς, αυεγγμπο, ἸΟΐ 85 1( 15 ΕΥ̓͂ Ξόνόσγαὶ οὗ ἴῃ6 
ἘΔΙΠΕΙΒ, 845 ἐδε σοαΐ ἀἠ»ν.εά, ϑγτητηδοθι5 ἢδ5, 
ἐδε ξοαὲὶ ἐῤαὲὶ ἀεῥαγὶ: (ἀπερχόμενος), Τ εοάο- 
ἔοη, 2ῤὲ σοαΐ “ἐπ σαυαν ἀἀκριἐμενοὼν, Α4114, 
ἐῤε σοαὶ “εἰ ὕγεε, 5:1 ΠΥ “ὁ 1Π6 δοαρεροδῖ᾽" (ἀπο- 
λελύμενος), δηὰ {π6 Ψ υ]ραΐοθ, ἐαρεγ ἐρισσαγμω. 
Τοβορθιϑ ἀρτθθβ ἴῃ 56η56 νυ ἐδ6 δοριυδρίηξ, 
Βυξ {6 σοπϑίτιςσξίοη οὗ ἴπὸ Ηδῦγονν 15. σοσ- 
ΤΔΙΏΪΥ ποῖ ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴποϑθ γοηάθγιηρθ, ΠΟΥ 
οΥὗἩ ΑΖ2826] Ὀεϊηρ ἴῃ ΔΗΥ͂ 56η56 Δρρ δὰ ἴο {Π6 
ξοξί 85 ἃ ὈΙΌΡΟΓ Π4116.---ἰ  Οἡ Οηθ οὗ ἴδ Ἰοῖβ 
[86 ῬτΓεροβιοηδὶ Ργεῆχ 2 Πᾶ5 ἴῃ6 ογάϊπδγΥ 
56η956 ΟὗὨ 2ὺγ ΟΥ̓ 10, 1ἴ 156 ποῖ ΚΕΡῚ ἴπδί, οἡ τῆ6 
οἴδεσ, ἢ τουϊὰ πιοδη, αῤῥοϊπίεά 1ο δέ. ΤΟ 
ἸΠΟΟΠ 55 ΘΠΟΥ͂ Υ ΠΙΟὮ ΟἿΓ γαηϑίδίογα πᾶν ΓΔ] ] θη 
ἰηἴο ἴῃ ΣΟ] ον [86 Νυϊξαῖθ, ΠΑΥ Ὅ6 5θθὴ ἴῃ 
ν. το. 

τἈϊηρ ψ ἢϊςἢ τῆς ΨΘΚΡ ΒΔ σοπηπηδηά- 
εἀ, βαγίπρ., 

δῖ πιδῃ βοενεσ ἐῤεγε δέ οἵ τῆς 
Βοιυβς οἴ Ἰβγδεὶ, τπδὲὶ Κι] 6 4Π ΟΧ, οὐ 
Ϊλπὶθ, οἵ ροδῖ, ἰη [6 οσδίῃρ, οὐ τῇδ 
ΚΊΠ]ΘῊ 1: οὐυζ οἔ [πε σδιρ, 

4 Απά δεπρεῖῃ ἰτ ποῖ ὑπίο ἴῃς 
ἀοογ οὗ τῆς ταϑεγηδοὶα οὐ [6 σοηρτε- 

τίοη, ἴο οΟἶῈΓ δὴ οβεγίηρ υπῖο ἴῃς 
ἐπε θεΐογσγε τὰς τἀρεγπδοὶς οὗ τῆς 

“ἢ απίνιαὶς ἀγὸ 10 δὲ εἰαμρῥίογεαά δεζογε ἐθε 
Ταῤεγπαείθ. 4.7. 

8, 4. Ἐνεσγ ἀοπιεϑισδίθα δηϊτη8] ἐπδὲ νγᾶ5 
βἰδλίη ἔοσ ἔοοάδ ννὰ5 ἃ ϑδοτί οἵ Ῥεδο}-οῇἴογηρ 
(ὰ δ): {πΠῸὸ ΜΙβῆπα δᾶγ5 [δὲ ἴθ ϑῃου]άοσ, 

6 οὔθοκβ, δηὰ 1π6 ῥδιιηςὶ οὗὨ δοῖ ΔηΪΠΊΔ] 50 
δ ρ ἢἰογοὰ ννᾶ5 σίνεηῃ ἴο [ἢ6 ῥγίεϑίβ (' (ΒΒ ϊη," 
Χ. 1, 566 Οὔ ΥἹἱῖί. 32). ὙΠΙῚ5 ἰᾶνν, ΤἸβουρἢ 1 
ΟΧργοβθοὰ ἃ ριοδὲ ῥγηςρὶῈ (866 ΟἹ Ὁ. 7), 
Ὑγ85 ΟἿΪΥ ῬΓΟΥΒΙΟΠΔ] ἰῃ [5 ῥγαςίςδὶ Ὀρασίηρ. 
11 σου]ὰ ΟὨΪΥ Ὀδ Κορί 845 ἰοῃξ 85 ἴδ σῃ!]άγεη 
οὗ 5γδθ] ἀννοῖξ ἴῃ ἘΠ6ΙΓ στρ ἴῃ (π6 Ν ΠἸάογηθββ. 
ΤΠο τορι οϊΐοη νγᾶ5 σεπιονεὰ Ὀθέοσε {δμῈῪ 
βείιδὰ ἴῃ {π6 ΗΟΙγ 1,.8πὰ, πεσε {πεῖς πυπὶ- 
Ὀεῖ5 δῃηὰ ἐἰδικίοη ονὸῦ {π6 σουπΈΎ σου] 
Βᾶνθ σοῃάἀεγοὰ [5 σἔγιοὶ οὔϑογνάπος ἱπῃροβϑι Ὁ]6, 
8.6 Ποῖ, χίϊ, ας, τό, 2ο---. Οη [δ6 πιοάθ 
οὗ 5ἰδυρδίοσης 566 Νοίε δ 186 επὰ οὐ ἴδ6 
Ομδρῖοσγ. 

8. “α»2δ[] ΒᾺΦΘΘ». 866 ΟἹ 1". 7. 

4, Ἐδίδογ ““ Αηὰ Ὀγϊηροίὰ Σὲ ἠοῖ υηΐο 89 
ΘΕΤΣΔΙΟΘΟΥ͂ 6 Του Οὗ πιο ΘΌ πΚ ὃ0 ΟΥΖΟΣ 

40 Διο ΤΟΣ ὈΘΖΟΣΤΘ ὍὉὍ89 ΤΔΌΘΓΙΙΔΟΙΘ 

(ὦ... ἴῃ. ἀνε! ηρρὶδςθ) οΥὍὨἨ ϑοβόονδλ," δίς. 
866 Οἡ ΕΧχ. ΧΧΥ͂Ϊ, ὦ: [(ΕΥ, 1. 2. 

599 



ΧΝΊΤΙ. 

δτερδτίοπ, ἀπά Βαγη [πε [δ ἔογ ἃ κϑυγεεῖ “ Ἐχοά. Ὁ. 
ϑᾶνουΓ ὑπο ἴῃς ΓΟΚΆ. : 

ΤΕΝΙΤΙΓῦΘϑ. 

ΓΟΚΌ; δ]οοά 5}4]] δῈ ἱπιρυῖεά υπῖο τδῖ 
τλλΠ ; ἣε Πδλίῃ 5Π64 δοοά; λῃηά (δῖ ηδη 

594 ἵν. 5-9. 

οδδρ. ς 11. 

818}} δε ουΐ οΚ΄ ἔτοπι ἀπιοπρ ἢΐβ ρεορΐε: 
ς Το τῆς επὰ τῆδλι τῆς “δ ] άἄγεη οὗ 

1ςγδαὶ πιᾶῪ Ὀππρ τΠεὶγ δου ῆςεβ, ν Ὡς ἢ 
{ΠΥ οὔεγ ἰῃ τῆς ορεη βε]ά, Ἄνεη τπδῖ 
ὝΠΕΥ πιᾶΥ δτίηρ ἴΠεπὶ ἀπο ἴῃς ΓΟ ΚΡ, 
υπῖο Πα ἀοογ οὗ {πε ταθεγηδοῖε οὗ ἴῃς 
σοηρτερδιίοηῃ, πηἴο ἴῃς ρτίεβῖ, δηἀ οὔεσ 
τε πὶ γ ρεδος οἤξεγίηρβ πο (ἢ ΓΚ. 
6 Απὰά τἢε ρηεβῖ 5841] βργίῃκὶς τῆς 
δΙοοά πὑροη τῆς Αἱζαγ οὗ ἴπε ΓῸΚΡ σέ 
τε ἀοοτγ οὗ τῆς λρθεγηδοὶε οὗ τε σοη- 

ὀ]οοά «θα}] δὲ ἐγεριεά ἐσιΐο ἐδαὶ πιαη] ἱ. 6. ἮΘ 
ἢδΔ5 ἱπουττοὰ σῸΠῸ τη βμοάάϊηρ Ὀ]οοὰ ἰη δὴ υ- 
Ἰανν ἢ] πιδηποσ. 

εμέ οἵ 866 οἡ ἔχ. χχχὶ, 14. 

δ. «αεγίβο)] ὙΠῸ Ηοῦτονν 15 χεῤαορ»1), 
ἦ. Φ. 5δῖὶπ Ὀραϑῖβ ΟὐΓ ὑθδαβϑίβ ἴοσ ϑἰδιυρῃϊοσ. 866 
Ιηϊγοά. ὃ ᾿, δὲ Αὐυξικίίηῃ (' Ουκδί. ἴῃ 
1,εν." .6) υηδοτοίοοά συν. ,--6 ἴο τεῖεσ ἴο 
ΟΘΓΕΠΊΟΠΙΔΙ βδοτῆςοβ, ΤΟ οἷο γ νεγβίοηϑβ (ἢ 
ΟἿΣ ΟΥ̓) 5661 ἴο σουηΐεηδηοε {π|5. Βιυξ 1δ6 
σοπηθοίϊίοῃ 0 .511{65 πιοϑὲ οὗ {μθ πιοάογῃ ἰπ- 
ἵεγργθίεσβ 1Π ΔΡΡΙ γὴν ἴδ6 ψογὰς ἴο δη1π|49 
βἰδυρῃίογοα ἔοσ ἔοοά, 866 186 Βοδάϊπρ ἰῃ ΟἿΣ 
ΒΙ0]16. ΤΠ νυν Πο]θ σοσθὸ τηὶρῆξ 6 τοπάογοά: 
1 ΟΥΑΘΣ ὑὉπδὺ 7Ὁ::9 ΟἸὨΣΙἸάΣΘΙ ΟΥ͂ 5.86] 
ἸΑΒῪ ὉΣΊΩΣ ὉΏΘΙΣ Ὀθδαῖδ ΟΣ ΒΙΔΌΚΕΟΣ, 
ΜΜ1ῸΣ ὉΠΟΥ͂ (ΠΟΤ) δΒΙΔΌΒΕΙΘΥ 15 89 
ΟΡΘα ζ1914, οΘνϑι Ὁπδὺ᾽ἢ ὍΠΟΥ ΣῈ;ΔΡΥ ὈΣΙΣΚ 

ὮΠΘΙΩΙ ὈΘΖΟΣΘ ὄθμονυδα 0 ὃ ΘΕΌΣΒΙΟΘ 
οὗὐ ὍὉὍ5:9 Τθηϊ οὗ πιθοῦ πο [89 
ὈΣΙΊΘΒΌΒ, πὰ ΒΙΔΌΠΕΤΟΣ ὉΠΘΙ 88 Ῥθ806- 
ΟΥζοσῖηκα ἴο ΦοΠΟΥ Δ. 

᾿ 6. “ργίμα!ο) .ε, οδβὺ Του, 866 [ηἰτοά. 
νἱ. 
δμγ} 866 οῃ ἱ. 9. 
“κα ἐ.ε. ἴμε βυεῖ, 866 [ηἰτοὰ. ἃ ν1}], 

7. “ΠῚ ἐδεὶγ «“αογίβεε1 ὙΠῸ ννοτὰβ πυρῆΐ 
Ὀ6 τεοπάεγοά, δδοσ 99 ὉΒΘΙΣ Ὀθδαῖβ ΖῸΣ 
ΒΙΔΌΚΒΟΘΙ, ὅθ οἡ Ὁ. ς. 

“πίο ἀευ ] ὌΠ νογά “(΄εεγ' ἀδηοίεβ ἃ 
ΒΠΑΘΡῪ ξοδί. ὅδ66 οἡ ἷν. 22. Βιυῖ [ἴ 15 Ξοτηθ- 
{Ππ|68 ετηρὶ ογοά, 45 μεθ, ἴο ἀδθποίθ δὴ οὐ]οςξ 
οὗ μοδίῃϑη ἡ υγϑῃ!ρ ΟΥ ἃ ἀδιηοη ἀννο!]ηρ ἰῃ (ἢ 6 
ἀεϑοσίβ. 2 Οἤγοη. χὶ. τς: 15. Χῖ. 2Σ, Χχχὶν. 
14. ὙΠο ΟΥΞΠΙΡ οὗ ἴΠ6 ροδέ, δέσοοπιραηίοα 
ΌΥ {πὲ ἐουϊεσδὲ τιῖοβ, ργονδ θὰ δἱ Μοηάδβ ἴῃ 
τόνον Ἐργρί. ΗἩδογοάοί. 11. 46; δίγδαῦο, ΧΥῚΙ. 
Ρ. 8ο2; Ζ]4π, “ ΗΙΞῖ. Απ.᾽ ΝΙ1. 19: οἴμοῦ 
ΔΟΪΒΟΓΙΕ5 ἅτ σίνοη ὈΥ Βοςβατζί, " Ηϊεσγοζ.ἥ" 
1. Π. ς. 53. ὙΠΟ 5γδοὶἴα8 ΤΑΥ͂ ἢᾶνο Ὀδθη 
Ἰεά ᾿ηΐο {Π|5 5πῃᾶγε γ ἈΠῈ ἴΠποῪ ἀννοῖς ἴῃ Εργρί. 
566. Ἠεηρβίεηδεγς, "Επγρί, ἄς, Ρ. 202. Οἔ, 
οδϑῆ. χχῖν. 14) 1ς: ΕΖοκ, χχῆ, 8, 9, 21. 
ΠΕΟΙΕ 15 Πονγευοῦ ΩῸ ουὐϊάθποθ ἴἰο δῆονν (παῖ 

(Π6 ϑἰδυρῆῃΐεσ οὗὨ δηϊπιαῖβ, ἴῃ {Π6Ὸ νΔῪ ΒΟΓῸ 
δἰ! ἀρὰ ἴο, ἔογιηθαὰ ΔΠΥ ρατγί οὗὨ {86 βοδῖ ννογ- 

 Απά {πεν 581} πο πιο οὔδεγ 
τμεῖγ 8δουῆςα8 πηῖο ἀεν!]8, αἴζεσ ννΠοπὶ 
{ΠΥ πᾶνε ρῸὸὼπε ἃ ψῇῃογίησ. Ϊ8 
80.8}1} θ6 ἃ βἴδίυϊε ἴῸγ Ἔνεῦ πηῖο τῃεπὶ 
τὨγουρβους ἘΠ ΕΙΓ ρἜης γα! Οῃ8. 

ὃ ᾧ Απά ἴδοι 5, τ 8810 ὑπο {Π6Π]Ὶ, 
ὙΝΒδίβοενεσγ πιδῃ ἐῤεγε φ οἵ τῃ6 Ποιιβε 
οὗἩ ϑγδεὶ, οὔ οὗ τῆε βίγδῃηρεγβ ννῃ]ςἢ 
βο᾽οιιγθ Δπιοηρ γοῦ, [παῖ οἤξεγει ἃ 
δυγηῖ οἰξεγίπρ οἵ βδογίῆςα, 

9 Απά Ὀπηρεῃ τ ποῖ υπῖο τῆς 

βὴ!ρΡ οὗ Ἐργρ. Οπ {πὸ οἷδε παδηᾶ, {πὸ 
δποίορης Ῥογβϑίδῃ5 5ἷονν υἹἱσῖ πι5 ἰῃ ΠΟΠΟῸΓ οὗ 
(Ποῖγ ἀδίτῖθ5 ἴῃ ἴΠ6 ορδῃ βοϊἀς. ἩΗοτσγοάοί. 1. 
1322; ϑίγαῦο, ΧΡ. Ρ. 722. ὙΠΟΙΘ 15 ἃ τείε- 
δησο ἴῃ ἴπῃ6 Κογδὴ ἴο ἴπ6 ρῥγᾶςῖίοο οὗ (6 
Βοδίδβοη Ασγαὺῦβ οὗ οἽδι]ηρ οὐ 2196 βοάβ ἰῃ 
ἴδο δοξῖ οὗ ϑ5ἰδιρῆίοσ, ϑυζὰ ν., στ δα]ος 
ποΐο. (ἢ, Μίβῃπα, “ (Βο  η,᾽ 11. 8. 866 Αἷ5Ὸ 
Ῥαΐγστανο, " Ασγαῦϊα,᾽ Ὗο]. 1. Ρ. το. ΤΠο οἵ- 
ἀϊπαποοβ οὗ Μϑηι ἐο ποῖ ἄρργονε οὗ Δῃγ ἢθ5 ἢ 
θείης οδἴθη ἩΒΙΟὮ [45 ποῖ Ὀξθη οἤἌογοὰ ἴο ἃ 
ἀεῖῖγ. (ἢ. Νν. 88. 223, 22, 347) 39.) 41) 52. Τ ἢ θ56 
συίοπλβ ϑϑδῦ ἴο ὈΘΑΓ ΟἶΘΑΣ ἴγαοθ5 οὗ ἃ ρυτηδναδὶ 
ΠΔΌΪ ἴῃ τορασγὰ ἴο ἰακίηρ {πὸ 16 οὗἁ δη1Ππ|4}5 
ἔογ ἔοοά, ννῆϊςἢ 1π6 15γδοὶ θα δὲ Ἐ815 [ΠΠ16 ννοῦο 
ἴῃ 50ΠῚ6 ἔστη οἵ οἴπογ ἰετιρίοα ἴο ᾿ηνοβῖ συ ἢ 
ἰἀοϊδίτουβ δϑοϑοοϊδθοηβ. [{ πιρῃΐ 6 δαῖίογ, 
[Ο]]ονσίης [6 Εἰηξ ξυγηιϑηοα ὈΥ 15. ΧΙ, 21, 
Χχχίὶν 14, ἴο γοπάδσ {η6 ὀχργοβϑίοη, ὅο Ὁ89 
ΘΥ1] ΒΡΙΣΙῖϊ5 ΟΥ̓ 09 ἀθδοσχῦ. [ΠΟΙ Πᾶς, 
ο Πείά ἀἐξυϊί:. 

Βυϊΐ {Π15 ἰᾶνν ἔογ ἴδε 5ἰδυρῃίογιην οὗ ἀη:πη4}5 
γγὰ5 ποῖ, 45 5016 ἢδνο βιιρρεϑίεα (ες... Ηἅνογ- 
Ὡἰϊοκ, “Ῥεηΐ.᾽ Ρ. 299), [ὩΘΓΘΙ͂Υ ἴο Χο] δ ἸάοΪΑ- 
ΕΓ ἔγοτῃ [86 σβόϑοὴ πδίίοη. [1ἴ δὰ ἃ πιοῖθ 
ρον ἂηὰ ρεοπηδηθηξ ρυγροθο. [ἴξ ὈοΙΘ 
υυϊηεβ5 ἴο (Π6 βαποί ΠΥ οὗ 16; [ἴ ϑοσνοὰ ἴο 
τογλϊπά (86 Ῥϑορὶθ οὐ ἴθ 5ο]ἜοπΊΠΠὙ οὐ ἴῃ6 
δταῦῖ οὗ ἴδ6 Ἰϊνὸβ οὗ 411] ἱπίθγιοσ Ἵγοδίιγοβ 
τηδάθ ἰο Νοδὴ (Οσϑση. ἰχ. 2, 3) 1 ρυγρεοὰ διὰ 
ἀϊγες(δα ἴον 7εβονδὰ [ἢ ἔδεηρβ ἴῃ τὸ- 
βροςΐ ἴο δηίπιὰὶ ἔοοά ὑγῃϊς ἢ ϑδότῃ ἴο 6 σοῃ- 
ΠΊΟη ἴο πιΔη 8 Ὠδίυτζο; ἀπά [ἴ ςοπηοοίοα 4 ΠΔὈΪ 
οὗ 1πδηκεοσίνίηρ ἢ ([Π6 πιδὶπίοηδηοε οὗ ΟἿΓ 
Βυτηδη 116 ΌΥ πιόδῃβ οὗἉ ἀδηγ ἰοοά. 1 ΤΊπι. 
ἷν. 41---ς. αὐπρ δοκπονίοάροα πὲ (Π6 
ΔΗΪΠΊΔΙ Ὀεϊοηροὰ ἴο [επονδῃ, ἴπΠ6 ἀενοιΐ Ηὸ- 
Ὀγονν τοσοινοὰ θαςΚ [15 ἤΠεσῇ 85 [θβονδη 5 Κι. 
σἔ, Νοίο δἤϊεσ (δδρ. χὶ. 88 111. 1. 

Νὸ ϑαιγίδεο ἰο δὲ οὔεγεά ὀχερὶ ἐπ ἐδὲ Οοωγί. 

8, 9. 

ὙΠΟ ῥγοοορὶ ἴδ ἤοσο ρυξ ἱπίο ἃ πορδίϊνε 
ἔογτηι Ὑγῃϊς ἢ Πα5 δἰγοδαυ Ὀδθη ὀχργοϑϑθα ροϑὶ- 
ὈνΕΙΥ ἴῃ τεραγὰ ἴο δᾶςῃ Κὶπὰ οὗ 5βδοτίῇςε ἰῃ 
ἀεῖδι!, (ΟἿ, 1. 11. 11. ἄς, Οἔ, Πουῖ, χι!. 2. 



ν. 10--14.} 

ἀοογ οὗ τ τλδεγηδοὶε οὗ τε σοηρτο- 
Βλϊίοη, ἴο οὔεγ ἴξ ὑπο τῆς ΓΟΚΡ; 
Ἔνεη ἴδαϊ πηδη 5}14]} Ὀὲ ουϊ οἵ ἔτοτλ 
ΔΙΏΟΠΡ; ἢ]5 ΡΕΟρΪΘ. 

το 4 Απὰ ν)ιμηδίθοενεγ πηᾶπ ἐῤεγέ 
ὑέ οὗ ἴῃς πουβε οὗ [ϑγδεὶ, οὔ οὗ τῆς 
δίΓΔΠΡΟΙΒ [δῖ 5ο͵οιση Ἀπιοηρ ΥὙΟΙ,, 
τπδῖ εαίεῖἢ ΔΠΥ τηᾶηπεῖ οὗ δοοά; 1 
Ψ01}} ἐνεη 8εῖ ΠΥ ἕλος δραϊηβί [δῖ δου] 
τηδι εἀἴθτῃ δ]οοά, δηά υν}}}] οὐ Ὠἰηλὶ ΟἹ 
ἴτοπι ἀπιοηρ ἢ 8 ρεορὶς. 

11 ον τῆε [πὶ οὗ τῆς ἤξβῃ ἐς ἰπ 
ἴδε Ὀ]οοά : Ὧἀηὰ 1 μᾶνα ρίνεη ἰζ ἴο γοι 
προη ἴῃ Αἰϊδγ ἴο πηᾶκα δη δἴοηδπγχθηῖ 
ἴογ γοιιγ 5ου}]5: ἔογ ἰξ ἐς τῆς δ]οοά ἐδαΐ 
τ Κεῖ λη διοπεπιεηΐ ἔογ τῆς 80], 

8. δὲ εἰγαηρετς αὐδίορ “οὐομγη] 089 710- 
ΣΘΊΑΠΘΙΒ ΤΟ ἅν }911. 866 Οἡ ΧΥΪ. 29. 

οὐ" “αεγίβεε)] ὙΠαῖ 15, ἃ 5ἰδυρῃίεγεὰ οἤετγιηρ 
οὗ ΔΥ Κιπά, ψοΠΟγΑ ΝΥ 4 Ῥοδοθιβογηρ. 866 
Ιηϊγοά, ὃ 1}. 

9. εμὶ οἵ, δκς. 866 Εχ. χχχὶ. 14. 

ΒΙοοά ποῖ 1ο δε εαίεη, απᾶ «υὖγ. 1το---14. 

ΤὨΟ ργοδιδιοῃ ἴο εδῖ Ὀϊοοὰ 18 τερεαϊοά ἴῃ 
ΒΕΥΘΏ ρῥ͵ᾶςε5 ἴῃ (ῃς Ῥεπίδίευςμ, Οεῃ. ἰχ. 4: 
1 εν. 111. 17. Υἱ]. 2ό, 27, Χυΐϊ. Χο----ἰ4, ΧΙΧ, 26: 
Ὠϑυῖ. ΧΙΙ. 16, 21.) 24, ΧΥ. 22. Βιιῖ ἴῃ [ἢ]8 
Ῥᾶϑϑδρο ἴῃς στουηά οὗ [86 ἰανν 15 ϑἰδίθα πιοῦὸ 
ΓᾺ]Ὺ ἴθδη εἰϑεννβοζε, 

11. ὙΠ]5 νεῖϑὲ βῃουϊὰ ταΐμοσ Ὀ6 σϑηάοι- 
δὰ: ΡΟΣ 0809 800] ΟΥὁ ὃΠ90 7198} 15 1π Ὅ8 9 
Ὀ]οοᾶ; Δι [17 δΒᾶαν9θ οτάδπῃϑθάᾶ 10 ζ0Γ᾽ γοῦ 
ὭΡΟΣ ὅπ ΑἸΌΔΥ, ἴὸ 2:8 Κ0 δοπθιρθηῦ 
7ῸΥ ΥΟῺΣ ΒΟ018:; ζ70Γ7 Ὅμ Ὀ]1οοά Ὁ 15 
ἩΒΙΟΒ ἸΏΔΚΘΟΒ δῇοποιηθηῦ ὮΓ Π1681}8 ΟΥ 
16 ΒΟ]. ϑ8ὅε6 Νοῖρ δὲ ἴδε οηά οἵ [δ6 
σΠδρίοσγ. 

ἐδεὲ ΠΣ οΥ 1δὲ ἥἄωθ ἐν ἐπ 1δὲ δὶ ΤΟ 
σνογὰ δέτε ἰγαηβίδίεά 116 (περόε.) 15 ἴπ6 5δπὶ6 

. ὙΥΠΙΟΝ 15 ἵν]ςο τοηθδογοαὰ 80} 1ἢ [πὸ ἰδοῦ 
Ῥατὶ οὗ (ες νοσϑθο.0 ὉἘ15 15 οὔθ οὗ ἴῃς ρ]δοθ5 
ν ἢ (Π6 ΕΠ 5}: ἰγδηϑίδίογβ, ἔγοπλ ὟΝ ᾿ς Κα 
ΠἔᾳὸὺΓῤ ἴο [86 πιοβῖ τεσθηΐ, ἢ ΤΠυΐῃοσ, δ 
5ΔΟΥ͂, Πιοάδίι,, 1,.υ2Ζαῖίο δη ΟΕ, ἤᾶγθ Θἢ- 
ἰδηρίοὰ ἴῃ ας Υ οὐὴρ ἴο ἴΠ6 νᾶριιθ 196 
Ὑ ΒΓ ἢ ΤΠΕΥ Βᾶνο στηδάς οὗ ἴῃς νογὰ «οἱ, ΤΠ6 
Δησίθηΐ γνοσβϑίοηβ, ψθ 1..ὸ ]υάδ, [{πη|ι5 
δηὰ ΤΥοπΊ6]111.5, [πὸ σσεπενα Ετεποῦ δηὰ ἴῃς 
τοσθηΐ Οελδῃ νογϑίοῃϑ, σοηϑβί ἘΠΕ ΪΥ ἔΌ]Πονν 
[ἴῃς οΥξῖηΔ]. ὅ6ε6 Νοῖδ δῖ 186 Ἰὼ Ἢ {Π6 ἘΠΕ 

] δασυε σέυεη ἐξ ἰο γοῖ ἐδε αἰαγ' 656 
σνογάς (85 ΚυτίζΖ [5 ἘΡδ να) εἰμ ἥν ΔΗΥ͂ 
5. ἰου5 ποίίοη (δῖ ἴῃοτθ νγὰβ δίοηϊην 
νἰσῖις ἴῃ πὸ Ὀἱοοά ἰἴδε!. [ἰ δὰ ἃ πδῖυσγαὶ 
βίπεββ ἴο ὄχργεββ ἃ {ΠῚ πὰ νγᾶβ8 {πογείοσο 
πε συ τλῦοὶ σἤοβοη ὈΥ Ὠ:νῖπο τυϊϑάοσῃ ἔοσ υ56 
ΌὍΡοη ἴἢς ΑἸζΑτ. 
)ῶν ἐξ ἐὲ ἐῤε διίοοά ἐδαῤ »παξείδ᾽ απ αἰοπεπιεπξ 

ΓΕΝΙΤΙΟῦΘσ5. ΧΥΙΙ. 

12 ΓΠετγείογε 1 3214 πο τῆς ςἢ]]- 
ἄγεη οὗἉ ἰβγδεὶ, Νο 8οὺ] οὗ γοι 5841] 
ελί δ]οοά, πειτθεγ 5}.8}} ΔΠῪ β[ΓΆΠρΡΕΓ 
τῆλ βδο]ουγηεῖῃ ἀπλοηρ γοιι εαΐ δ]οοά, 

12 Απὰ νν ηδίβοανογ πηδη ἐῤεγέ δὲ 
οὗ τῆε ΤΠΠάγεῃ οὐ [5γδεὶ, ογ οὗ τῆς 
ΒίΓΔΏρΡΕΙΒ [δῖ βοϊουγη Δπιοπρ γοι, 
ἔν ςἢ Βυηΐεῖῃ δπά σαῖο με δὴν θεδϑῖ Ε Ηεὶν 

ζλαέ ἄνητ- ΟΥ ἔον] {δῖ πᾶν δὲ εαΐεη ; ἢς 5}2]] 

ΠΟΥ ΟΓ ᾿τ ἢ ἀυϑῖ. 
14 Εογ ἠὲ ἐς τῆς 1{ξ οὗἉ 2]1 βεβϑῇ τῆς 

Ὀϊοοά οὗ ῦ ἡ» ἔογ τῆς [τ τῃογεοῦ: τῃόγὸ- 
ἔογβ 1 8δά ὑπίο πε ςμ]άγεη οὗ [βγδεὶ, 
ὁ Ὺ ς 8}4]] εαἴ τῆς δἱοοά οὗ πο πιᾶλῃηογ ὁ θη, 9. 4. 
οὗ β65ἢ : ἔογ τὰς [τὸ οὗ 411 βθϑῇ ἡ; τῆς 

ον δὲ “οὰῇ Οὐ ἰγδηϑίδίογβ ἤᾶνὸ [0] ονγοὰ 
τς ΧΧ.. τὲ Μυϊραῖο, ([Π6 Τάγρυπιὶ5 δηὰ 
[ἴῆοσ. Α ἔδνν πιοάσχγῃ οὐ ς5 ἴᾶκο [Π6 54Πὶ6 
σοισθο, Βυΐῖ {πΠ6 πιοῖὸ οχαςῖ σχϑηάδοσγίηρ οὗ 
(ῆς Ηδρῦγον ἰ5 ἴδ ρίνθῃ ἀῦονθ. 80 ΒΒὮΓΊ, 
ΖυηΖ, ΚυτίζΖ, Κηοῦδεῖ, Κοὶ], Ἡογχβοίπιοσ, ὅζο. 

1. ΤΠ οΙΟ ἅτὸ ἴννο ἀϊπίϊηςξ ἈΝᾺ ξίνθη 
ἔογ 186 Ργοῃι διτοη οὗἁὨ ὈΪοοὰ 845 : διβῖ, 115 
ΟὟ παίυγε 85 [86 υἱῖαὶ δι ἃ; ϑεσοηάϊυ, ἰἰ5 
Ποπϑθοσδίίοη ἴῃ βδογῆςϊδὶ ννοσϑῃρ. ΨΚ ὰ Πᾶνα 
ΔΙγοδαν ποξϊςοα ἐμαὶ (ἴῃς φῥγομιδἴοη οὗ δέ 
(5161) νγᾶβ5 ἀϊβδεϊ συ ϑηθά ἔγοτα ἴπδὶ οὗὨ Ὀ]οοά 
Ὀγ [15 θεΐπρ στουπάοα σὐρρρίγ ΟἹ 115 σοηβθογα- 
Του ἴο ἃ ρϑου ᾶγ υ86 οπ 6 ΑἸΙΑΓ δηὰ 115 Ὀθίηρ 
1Ππηοἀ το {πε 5υδῖ οὗ [6 8η1π|8}5 νυν ἢ τγογα 
οἴἴεγχοα ἴῃ βδογ ῆςθ, 866 οἡ υἱῖ. 2ς. [ἰ νου]ὰ 
ΒΘΟΙῺ (παῖ [ἴ ννᾶ5 ἴῃ νἱγίιο οὗ [ἢ͵5 ἀπ: ποι 
ἴῆδε (δ. Αροϑβίϊθς ἀθοϊ θὰ ἰο τεϊδίη οὐἱγ [ἴῃς 
τεϑι τ σίοη τοραγάϊηρ Ὀοοά, ςοπῆιτηρά 85 ἴἰ 15 
ὈΥ {Π6 ῥσίσλονδὶ ργομιίοη, σε. 1χ. 4.-- 6 
Μαβοπιρίδῃηβ, ἴπ |κθ πηᾶπηοσ, αὐϑίδιῃ ἔγοπ 
Ὀ]οοά δὈιιϊ ποῖ ἔτοπι δι. ὅ6εε Νοίθ ου υ. 24.- 
δῖ Αὐυφυϑἔη, 'π σοηηῃοοϊίοη τ ἴδ βαγὶπρ οὗ 
ουγ [,ογά, “ Εχςοθρί γε οδΐ τγ βεβϑὴ δηὰ ἀπηκ 
ΤᾺΥ Ὀϊοοά," ἄς., τοπηλτῖκβ, “" φυιςτοηάδυτῃ ἱξίτυτ 
αυϊά 5ἰρηϊῆςεῖ, ᾳυοὰ Βοπιο Ῥσγομιεῖΐυσ ἴῃ Ἰερα 
ΒΔΠΡΌΪΠΕΠῚ πιδπάπσαγο, εὐπιαιθ 2.60 ἔμπάετγε 
υθεΐυγ." “Οὐυκοῖ, ἴῃ [,εν.᾿ ς7. 

18. δεαμὲ ον' ὕζοαυΠ 86ε6 ου χί. 7. Τδε 
ΒΆΠΠΘ ΤΌΪΟ τῦῶϑ ἰδϊὰ ἄονῃ ἔοσ ἰῃς Ὀϊοοά οὗ 
ἀοπηοπιϊοδίδα πὶ πιδ]5 νῃΘη αἱ ἃ ἰδίεσ ρεοὰ 
{ΠΕΥ͂ ὑνέσγε ἢ0 Ἰοπξεῦ τεαυϊγοὰ ἴο Ὀε βἰδιιρῃϊεγοὰ 
ἴῃ ἴῃ6 σουτί. Πουΐ. ΧΙ, τς, 16, 22---24. 866 
Νοῖθ οὔ συ. 1σ δῖ ἴπὸ οηά οὗ {Π|Ὸ σῃπδρίεσ. 

14. ἘἈδίπογ, ΡΟΣ 8:9 ΒΟΏ] ΟΥ 811 Ζ71088 
18 108 ὈΙοοὰ ψ10} 106 Β08] (ἰ.ε. 115 Ὀ]οοά 
δηὰ 50} τορεῖμοῦ): ῬΒΘΥΘΙΌΟΣΘ ΒΡΑΚΘῚ ἴο 
519 ΟὨΙΙάχοΣ ΟΥἩὨ [1Β8Σ89], 06 8881} ποῦ 
ϑαὺ ᾽80 Ὀ]οοά Οὗ ΔῺΥ͂ Ζ196Ἐ, ΖΟ0Σ ὉῈ9 
ΒΟῸΣ ΟΥ̓ 411 7198} 18 116 Ὀ]οοά, ἄς. Τἢς 
νο Οὐοπενδ νοϊβίοηβ, ΖυηΖ, Κηοῦεὶ, Ἡδογχ- 
ΒΕΙΠΊΟΙ, ο. 866 Νοῖδ οἢ υ. σσ. 
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δὰ σὴν 

Ἔνθ Ροὰγ οὐἱ τῆς δἰοοά τΒεγεοῦ, δηά Ἀμάν. 
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ΙΗδςΡ. 
4 εἀΡΟΩ͂ΪΕ. 

δΙοοά τῃετοοῦ: ννβοβοενεῦ δαίεῖῃ ἴξ 
8041] θῈ ουξ οὔ. 

[ς Απάενετγυ 80ι] τῆδῖ εαζεῖῃ ᾿τῃδξ 
ψΠϊςἢ ἀϊεά ον ἐτο, οὐ τπὰῖ νης ἢ 
ννᾶϑ ἴογη τυΐἐ ῥεαεῖς. τυῤείδεγ 11 δέ οῇβ 
οὗ γουΓ οὐΠ ΟΟΙΠΙΓΥ. ΟΥ ἃ 5(ΓΔΠΡΘΓ, 

16. (Οἔ Εχ. χχίϊ. 411: ἴμεν. χὶ. 39. (566 
ποῖο), χχὶϊ. 8; Πδθυΐ. χῖν. 2:1. Ὅ15 ἰὰνῦ ἃρ- 
Ε ἰο Ὀ6 στουπάοαὰ οἡ {πὸ ἕαοξ 1ῃδὲ ἴδε 

Υ οὗ δῃ δηϊπιδὶ Κι]οὰ ὉΥ ἃ νν]]ὰ Ὀεαϑῖ, οσ 
ψςἢ ἢδ48 ἀϊοα οὗ 561, 5}}}} τείδ! 5 ἃ στοδῖ ροῦ- 
τίοη οὔ [5 ὈἰΙοοά. ὙὍὙἘδ ἱπηροτίδηςθ δϑοτ θὰ ἴο 
{815 ἰανγ ἴῃ ἰδίου Εἰπλθθ ΠΊΔΥ Ὀ6 5Θ66Π ΣΙ 5. ΧΙΥ. 
4χ--25: ἘΖ6Κ. ἵν. 14, Χ]ῖν. 21, 4πὰ 51}}} ΤΟΓγδ 
ἴῃ (Π6 Αροβίοϊὶς ἀθοϊβίοῃ σοραγάϊηρ “" ΤΠ] ηρ5 
βἰγαηρὶθά," Ὡς ἢ ἃγὰ ροϊηΐθα!Υ σοπηθοίεὰ ψ] ἢ 
Ὀϊ]οοά, Αςἰβ χν. 2ο. δε Νοῖθ οῃ υ. 3 δὲ {πὸ 
ἐπά οὗἉ ἴδ σῃδρίογ. 

ὦ «ἰγαηρεγ) ἃ Του ϑίε ποτ, ἀνε πρ 1 (Π6 

ΤΈἘΜΝΙΤΙΓσῦσ5. ΧΝΊῚΙ. [ν. 15, 16. 

6 51|4}1 θοῇ ννδϑὴ ἢἷβ Ἅοἱοῖμεβ, ἀπά 
θαῖῃα ὀένισε ἴῃ νγαῖεσ, ἀπά δε ὑπ- 
οἰθδη ὑπ] τῆς ὄνθη: ἤδη 5141} Πα 

δε εἰδδη. 
16 Βυι πε ννδϑἢ ἐῤέηι ποῖ, ποῦ Ὀαῖμς 

ἢἰ5 ἤδβηι; [ῃδῃ ἢ 511] Ῥεδγ ἢ]5 ἱπί αυ!ῖγ. 

[5Γ2611165.---ἰἡ Ἐχ. χχὶϊ. 41 νὰ πὰ {παΐ δυο 
οᾶτολϑοβ γοσγο ἴο 6 ρίνοη ἴο ἴπ6 ἀορβ. Οἡ {δε 
Δρραγεηΐ τηοἀϊβοδεέοη οὗὨ [815 ἰᾶνν ἴῃ Πεαΐ. χίν. 
41, 866 ῃοΐα ἐπ ἦοε. 

16, 186. ὙὨο 8δποξΐίοη οὗ [π18 ἰᾶνν 15 655 
ῬΕΓΕΠΙΡΙΟΣΥ ἴμδη {παῖ οὗὁἩ {πὸ ἰανν ἀρδιπδὶ {Π6 
οδξηρ οὗ ὈΪοοά. 8ϑεὲ οὔ συ. 12. ὙΠῸ ἰδίξεσ ννᾶ5 
ρυΐθηρ ΟΥ̓ ἔγοπι ἀπιοης ἢ5 ΡΘΟρΪε᾽" (υν. το, 
14); ἴδ ξοστηεσ, ΟΥ̓ ἴΠ6 ῬΕΠΔΙΕΥ ΟἱὗὨ Δῃ ΘΑΞΥ͂ 
ἔοιτῃ οὗ ρυγ βοδίϊοπθ. 866 οἡ χὶ. 29, 4.5σ. Βυῖ 
1 ἴμ6 ῥγθβο θά γε οὐ ρυπβοδάοη δὰ δθθη 
περϊοοϊοά, 4 δϊἰη-οὔεσιηρ ννὰ5 τοαυγοά. 8606 
ΟὨ ν. 2, 3- 

ΝΟΤΕῈΘ οὐ (ΒΑΡ. ΧΥΙ. 

Ι. ΟΝ ΤΗΕ ΒΑ ΘΗΤΕΚΙΝΟ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ8. 
Ὁ. 3. 

ὙΠΟ 58Π|6 πηοάθ οὗ 5] ἢ ογ ἀρρολΓβ ἰο ᾶνθ 
Βδοη ἔοϊ]οννοὰ ὈΥ [δε Ηεῦτοεννβ, (πὸ Εργρίδηβ, 
διὰ [86 Ατγδῦβ. Αϑ τοραγάβ [86 πηθγο 5, δυπρ; 
{86 δηΐπηδὶ, ἴΠοτὸ 15 ὯΟ ἔγαςθ οὗ Δῃγ αἰ βογθησθ 
ἴῃ 16 πιοάσ, τυ Βοί θοῦ ἴ᾽ ννᾶ5 ἱπίοπά δά ἔοσ ογάϊ- 
ὨΔΙῪ ἴοοά ΟΥ [ὉΣ ἃ 5Δογῆςθ. [{ βϑβουϊὰ ὃὈδἐ 
οὐβοσνοά ἰμδῖ, διηοηρϑὲ {πὸ ϑοιλς πδίϊοηβ 
αῦονο 411 οἴδοιβ, [86 ἰδκὶηρ {π6ὸ [6 οὗ δὴ 
ΔΗΪΠΊΔΙ, ἐβροςῖδ!!} οὗ Δ Δηϊπ1Δ] οὗ ἃ Κἰῃὰ ψ ὩΙΟᾺ 
τηῖὶσμί Ὀ6 οἤετοά ἴῃ ϑδοῆσθ, ἢ45 δἰνναγβ Ὀθθη 
τοραγάδα 85 ἃ βοϊδπγη δεῖ, ραγίδκιηρ οὗ ἃ βοπηδ- 
ψγδδί τοὶ ρίοιιβ σμδγαοίοσ, ὙΠΟ 5 ἃ {γεδί]98 
οὐ ἴα βυδ]οςξ ἴῃ ἔμ6 Μίβῃμπδ, δηθὰ « (Πο- 
11η},᾽ δηὰ οὔθ ἴῃ ἴπ6 Ηεάλγαἶ, ἐπ Ἰοὰ ’ Ζαῦ- 
ὈΔ4},᾽ νυ ϊοἢ 5δβον π6 ἱπιροτγίδηςοθ αἰζδομοὰ ἴο 
{π6 τηδίζοσ ἴῃ [ον 5} ἂδηὰ Ασγὰὺ ἰγδά!οηϑβ. 
Το τηοίποὰ οὗἉ 8᾽δυρῃίογ ΠΊΔΥ Ὅ6 οἰ α Υ Ρ8- 
ἰπογοά ἔγοπι {μεϑ6 ἰγεδίϑε8. ὅΠ6 ἴἤγθο Ροὶπίβ 
Κορὲ ἴῃ νἱονν σγετο, (μδὲ (86 ῥγοοῦθββ ϑῃου]ά Ὀ6 
45 οχροάϊξίουβ 45 ροββί Ὁ]6, (8δὲ {Π6 Ἰεαϑί ροβϑὶ- 
ὈΪ6 κυδεγίηρ 5βου!ὰ Ὀ6 ᾿ηἢϊοιοὰ οἡ {π6 σγδα- 
ἴωγο, δἀηά ἔδδὲ ἴῃ6 Ὀϊοοὰ 5δουϊὰ ἤονν ουξ οὗ 
1π0 σᾶγοδϑο ἴῃ ἴΠ6 τπηοδῖ ϑρεθυ δηὰ ἱπογουρ 
ΤΏΔΠΠΕΣ. ΤΏ δηϊπιδὶ, 1ἢ ἃ ἰασρὸ οὔθ, νγᾶβ 
γον ἄονγῃ ΟΥ̓ ΒΟΌΌΙΙπρ. ὙΠῸ 5 αΥεσ τνὰ5 
τον θὰ νἱῖδ ἃ ϑυνογά οἵ ἰοὴρ Κηϊδ δὶ οἢ 
ὁ ἀἄγονν δοῖοβϑ ἴη6 (τοδί, δὲ οὔθ βίγοκε Ἵουϊ- 
τς 1 Ὠγουρ ἴδ τυϊπάριρο, (μ6 συ ]εῖ, ἀπά {86 
ἴαγζο ὈΪ]οοά-νοβϑοὶβ οὔ [πΠ6 ποῖ. Το ἰεδϑξ 
ἰορατίης οὗ 6 βοθβη, οὐ ἴο ἃ ποϊοσμοά οσ 
ὈΪυπξ νεᾶροη, οὐΓὁἨὁ ἴο οἰ ΠΊΞΥ πιδηϊρυϊδίίοη, 
τοπάογοά (Β6 σᾶγοᾶϑα υπποίθδη ἢ, ἴῃ 5οπιὸ δἀποίδηϊ 

1 66. αἷςο ῬΉ]ο, “ἀς Μὶος πιῖ5,͵ ο. ν. δυὰ 
ΠΈΡΡΕΟΟΣ: Νοῖοθβ ου " Μιάάοιι,᾽ ο. 111. 

3 Ψο]. 1ν. Ρ. 62, 54. 
5. ΤΒς ρῥσγεβοῦϊ [εν] ΟΌΘοΓυα ὈγΘΟΙσοΪγ ἴῃ6 βδτὴς 

Ἐφγρίίδῃ ρἱεςΐγος ἘΠ ψΨ τιοι βοὰ 15 σῆοννῃ. [Ι͂π 
οἠθ οὗ ἴποϑε ρίνεη Ὁ. δὴ "᾿ίπηϑοη, ἃ πιδῃ 15 μο]ά- 
ἴῃρ ῈΡ ὈΥ ἴΠε ΠΟΓΏΒ. ᾿ἃ οὗ {[Π6 ἀγίηξ ΟΧ, 
ὙγὮ1]16 δὴ δἰζοπάδηϊ ΠΟΥΙΠΡ πῃ Ὀά51Π5 [86 
Ὀϊοοὰ 85 ἰΐ τι πϑ οπὶ  πεοκό, ὙΠΟΙῸ 5 ΠΟ 
τοάβοη ἴο ἀοιδί {παὶ [ἢϊ5 ΡΙσ ΓΟ δοσιγδίοὶΥ 
Τεργεβοηΐβ {86 τηοάδ ριιϑιιοὰ ἴῃ ἐπ σουτὶ οὗ 
πὸ ΤδὈεγηδεΐο. 
ΤῊ νεῦϑα οὔ [6 Κογδηὴ νυ} ]ςἢ σροακβ οὐ [Π6 

5] εςῖ5 οὗ [15 σπαρίευ 18 τνοἢ αυοίϊπρ: 
“ Τηδί ννῃϊὶς ἢ ἀϊοίῃ οἱ ἰἴ56}ξ, δπὰ Ὀ]οοά, δπὰ 
βυνηοῖβ ἤσδϑῃ, δηά 411] ἴμαἱ μβαίῃ Ὀδθθη βδοσι βορὰ 
ὑπάογ ἴΠ6 ἱηνοσδθοῃ ρὲ ΔΗΥ ΟἴΠΟΓ πᾶπιὸ ἴπδῃ 
δὶ οὗ Οοά, δπὰ {ἢΠό σἰγαηρὶεά, δηὰ δῆς κἰ]οὰ 
ὉΥ ἃ ὈΪον οἵ ὈΥ ἃ [4]] οὐ ΟΥ̓ ξογίῃρ, δπὰ δαξ 
ΜΠ ἢ δίῃ Ὀδδη οδίθη ὈΥ Ὀεαϑίβ οὐ ὈΧοῪ (}Π- 
1ε588 γὲ σῃᾶκὸ ἰὲξ αἰθδῃ ὉΥ ρίνηρ (Π6 ἀραίῃ 
βίγοκο γουγβεῖνθβ), ἀπά (μδὲ ννῃς ἢ Βαίἢ Ὀδδη 
βδοιΗσθά οἡ Ὀ]οςῖκ8 οὗ βίοῃθ, ἀγὸ ξογυιδάθη ἴο 
γοιι δ." ὙΠῸ ὁ“ ὈΙοοΚΒ οὗἩ βίοῃεθβ ἡ τὸ 50 ἢ 85 
ΨΟΓΟ δεῖ ὋΡ ἔοσ ἔμθ ρυγροβθο ΟΥ̓͂ {πὸ ραρδῃ 
Αταῦβϑϑ, ΑΙ Μοβίοιηβ ἀρρϑοᾶὰσ ἴο τϑοκοη 
βεβ8ἢ} 45 σδιτίομ, 1.η1655 Βεωρ αρ (ἰ. 6. "ἴὴ 1Π6 
ῃδτηθ οὗ Οοά) 15 ρσγοποιποοά ννβθη πο [Ὠγοδὶ 
οὗ (6 δηϊπιδὶ 15 συΐ, οἵ, ἰῇ (ἢ σ856 οὗ ξΡΑΠΊ6. 
ψἤση (86 συη 15 ἢγοά, οἵ ἴπ6 ἰθαβϑῇ οὗ {86 ἀοξ 
δἰρροάῖ, ὍΠὲ 5ἰποΐμοββ, ονθη οὗὨ [86 πιοβί 

ταΪε5. [Ι{ του]ά 56επὶ ἰπδὲ 5Κ1}1} ἱπ (ἢ 5'δυρπηίετ- 
ἴῃς οὗ δῇ απίπιδὶ νγᾶ5 85 {Π1]6 ἀερτγαάϊηρ ἴο ἴῃς 
δηοϊοπὶ [5γαο] 6 88 ἴΠπ6 5Κ111 οὗ ἃ βροτγίβιηδῃ ᾿5 
διηοηρσθεὶ Οὐγβεῖνεβ. Πεᾶμ ϑίδηϊεΥ τῆλκε8 ἃ 
δίσι Κρ τοσρδτκ 'ἰπ οοηπδοίοη ἢ 1[ῃ6 Ῥάββονεῦ 
οἵ ἴῃς τπιοάστῃ ϑατηδγιίδπς ψ ῃ]ο ἢ Ὀδᾶῖβ οἡ [15 
5 0)οοῖ. “7 ον ϑα Ομυτγοι,᾽ ΝΟ]. 11. Ρ. 412. 

4 Ῥρορυΐαγ Αοοουηῖ,᾽ 1. Ρ. 175. 
δΘυγαν., Εοάνε}}᾽5 ἰγαῃϑδίίοη, Ρ. 63:1. 
6 Θαϊ]εὶς ποῖα ; οἱ. Βυτγίοη, ΛΑτδρια, νοΐ. 111. 

Ῥ.- 303. 
Τ Ἡεάλγα, τν. Ὁ. ὅᾳ; 1,8πε᾿5 ᾿" Μοάςπι Εργρ- 



γ.1;3}} 

ἀερταάοά οὗ [μδηλ, ἰη 1Π]5 γοβϑρϑοί 15 γτεμδγκῦ δ. 
Μκτ ὅϑρεζκο, ἰῃ ἢἰ5 ΑἸτιοδῃ ἸουγηοΘΥ, ἔοιπά παῖ 
Ὧϊ5 Ατδὺ αἰϊοπάδηϊβ ψουϊά ποΐ δδΐ (ἢ ἢβδϑἢ 
οὗ ΔΠΥ ΔηΪπ|8] ἢ Ις ἢ δδα Ὀδοη σῃοξ, }η1685 ἘΠΟΥ͂ 
Βδά ςαυϊζ [15 [ἄγοαΐ ἴῃ ἀϊ ἔοσγμι Ὀδέογο 115 ἀθαίῃ, 

1. ΟΝ ΤΗΕ [ΕἘῈῸῚΠΛῚΝ ΤῊΕ ΒΙΟΟΌ. τ. 11. 

ἼΒοΙΟ ἀῖὸ ἴῆγοο νγογάβ τοϊδίηρ ἴο {Π6 σοη- 
δας ὔοη οὗ γᾶ ἴῃ ἴ6 Ο]Ἱὰ Τοβίαπιοηΐ, δπὰ 
ἴῆγτες σογγεβροηήϊηρ ομδ5 ἴῃ (86 Νοὺν Ταβίδ- 
τηθηΐ, ψΒΙΟΝ [Ὁ 5θοπ5 ἀδϑιγδ Ὁ ]6 ἴο ποῖίϊςθ ἴῃ 
1λεῖσ σοηησδοϊίοη νν ἢ [815 βιιδ)οςξ, ΟἸΞἤδιιβθῃ, 
ἴπ Π΄᾽]8 ὁ Ορυδβοιυ]α,᾽ Π48 ἰγεαϊοὰ [ῃ6 ννογάβ δῖ 
Ἰδσηρίδ 45 ἴασ 88 ἴπὸ Νὸνν Τοβίδιηθηϊς 18 σοῃ- 
ςεγηθᾶ, [48 δδι δίδει οΟΓ νἱηάϊσαϊοα {π6 σοη- 
δἰδίθῃου δηὰ οἰθάγηθβα οὗ (6 βαογθὰ υυτιίογβϑ, 
δηὰ [8 ἰγαοδὰ οινἱᾳ ἴΠ6 νΑΥ ἴῃ ΒΟ σΟΠ 1“ 
δίοῃ γοβροςίίηρ [Π6πὶ μᾶ8 οσσορί ἰπΐο πϑοϊορίοαὶ 
Ἰδησυᾶρο. 1Ὲ 111 ρεγθδρ8 Ὀ6 δι ΠΠοϊοηΐ ἔῸΓ ΟἿΓ 
Ῥυγροβὲ ἴἢι18 ἴο τλαγκ ἴπ6 ἀἰβδγοηςθ δοίννθθη 
[ῃ6 ννοτάϑ. ἴῃ αιεβίίοη; (1) εδαν (Π), ζωὴ; 
ἕξι ἀεποῖΐηρ [,18,. 38 ορροβεὰ ἴο ἀεαί": 
2 βεσδ (Φ82), ὴ, ἀπόγια, ἴῃ δου], 

88 ἀἰοίηκαμιτα ΕἸΣ ΣΙ τ ἴδ ᾿πάϊν!ἀυ8] 
16 ΘἸΠοΓ ἴῃ πη οὐ Ὀθαϑβί, τυ μοί μοῦ υπὶϊοὰ ἴο 
ἴῃς θοαγ ἀυπηρ [6 (ωδα}), ΟΥ δεραγδίοα ἔγοπι 
[πε ὈοΩΥ δἔεγ ἀφίῃ ; οὔϑογνθ ἴῃ6 ὀχργοβϑίοῃ 
4 Ἰνηρ 501}},᾿) Οδη. 11. γ: (32) για (ΠῚ) 
“νεῦμα, ΒρΙΓΙζι8, (ἢ δριπί, [π4ἰ νος ἢ 18. ορ- 
Ροβεά ἴο {πὸ βεϑῇ, Εοπι. νὴ]. 6: (Ὁ 8]. ν. 17; 
τ: Ρεῖ. "]. 18, ἀπά 15 ἀϊδειηρυϊσμοα ἔγοπι [86 
6 οἵ ἴῃ)6 βο5ἢ . [86 Βιρῃθοὶ οἰεπιθπ ἴῃ 
ΙΏΔη, ἰδαΐ ψἢϊοἢ, ἰῃὰ ἰἴ8 ἔπι6 σοηῃάϊξοη, 
Βοϊἀ8 σοπιπιπίοη νυ Οοά (οι. Υἱῖ]. 4, 
5, 6). ϑοπῖο οὗ {π6 ῥϑββδᾶρθβ ἴῃ ἴῃ Νενν ἴοϑ- 
ἴδτηθπὶ νος ἢ, 1 τοδά ἴῃ ἴπ6 οτρίηδὶ, ἴδ ΚΝ υ]- 
ξαῖο, Ετδδπιιβ, ΒοΖᾶ, ογ ἴη6 σοπονα ΕΥΘηςΘἢ, 
Ἰ]υπίταϊο {[Π6 ἀϊσποϊίοηι ὑπο πονν οΪΔ41Π|8 
ΟἿΣ ἰίθπίοη ἃτο, Μαῖίΐϊ. νἱ. 2ς. Χχ. 28, 29, 
ΧΥΪ, 2ς, 26: Ματῖκ νἱῖ. ,)ς; [μΚ6 ΧΙ, 22.) 231 
Σ ΟΟΥ. ΧΥ͂. 44: ὙΠ688. ν. 23; ΗθΌ. ἵν. 12: 
ὙνὮ1}6 βονογαὶ οὗ [Πθϑὸ ἴῃ ΟἿΓ Ὑθγϑίοη ΘΧΟΙΊΡΙ ΠΥ 
(06 ςοηξδιδίοη οὗἩὨ ἡ ὨΙΓΝ νγὸ ἤάνο βρόκθϑῃ. 
ΤΠ ννογάβ περδει  ἀπὰ Ψυχὴν Κὸ 86 Επρ- 

ΤΙ80} σοι, νγογθ, Ὠούγ νΟσ, ΟσΟδϑ ΟΠ ΪΥ υϑοα ΤῸΣ 
“οπ. Όξεη. χὶνὶ, χϑ: [μον. ἥν σ (ἴὰ Ηθῦγον), 

ἵν. 2, ΥΟ 7, 15: Δοίβ ΥἹἱῖ, 14, ΧΧΥΊΪ. 37, δζς, 
Οοπιραῖθ ἴπ6 υ56 οὗ οὖξ νογά δοάν ἴῃ ἴδ 
Ῥγαγεγ- Βοὸκ 5. 111. σ᾿ δηὰ ἴῃ {86 σοτῃροιηάξ, 
ποδοάν, απγόοάγ, ἄε. Νεῤῥειδ 15. ὄἐνθῃ υϑοὰ ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ οᾶϑ65 ννΏΟΓΟ νγὸ δΒοι)ὰ γαῖποσ ι.56 ἀεσαά 
δοάώγ, Νυιλ. ν. 2) ΥἹ. 11, ἰΧχ, ό, 1ο, δῖα. 

ἔδπς,᾽ 1. 134. Οἱ. Βακεγ, “Ν1|6 Τυρυίατίος," 
ῬΡ. 137, 202; ὅρεκε, ὑρ. 66, 230, 513. 

1 Οξεη, ἱ. 20, 24, ἰ. 7; εαϊ. χχχ. 156, 10; 
Ῥτον. χυ!!, 21. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠΙ. 

ι ζὑ κίαιυψεί νιαγγίαρες. τὸ ζ)μίατυμμέ {μϑέσ, 

ΓΕΝΙΤΙςσῦ5. ΧΝΊΤΙΙ. 

Ύ ΒΘ 90] {3 Χ0) Ὧ)48 118 ἀροάο ἴῃ [ῃ6 ὈΪοοά 
ἃ5 ἰοὴξ 85 ἰ Ἰασῖβ. [π Ὁ. 14, ἴῃ6 5011] ἰ5 ἸΙάθη- 
{οὰ νὰ τὰς ΒΙοοά, 85 1ἴ 15 ἴῃ (θῃαϑὶβ ἰχ. 4. 
Πουῖ. χὶ!. 233. Ὑπδῖ [ἢ ΒΙοοά 15 ΓΙΡΒΕΥ {πιι5 
ἀἰπεϊπρι ϑηῃοά ἔγοπι 411 οἵδμοσ σοηβετιθης5 ΟΥ̓ 
1πΠ6 ὈΟΑΥ ἰ5 δοκπονοάροά ὈὉῪ ἴῃς δΙρἢ- 
δϑὶ δυϊβοσιίεβ ἰῇ ρῃγϑιοίοσγ. “1 15 τῃ6 
[ουπίδίη οὗἉ 116 (5ᾶγ5 Ηλγνου), [(ἢ6 ἤγϑὶ ἴο 
Ἰῖνθ, δηὰ [6 12ϑξ ἴο ἀϊ6, δηὰ [86 ὈΓΙΓΆΔΓΎ 5θαῖ 
οὗ [86 δηϊτηδὶ 50}; ἰξ ᾿ἴνθβ ἀπά 15 ποιυγίϑῃρά 
οὗ [56], πὰ ΌὈΥ̓͂ πο οἴδεσ ρατί οὗ πε δυπίδη 
Ὀοάγ." Ιοδη Ημπηΐοσ ἱπξοστεά παῖ 11 15 1π6 
5οδῖ οὔ] ἔθ, θθοδυ56 41} [Π6 ραγίβ οὔ ἔγατηθ ΔγῸ 
ἔογτηδά δηὰ πουγίϑῃθα ΠῸπὶ 1. “ Απὰ 1 (84 γ5 
86) 11 μᾶ5 ποῖ 116 ργενίουβ ἴο {815 ορεγδίοῃ, ἰἰ 
τηιϑί [ἤθη δοαυΐγα ἰἃ ἴῃ (ῃ6 δοῖ οὗ ξοιπηΐηρ ; 
ἔοσ ννῈ 8]} γίνε οὐῦσ δϑϑθηΐ ἴο (ἢς Ὄχι ϑίθηςθ οὗ 
1ἴδ ἴῃ [6 ραγίβ. ἤεη οηςα ἔοιτηεα." Μ|Ππὸ 
Ἐάναγάβ οὔϑογνοβ [Πδί, “1 δὴ δηϊπηὶ Ὀ6 
Ὀ]Θά 111} 11 8115 ἱπῖο ἃ ϑἰδίθ οὗ ϑύγῃῆοορε, δπὰ 
[86 δυσίδοῦ 1οβ5 οὗ Ὀ]οοὰ 15 ποῖ ρῥτγενθηίεά, 
41} τπλυϑουϊαγ τιοίϊοη αυ]ΟΚΙΥ σθᾶϑ65, ΓΟϑρίγᾶ- 
τίοη 15 ϑβυβροπάθά, [86 πεαγί ρᾶιιϑθ5 ἔτοπὶ 118 
ἀσξίοη, 116 ἰ5 πο Ἰοηροῦ πιδηϊξεσίθα ΟΥ̓ ΔΠΥ 
ουξινατὰ 5ἰρῃ, απάὰ ἀδφαΐῃ βδοοὴ Ὀεσοπιθβ 'Π6- 
υἱδῦ]6 : δὰῖϊ τἢ, ἴῃ {15 σἰδῖθ, [τς Ὀ]οοά οὗ 
ΔηοίΠοῦ δηϊπιδὶ οὗ ἴΠ6 54Π16 5ρεςῖθβ Ὀ6 ἰη]οοοά 
ἰηῖο ἴδ6 νείηβ οὗ {πῈῸ οπὲ ἴο 81]1} ἀρρβάγδησα 
ἀοδά, νγαὸ 566 ψνΠ ἀπιδΖοπιθηξ (815 ἸηΔηΪπιδῖθ 
ὈΟάῪ τοΐυση ἴο 1, ρμαϊηΐηρ δοοοβϑίοηθ οὗ 
ν 8} γ ἢ ἐᾶο ἢ πὸνν φυδητν οὗ Ὀοοά [Πδΐ 15 
ἱπιγοάδυςοά, Ὀγ-4πά-Όγο Ὀεριπηΐηρ ἴο Ὀγεαίῃ6 
ἔγθοὶυ, τηονηρ ἢ οᾶϑ6, ἀηὰ βηΔΠΥ νναϊκίηρ 
ἃ5 ἴἃ ννᾶ5 ψψοηΐ ἴο ἄο, ἀπά σεσοονεγπρ σοιὴ- 
Ρἰδίεῖγ." Ατὶ. Βροά, “γοϊορααϊα οὗ Απίοιῃν 
δηά Ῥμγβιοϊοσυ.᾽ 866 δἷϑο ϑίονθηϑ᾽ “"Ο ὅβεγ- 
γδίϊοπϑ οἡ ἴῃ ΒΙ]οοά,᾽" Ρ. 119. ὙΤὴδ ΠΊΟΓΕ ΟΥ 
1655 ἀἰϊπέϊηςϊ ἰγᾶςθ5 οὗ [6 τεσςορποη οὗ Ὀ]οοά 
85 ἴῃ6 νϑῆϊοὶο οὗ 11 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ ἴδ6 Οτεεκ 
δηὰ Ἀοπιδὴ υσιϊοῦβ δῖὸ Ἴο]]εοϊςα---Ῥ ΕΓ δ ρ5 
ψθουϊ πυβηςοϊοης ἀἰβοΠ] ΠΔΕΟΙ --- Ὁ Ψοη 
Ι,ἀϑαυϊχ (΄ Ὠ1Ὲ δυμπορέεσ ἀογ Οπδθοθθη υὑπὰ 
Ἀδχηεγ, ζζο.), δῃὰ ΌΥ ἀς Μαϊϑίγο (' Εοδίγοϊβ86.- 
Τηθηΐ 50γ 165 ϑδογι ς᾽). Το Κηον]οάρο οὗ 
1Π6 δποϊθηΐβ οἡ ἴῃ6 βιιδ᾽οςϊς τδὺ ἱπάθοα πᾶνο 
Ὀδδη Ὀαβοὰ οὐ {ἴΠ6Ὸ πόσο οὈὐδογνδίίοη (δὲ δ 
ΔΗΪΠΊΔ] ἰοϑο5 15 6 ἤθη ἰἴ ἰοβοβ [15 Ὀ]οοά, 
Βυῖ ἰἔτηδΥ ἄθορθη ΟἿἿΓ 96 η56 οὗ {π6 νυυϊϑάοτῃ δηὰ 
Βδηἤσαποθ οὗ ἴδ6 [,νν οὗ Μοβεβ ἴο ΚΠΟΥΙ͂Υ 
(Πδὲ [86 ἕλοϊ ψΠΙςοἢ ἰδ 5εῖβ ἔουτ 50 αἰ ἰβΈ ]Π ΕΥ̓ 
Δηὰ σοηῃϑιϑι ΠΥ, δπά ἴῃ ϑιις ἢ ργορηαηΐ σοη- 
ΠΟΟΙΙΟΠ, 8 50 Εἰ ΪΥ τεσορηϊζοὰ ὈΥ πηοάσγῃ 
80] ΠΕΠς τεβθδσοὶ. 

3 Τὶ βῃουϊά Ὀ6 ποίοά παῖ ἴῃς ΤΙΧΧ. δηὰ (πα 
Ψψυὶρ. ἀγα οοηβίβίθης ἴῃ τοπάδγιησ τἢς ΗἩδῦγΓενν 
ννοσγὰς ἐήαν δῃά μεῤλωδ ἴῃ [815 ομδρ. δηά εἶβθ- 
ὙοΙα. 

ΝῺ (ες ΤοκῸ βὁραῖκα υπίο Μο- 
8568.) ΒΑΥΪΠΡ, 

2 ϑρεαῖί υπῖο τῆς οὨΠ] άγεῃ οὗ [ϑ5γδεὶ, 
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598 ΤΕΝΙΤΙσῦ5. ΧΨΠΠ. [ν. 3---9. 
6 4 Νὸοηε οἴ γου 5841] ἀρργοδοῖ ἴο 

ΔΠΥ [δῖ 15 'ηεαγ οὗ Κἰπ ἴο ἢϊπλ, ἴο πιη- Ηεδ. 
οονοῦ ῥεῖν πακεάμεββ: 1 μι τῆε ΓΟΚΌ. Τρχν τ" 

γ Τῆε πακεάπεββ οὗ τὴγ ἔδίδετ, ογ δρι 
[6 πακβάῃεββ οὗ τΥ πιοῖδοσ, 8814]: 
ἴῃπου ποῖ πποονεγ: 5Π6 ἐς [ΠΥ τποῖθεγ; 
ἴδοι 8ῃηλἷῖ ποῖ ποονογ μογ πακαάμεϑ. 

8 Τῆςε πακεάπεββ οὗ ΤῇΥ ἐλιΠεγ᾿β δ ομαρ. οο. 
ὙΠ ε 5Π41ς ἴῃου ποῖ ἀποονογ: ἴτ ἐς ΤῊΥ ὁπ 
τ πεγ᾿ 8 παϊἰςζεάπαϑϑβ. 

9 ΤὮς παϊζεξάῃεββ οὗ τὴγ 8ἰβίεγ, τῆς 
ἀδυρῇίεγ οὗ τὴ ἔβῖδεγ, οὐ ἀδυρῆζεγ οὗ 
(ὮγΥ πιοίδεγ, τοῤεῤογ εὍὲ δὲ ἘΠῚ Αἵ 
ὨοπΊθ, ΟΥ θογῃ δργοδά, φύφη τῆ" πΔ- 
Κεάπεββ του 5ῃ]: ποῖ τποονοσ. 

Δηά 88Υ υπῖο ἴῆεηι, 1 δὶ τῆς ΓΟᾺΡ 
γοΙΓ (οὰ. 

4 ΑΠεγ τῆς ἀοίπρβ οὗ (Πς ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ, ψδβεγείη γε ἀνγοὶῖ, 5}2]] ἸΞ 
ποῖ ἀο: δἀπά δἥεγ ἴῃς ἀοίηρβ οὗ τε 
ἰλπὰ οἵ (ὐὑᾷπδᾶδη, νν μεν 1 Ὀγίπρ γοιι, 
8}4}} γε ποῖ ἀο: πε ογ 58.4]} γα ννδὶκ 
ἴῃ τδεῖγ ογάϊπδηςσδβ. 

4 Ὗε 5}8}}] ἀο τὴν Ἰυἀρπχεηῖβ, δηά 
Κεερ πιῖπα ογάϊμδηςεβ, ἴο ννδὶὶς ἔμεγα- 
ἴῃ: 1 πὶ ἴῃς ΓΟΧΡ γουγ Οοά. 

ς Ὗε 514]] τπεγείογε Κθαρ ΣΩΥῪ 8ἴδ- 
« Ἐζεῖς, 20. Ἐῖε80 Δη4 ΠΥ Ἰπάρπιεηΐβ: “ννῃ] ἢ 1Γ ἃ 
Ἔσπι. τα ς. ΠΊΔη ἄο, Πα 5021] ᾿'νε ἰη Π6πὶ: 1 ἀπε 
ΘΑ]. 3. 12. ἢς ΓΟΚΡΌ. 

ζσηαρ. ΧΥΙΠΙΙ. σουγβθ. Ὑὴδ ἱπηπιοαϊδίς οὐ͵εςέ οὗὨἨ [815 ἴὰνν 

οε ὕνιλψευι, ΜΑΚΚΙΑΘΕΒ ΑΝῸ 0818, ὴ85 ἴο ἐογυ!α ἱποκβέ. 
1--20. 7---18. ὅδεε Νοῖε δὲ {Π6 εηά οὗ ἴῃς ομιαρῖογ. 

Δ. 1κα»͵Η ἐδ ΖΟᾺΡ γομν Οοἢ] ΤὨΐ8 ἕοτ- 
τηιΐα, ΟΥ ἴῃς ϑῃοσίεσ. οπμϑ, 71 αρρ ἐδε ΚΟΚΡ, 
ΟΟΟΌΣΒ 4180 ἰὴ υὐ. 45) 5) 6, 21, 3... (ἔ, χι. 
44, 4ς. [ἃ 5 ἰουπὰ 56νογδὶ {τ)68 ἴθ (6 
ομαρίογβ (ἢδῖ ἔο!]ονν. [5 ἔγοαυεηΐ γερο εοη 
ἴῃ ἔμπεδα ραγίβ οὗ 1806 [Ὧν ΠΙΔΥ Ὀδ [ηϊεπά- 
εὰ ἰο Κοὸρ (86 [βγδε ῖε8 ἴῃ στηϊπὰ οὗ [ΠΟῚΓ 
Οονεηδηΐ ψν ἢ} [ὁπονδῇ ἴῃ σοηποοίίοη ψΊ {86 
ςοπηηοη Δ δ᾽ γ5 οὗ ᾿ἰἴδ, ἴῃ τυ δι οἢ [ΠΟῪ πρρϊ Ὀς 
Κοπηρίεα ἴο ΙοοΚ δἱ ἰθξζαὶ γεϑι σ ἸΟἢ 5 ἴῃ ἃ τπθτὸ 
ϑοουϊαγ βρη ϊ. [{15 Ὀὰΐ ΒρΡΑΓΙΠΡῚΥ τἰϑοὰ ἰη 186 
ἴαννϑ [μδΐ γεΐεγ ἴο ἴῃ οὐϑογνδῆςθϑ οὗ σοὶ] ρίοῃ, 
αἴ. ποΐθ οἢ συν. 24----0. 

8. ἐῤε ἰαμά 9 Εργρι---ἶδὲ ἰαπά 97 Οαπααρ] 
866 ποῖδ Οὗ 24-- 290. 

δ. “1αἱμί.1] οτάϊπαποθδ. Ἴδε 5δης Ηεῦ, 
σνοτγὰ ἰ5 ἴδ τοπάογοά [ἢ υ-. 4. 

αυϑιεῦ ᾧῦ α νιαη ἀο, δὲ “ῥα! Ἰδυε ἱπ δε» 
[ἃ τὰδὴ Κεορϑ ἴδε ογαάϊπαηςοθβ δῃὰ υἀρτηθηῖβ 
οὗ (δες Ὠἰνίηθ 1ἃἀνν, ΒΘ 584}} ηοΐ δ6 ““ςυΐ ΟΗ͂ 
ἔγοπιὶ ἢἷ5 ρεορ]ε᾽") (οἕ Ὁ. 29), ἢς 5|4}} ρδαῖῃ 
{πιὸ 1|ἴδ, ἴη6 1 ψ ςἢ σοπηθοῖβ πῖπὶ ἢ 
76δονδὴ {Βγουρ 15 οὐδεάϊεηςο, Ἐζεκ, χχ. 
11, 13) 21; ΚΟ χ, )8: οπι, Χ. ς; Οδὶ. κ. 
12. 

ὕπίααυμε Μαγτίασει. 6----τϑ. 

ΘθΘ. μεαγ οΚὶ ἀϊ Ὑῃὲ Ηρθῦγονν ρῆγαδο 
ΤΆΘΔΠ5 ΠΠΈΘΥΆΠΥ, Με οΥΓ δίς δοάγ. ὙΠ ἴεστα 
ΒΕ ΓΠΟΙΥ ἴακοη ψψουϊὰ ἜΧργεβθ 4}} Ὀϊοοα το]δ-- 

- []ὁ0η5 (45 ἴμ6Γα 15 πὸ ᾿ϊπη Δ οη ἴῃ (Π6 ΟΥ̓ 4] 
ΔΗΒΥΜΟΓΙΠΡ ἴο ὁ“ ΠΡΑΓ ) δηὰ τὸ οἴδετβ; δῖ 
1 νγᾶβ ονιἀθηεγ υϑοὰ ἴο ἀεποίς πόθο ΟὨΪΥ͂ 
ΨῈΏὴΟ σᾶπὶθ νν Πὶπ σεγίδπι 11π|115 οὗἨἁ ἁτσοπ58Π- 
δυϊηϊγ, ἰοροίμοῦ νυ ἴποθε ννῆο ὈΥ Δ Υ 
“νοσο χοραγαάοά ἴῃ [Π6 54π|6 γα] Ἰοπ5Ρ. ὙΤὨ6 
τοηάοσηρ οὗ {δὲ ΠΧ Χ. 15 ψόοσγίῃγυ οὗ ποϊὲ.-- 
ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ 
προσελεύσεται. 

19 μποούεγ. παξεάπει.Ἶ ἰ.ε. ἴο αν Ἰπῖοῖ- 

7. 7δὲ παξεώμεις οἱ ἐδγ ,αἰδεν, οσ ἐδὲ παζεά- 
πει:) ἄς. ὙὍΒὲ Ηδῦγον σοη)πηςίοη 15 σορυ- 
ἰλῖϊνε, ποὶ δάνεσβδαινθο. [{ πιῖρῃῖς Ὀ6 τεηάογοά 
απ, οὐ ταῖῃοσ, ϑυϑα; (μαΐ 15, ὩΙΓἢ Ὀοϊοηρ5 
ἴο ὈοΙ᾿ ρασγθηῖδ ἃ5 Ὀοίηρ ""οπθ βοϑὴ." Οδεηῃ, 11. 
24; ςρΡ. συν. 8, 14. ὙΠοθ6 Ῥγοδι ἘΠ] ΟῺ8. ἃγῸ 
δαάγεβθοα ἴοὸ τθη δηὰ ποῖ ἴο ννοπίθῃ, 85 ἰ5 
ϑῃονσῃ ὉΥ ἴΠ6 σοποϊάϊηρ ννογάς οὗ [(Π6 νϑύβθο 
Βανί Γείεγεηςθ ΟὨΪΥ ἴο {Π6 τηοΐδογ. 

8. Εἔ (ὃς οσᾶ936 οὗ Κθυῦδθη, σσρη. Χχχυ. 22, 
ΧΙ͂Χ, 2,4: 81 Ρδ0] 5ρθᾶκβ οἱ ἱπίογοουγβο ψ τ 
ἃ 5'θριηοίμεσ 45 δη δοοιηϊηδύοη “ποῖ 50 
ΤΑΌΓΝ 85 παπιοάὰ δπηοηρ ἰδ6 Οεης165,᾿ 2, ε. 
Διήοηρ ἴῃθ Οτδοκβ, 1 ΟὐοΥ. νυ. 1ἱ.Ὶἔ 

ἐδγ )αιδεγ᾿. παξείάνε:.} 866 οἡ Ὁ. 7. 
9. ἐδν επγ] ΨΜΒδΕ νγὰ5 ἤετὸ βρόκβὴ οὗἉ 

νγᾶ5 ἴῃ ἀΙ5Έ Πρ 5Π1ηρ οἴδηςος οὗ τῆς Ἐξγρίδη5. 
ϑ66 Νοῖς οὔ σ΄. 30 δἱ [δε ἐπά οὗ ἴπ6 ἌἽδδρίοσ, 

ὅογπ αὐ δοριέ, οΥ ὀογη αὐγοα Ὅἢα δἰΐογ- 
πῖνε μ5 ἐχργεββοά μὰ5 Ὀδξεη ἰδκεὴ ἴο 
Πλεδη :;---() Ἰοριατηδία οὐ ]Θρ! πηαῖθ; (2) 
1η6 ΠΠοριατηδίο ἀδυρδῖος οὗ πὸ ἐδίθοσ οὐ [ἴἢ6 
Πρ Επλαῖς ἀδιρῃίεῦ οὗὨ {μῈ τποίμογ; (3) (δς 
ἀλυφηΐοῦ οὗ ἴῃς ξδίμοῦ ΌΥ ἃ ργενίουβ ἱ 
(ὀογπ αὲ δον"), ΟΥ̓ΤΏ6 ἀδυρῆϊεγ οὗ [Π6 τῃηοῖθοῦ 
ΌΥ ἃ ῬΓΕΥΙΟι5 τηδυτίαρο (δογη αὐγοαά, ἰῃδὶ 15, 
ἐπ αποῖρεγ ῥοιε). Βυῖϊ {πε ρῆγαβθθε σαρϊ Ὀδ 
ἴΔκΚθη ἴῃ ἃ Ὀγοδθσ 56Ππ56 50 85 ἴο δηὗγδοθ 8]]} 
οὗ {πε56 αἰξοστιδίϊνοϑ.--- Ασοογάϊηρ τὸ [ἢς 1ηϊγὰ 
οχρ  δηδίίοῃ, [Ώ6 σοῃηδοίοη ργολι δι οὰ ννου]Ἱὰ 
Ὀὲ {πὶ νὰ δη δἰ οσ ΒΑ]  ϑἰϑίογσ, ΨΥ Βοίμοσ [86 
ΓΘ τοραγαϊηρ ἃ [δ] -ϑβίογ ὈῪ ἴδε ἔδίΠου ννὰ8 
οὈϑβογνεὰ Ὀγ ἴπε οἱὰ Ηρθῦτεννβ ἢ85 Ὀθθη 4ιο5- 
ἰοηδά ἔχοσῃ ἴδ ᾿Ἰῃϑδίδηςθ οὐ Αὔσγαμαπι, σοη. χχ. 
12, ΒΕΓο Μ|ςἢ46118 ([νᾶνν οὗ Μοβος, Ατί. 
ΟΧ.) δῃὰ πιδηΥ οΟἴμεῖβ ἴδκο ἔπθ νὑνογὰ 5:5 
ἴῃ 115 5ίγίοςϊ δθῆβδθ. Βυΐ [εν ῖϑῃ ἰγδάϊείοη ἰ5 
ῬΤΟΌΔΟΪΥ τίρῆϊ ἴῃ μίνίηρ ἃ νίάοσ πηϑαπίπρ ἴο 
186 νογὰ ο«ἐνέοσ (ΚΘ ὀγοέδονρ Οδη. χὶν. 8, 
Σίν. 16), ἀπά ἴῃ τεξαγάϊηρ δαγδὴ 88 [Π6 πἰοςθ οὗ 



ν. 10---21.] 

10 Τῆς πακεάμεββ οὔ ΤΥ 80ῃ 8 
ἀλυρδίεγ, οἵ οὗ ΤΥ ἀδυρηςεγ᾽ 8 ἀδιιρἢ- 
ἴεῖ, σύεπ τπεὶγ πακεάηεββ ποι 804]1 
ποῖ υὑποονοῦ: ΤῸΓ {ΠΕ ῖγ8 ἐς τ ]ὴ6 ονγῃ 
πακεάηα88. 

11 Τη6 πακεάπεϑβ οὗ τὴγ ἔλιπε: 8 
νυ ϊίε 5 ἀδιιρῃζεγ, θεροζίεη οὗ ΤΥ ἐδίδου, 
806 ἐς ΤῊΥ 5ἰβίεσ, ἴποιι 5βῃδ!: ποῖ υπ- 
ΤΟΝ ΕΓ ΠΟΥ ΠΑ ΚΟάηΕ88. 

12 “ἼΤΒοιι 8ῃη4]: ποῖ ὑποονεῦ τΠπ6 
πακεάηςββ οὔ τὰν ἔδιΠεγ᾿Β βἰβίεγ: 8586 ἐξ: 
τῆγ ἔλι οτ᾿ 8 Πθᾶγ Κι δννοπΊδῃ. 

12 Ἴ μοι 58ῃ]ς ηοΐ ὑποονογ τε η8- 
Κεάπεϑ8 οὗ ΤῊΥ πηοῖῃογ᾿β 5ἰδβῖογ: ἔου 5116 
ἐς Τὴν πιο μοῦ ᾿ 8 ΠΘΔΓ Κιηβυγοπδῃ. 

ς ςὮΔΡ. 20. 
1ο. 

“ ἀλρ. Ὁ. 14 “Ἴ Βου 5Π4]1 ποῖ ἁἀποονεγ ἴῃς πΑ- 
ὡς Κεάπεϑβϑ οὗ τῇγ ἔδιμογ᾿ 5 Ὀγοῖπογ, του 

84]: ποῖ δρργοδοὴ ἴο ἢ 8 νυἕε: 516 ἡ: 
τῆϊης διιηΐ. 

ἑἴαρ 5 ἼΔΟΙ 8}α]ῖϊ ποῖ πποονεγ [ἢ πᾶ- 
ἐν Κεάπεβ8 οὗ τὴν ἀδυρῆῖεγ ἴῃ αν: 88Π6 

ἐς ΤῇΥ 50η 8 ψε; ἴδοι 581 ποῖ υπ- 
σΟν ΕΓ ἢεΓ πακεάῃβϑϑ, 

ἔαρ. Ὁ. 16 7σΎΠου 8μα]ῖς ποξ ἀποονεγ {ἢ Ὲ 

ΓΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΝΤΙΙΠΠ. 599 

πακεάηεββ οὗ (ὮΥ Ὀγοίμοτ᾿β ψιε: ἱτ ἧς 
ΤΥ Ὀγοιῃδγ᾿β παίκεάπεββ. 

17 ἼΤΒου 582]: ποῖ ὑποονεῦ [ἢ 6 πδ- 
Κεάμεββ οὗ ἃ νοπιδῃ δηά ἢεγ ἀδιιρῃ- 
ἴοτ, πεϊζπεσ βῆ: του ἴαίκε ΟῚ 80ῃ 8 
ἀδιιρῆτεῦ, οὐ Ποῖ ἀδιιρῃτετ᾽ 5 ἀδιιρῆτεῦ, 
ἴο ΠΟΟΥΕΓ Πα πλκεάπεββ; ,“0γ τῆε 
ΩΤέ ἮΘΥ ΠΟΔΓ Κἰ ηϑυγοπίε : ἴἴ ἐς ἀιέο: 
Π688. 

18 Νείτδεγ 8ῃαϊς τῆοιι ἴαῖκε ἴ2 τνῖξε Του, 
ἴο δεῖ 8ἰβῖει, ἴο νεχ δέγ, ἴο πποονετ ὁπς τύ ἐσ 
ἢδγ παίκεάῃεββ, Ὀεϑι46 [6 οἴοῦ ἰῃ Πεσ 
πε εἰπιδ. 

19 ΖΑἾβο τβουι βα]ς ποῖ ἀρργοδοῇ  Ἵββρ. βο. 
το ἃ ννοδῃ ἴο τπἰποονοῦ ΠΟΙ παϊκεά- 
Π658) 28 ἰοπρ 45 506 15 ρΡιι δραγῖ ἔογ 
ἢδΓ ὉποΙ Θά Π ἢ 688. 

20 Μοζεονεοσ ἴδποιι 8μδὶς ποῖ 116 
ΠΔΓΏΔΙγ νυ τὰν πεῖρῃθοιυιτ᾿ 8 νν]ΐδ. ἴο 
ἀεῇ]ε τῆ γ56 1} νυν ἢ Πετ. 

21 Απά ἴδοι 8}.α]ς ποῖ ἰεῖ δῃγ οὗ 5 ΠΡ: 0: 
ΤΥ 8εεά ἔραβ8 τῆγουρῃ ἐῤε ἥγε τὸ 1 Κίοξε 93. 
ἐ Μοϊεςῆ, πείτῃεγ 8ῃηα]ς τῆοιι ῥγοΐδπε “ Οαϊεά, 
τῆς παπὶς οὔ τὴγ Οοά: 1 ἀπε τὰς Γοκ. ἀλλ" 

Αγάῆδπι. |65. " Απἰ.᾽ 1. 6. ὃ ς. 866 οἡ Οξεῃ. 
ΧΙ. 29, ΧΧ. 12. 

11. [Ιἴ ἰ5 ποῖ ΘΑϑΥ ἴο ἀείεστηῖηθ ἴῃ τυδδΐ 
ὙΑΥ ἴδε πιοδηΐπρ οὗ [815 γεῖϑε 5 ἴο ὈῈ ἐϊ5- 
Ἐπρσυ ϊϑποὰ ἔτοπι ἴμδξ οὗ ν. 9φ. Βιυΐ Βονγέυεῦ 
(Ὡς ἀοίδιϊα ἄσὸ ἴο Ὀ6 πιδάθ ουΐ, ᾿ξ 8 οὐνίουϑ 
[αἱ ἴῃς ΡύΓροβς οὗ νυ. 9, 11 ἰ8 οπρἢδί!- 
ΟἿ ἴο ἔοτγυϊά ςοπηροϊΐοη νῈ ἢ 5ἰϑῖεγ δπὰ 
ΒΑ] -ϑἰϑῖοτβ ἴῃ ἩΒδίουοσ ὙὙΑΥ ἴΠ6 σα δ ΟΠ 5Ἐ]Ρ 
ΤΩΔΥ ΠΟΙΏ6, 

12. ἐὁγ 7αἰ δεν: “ον ΤῊ Ἰπϑίλποο οὗ Αιγᾶπὶ 
διὰ [οςμβουεὰ (Εχοά. νἱ. 20) ϑϑεηβ ἴ0 ΒΠΕῚ 
ἴθδὲ πιδιτίασο ἢ 82η δυπί ννὰ5 ποῖ ᾿οῃ- 
δἰἀογοὰ στη Ὁ ἴδε [5γβδ θϑ νυθεη ΤΠΕΥ 
ΨΕΙ ἰη ἘρΥρί. 

16. 1:0) ὀγοίδεγ᾽: «υἱ7 }] ΤἈαΐ 15, 16 586 μδά 
ο]άτοη. 8εεὲ Ὠδυΐ. χχυ. ς. Οἡ ἴδε 4ι165- 
τίοη τοξαγάϊης [6 ἱπέσσεπος ἄγανσῃ ἔγοπι [ἢ15 
Ῥτοβιδεΐοα ὑπδὲ τὲ 15. πη ανγῖ ἴο ΠΊΔΙΤΥ [Π6 
δἰϑίοσ οἷα ἀδορδϑοὰ υυἱθ, 5866 Νοίθ οἡ συ. 7)--τἰ 
αἱ {ππ οηὰ οἵ (86 σμιαρίεσ, ὃ ἵν. Το ἰᾶνν Βεγὲ εχ- 
Ρτεβϑοὰ νγᾶβ Ὀγοόκθοη ΟΥ̓ ΑπΕΡρΑ5 ἴῃ δὶ5 σοη- 
ποςξϊοη νι Ηροτγοάϊαβ. Βυΐῖ {πΠῸ δγριχηθηΐ ἴο 
Ργουθ ἴδδι 88: [ομηὴ [86 Βαρξϊξ δρρεαϊθὰ ἴο 
{Π18 ἴὰνν τγαῖμογ ἴδῃ ἴο ἴδε ϑενθπῖῃβ (οπι- 
ταδηἀπιοηΐ (866 Βεάδ, “Ηἰ5ι. Εος.᾽ 1.10. 1. ς. 
47), Ἀρρθᾶσβ ἴο 6 δαϑοά οὐ δὴ υπϑιρρογίεα 
δϑϑυπιρίίοη τπδὲ ἴῃς ἢγβὶ πυβθαπαὰ οὗ Ἡεγοά 88 
ν,28 ἀεδάὰ δὲ ἰδμδῖ {ἰπι6. ὅ8ὅ6ὲ [ ϑορῃ. " Απϊ 
ΧΙ. ς. 81. 

17. [[{ 8 Βογὸ ἔοσθιάάδη ἴπδὲ 4 πιδη βῃουϊὰ 
δᾶνο ςοῃπεοςοίίοηυ τ Ὀοΐϊ 4 ννοζηδη δηά δογ 

ἀδυρῃΐογ, οὐ ΜΠ Ὦ ὈοΐΪ 4 νοιηδηὴ δηὰ δοσ 
διδηδάδυρῃϊοσ. Ὑδὲ ἔοιτῃοσ ργοβι δι οη 18 
τορϑαϊοά ἰη Πθυΐϊ, χχνἹ. 22. ὙΤΠΘ συ] πλρῆϊ 
ἢδᾶνθ μδὰ ἱπηηθάϊδίο τοίογοποθ ἴο ἴπο γεϊδί!οη- 
8.10 ἰῃουττοά ΌΥ σοησυ ΠΑΡῸ ΟΥ̓ ᾿τορζυΐδγ 1Ώ- 
ἴεγοοῦγθο. ΤῈ Μυρπδιυϊπιδη ἶανν, ἴῃ δάορίην 
Ἐδ6 σι]θ, ἈΡΡ 168 1ἴ ἘΧΡΙΟΘΘΙΥ ἴῃ 1818 νγᾶγ, δηὰ 
ἀθοίαγοβ ἱπίεγοουσθε ἴο Ὅ6 “ἃ ὈΓΏΟΙΡΪΣ ΟΥ̓ 
οδιι88 οὗ ἃ πιυῖυδὶ ραγιϊςραΐίοη οὗ Ὀϊοοά Ὀ6- 
ἔνθοη [86 ραγίῖοβ σοποογηρά Ιη 11.) Ηράλγα,᾽ 
οὶ. 1. ΡΡ. 81:1, 48ς. (Οἔ, Απιοβ ᾿ἰ. 7; 1 ον. 
Υἱ. 16. ἴΐ σδηποῖ δε ἀουδίοα (μαὶ ἴπ6 ῥτὸ- 
ΒΙΡΙομ ἱποϊυάος [ἢ6 τηοΐποσ, (Π6 ἀδυρηίοῦ 
δὰ [δ6 ρσγαπάἀδυρὨίοσ, οὗ οἰ ΠΟΣ ἃ ΜῈ ΟΥ ἃ 
ςοπουδίηθ. 866 ποΐθ ου υ. 6. [ἴ βδουϊὰ ὃὈδ 
ποιίοοὰ ἴδαῖ ἱποοδσὲ ἢ ἃ ἀδυρηϊοσ 15 [0 Γ- 
δι ἄδη ΟἸΪΥ ἴῃ 1818 ᾿πάϊγοοὶ τηδηηοσ, Μν 8116 [ἢ 6 
ΟΒΟΙ ΨΟΓΥ͂ ΠΟΩΣΓ τοἰδί Ομ δἢ 105 τὰ αἰἸἰ5Ε ΠΟ ΠΥ 
πιδηϊοπθά, ὅ8εε Νοῖε δἱ ἴδῸὸ επὰ οὗ ἴδὸ 
οβδρίογ. 

18. 2ὼο τδχ δεγ] 1 1ΟΓΑΙΥ, ἴο ὀῥίπά οὐ αεξ 
ἐοσείῥετσ. Τῇς [ον δῆ σοπιπιδηϊδίοιβ 1}}18- 
ἰγδῖθ {ῃ15 ὉΥ ἴῃ6 ὀχδυήρὶ]θ οὗ [,δἢ δῃηὰ Ἀδοβεὶ. 
866 Νοίο δ ἰῃς επά οὗ [δε ομαρίογ. 

ὕκίααυμ Ζσ.. το---λλ. 

19. δὲν ὠποίσαπηιο.)] ΟἿ, χχ. 18. 

20. 40 πειφῥῥοιγ: «υ Ὁ} ΟΕ, Ἐχοά. χχ. 
Χ4: [οι ν. 18, ἄζο. 866 οὔ ΧΧ. 10. 

21. ρα.: Ἰῤγομφ δὲ ἥγε ἰο Μοίθς ὴ ΘΕΊΟΕΥ, 
κα. ἐῤγομσὸ 1ο Μοίξερ. “ΓὨΪ8 15 ολι τεσ 
τηθητοη οὗ Μοϊεςῃ. ὅ866 οὔ Χχ. 2---ς. 
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δοο 

ΖΦ οἴδρ. 20. 

22 Του 50αἷξ ποῖ 11ὲ ἢ πλδη- 
Κιηά, 45 ἢ ννοιηδηκίηα: ἰξ ἐς 4Ὧθο-« 
ταϊηδίίοῃ. 

2. ἘΝΕεΙΒΕΓ 58|Ἃ]ς ἴδοι 1|ἰῈ ἢ 
ΔΩΥ Ὀελβῖ ἴο ἀθῆϊα τῆ γ561} τπεγονν τ: 
ΠΕΙΓΠΟΓ 5}}4}1 ΔΠῪ νγοπδη βίαπά Ὀείογε 
4 Ὀεδβῖ ἴο [ἴἰὰ ἄοννη τῃεγεῖο: ἰτ ἐς σοῃ- 
Πιβίοῃ. 

24 [)ε6]6 ποῖ γε γοιυγβεῖὶνεβ ἱπ ΔΠΥ͂ 
οὗ τε86 τὨϊπρβ: ἰοῦ ἴῃ 411 {πεβς {πε 
πδῖίοηβ γε ἀεβὶεὰ νυ ῃϊοἢ 1 οαϑῖ οὐ 
Ὀείοτγε γοι: 

ἃς Απά τῇς ἰαπά 158 ἀεῆ]εά : τπεγε- 
ἴογα 1 ἀο νίβῖε τῃ6 ᾿ἱπ|φυ τπεγεοῦ 
ἸΡΟη 1ἴ,) ἀπά τῆε ἰαπά 11861{ νοπχτεῖῃ 
οι ἢεγ ᾿πΠδδιϊδηΐβ. 

26 Ὗε 5411] τΠεγείογε Κεὲρ πὶ 
βίδτιιςε5 Δπά τὴγ Ἰυἀρπιεηῖβ, ἀπα 5}4]] 
ποῖ ςοπηπῖζ σην οὗ [Π686 ΔουἸΠΔ[]Οἢ8 ; 

Δ. Το δησϊθηΐ Ῥογβίδῃ ἰᾶνν ϑίθγηΥ σοη- 
ἀοιηποὰ [ἢϊ5 οἴξηςο (’ νοηά!α.᾽ ΝΠ. το, 8. 
Κηοῦεὶ). ΑἾδο ἴδ Ηϊηάοο ἰανν (Μεηι,᾽ ΧΙ. 
174) 175}, 8πὰ [Π6 Κογδῃ, ΥἹ]. η8---80 

28. ΤΠο 5ἰοΥν οὗ Ῥαϑίρῇδο σι δι γη 5 ἢ 
ῬΓΟΟΙ͂ ἰαῖ ἴῃ6 ΘΑ Οὐτεεκβ δρῃογγοὰ (ἢ!5 
οἴδηςο. Τῆο Ηἰηάοο ᾿ᾶνν ΡυιΠ15065 11 θΟΝΘΓΟΙΥ͂ 
“Μρηυ;,᾽ ΧΙ. 17, " Οεηΐοο [,ἀννγ5,᾽ Ρ. 280οθ. ΤΠ6 
Μοβίεπι ἴανν σοηδοπιης ἴ. “ Ἡράλγα,᾽ 11. Ρ. 
27.- Οἡ πε δοπηπδί!οηβ οὗ ἀποίεπε Ἐξυρίῖ, 
8566 ΟἹ ΧΥ͂ΙΣ. 7. 

ἐξ ᾿ς εοηϊι ἷοη} 8566 ΟἹ ΧΙΧ. 19. 

Οοπεισίοη. 44---,ο. 

94--380. Το Ἰδηὰ ἀεοιρηθὰ δηὰ Ἴοηβο- 
ογαϊθὰ ἴοσ Η!β ρθορὶε ΟΥ̓ [πουδὴ (1[μεν. χχν. 
23) 8 ΠΕΙῸ ἱπηιροετϑοηδίοα, δπὰ σοργεϑοηϊοὰ 85 
νοι πρ ἔογἢ 115 ργοβθηΐ ᾿η ΠΑ Δηΐ5, ᾽ν σοη- 
βρη θηςθ οὗ {Π6 ΙΓ ἰηάἀ]ροησθ ἰῃ (6 ΔΌΟΠΪΠ8- 
τίοησ [πὲ Βᾶανὸ Ὀδθη πιοπθοποαδ, ΤΟ ἱπΙ 4 ΕΥ̓͂ 
οὗ (8ὲ (δηδδηῖῖεβ νγὰ8 πον ἢ}. 8ὅεεὲ Οεη. 
χν, τό. οἴ, ἰΞΔ1Δ}} χχῖν. 1--ό, Τῆ6 [5γδο]ος 
ἴῃ 115 ρἷδοθ, δπὰ (πγουρμους ἴἢ6 σδδρίογ, 
ΔΙῸ Θχῃογίοα ἴο ἃ ριιγὸ δηὰ ΠΟΙΥ 11ἴ6, οἡ [86 
ἐτουπά [δὲ Ϊεῃονδῃ, 6 ΗΟΪΥ Οπο, ἰ5 {ΠεῚΓ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΝΊΙΙ. [ν. 22--- 30, 

με ἐεῦ ΔΔΥ οὗ γοιιγ οὐνὴ πδίίοη, ΠΟΥ 
ΔΠΥ͂ βἴγδηρογ τῆδί 5ο͵]ουγπεῖ ΔΠΊΟηρ; 
οἷ: 

27 (Εογ 411 τἢεβε δροπιυ: ηδίϊοπβ ἢν 
(ἢ πτοη οὗ [ῆ6 ἰΔηά ἀδης, ννῆ! ἢ τυεγέ 
δείογε γοιι, δηά τῆς ἰλπά ἰ5 ἀς]64 ;) 

28 Τμαῖ τε [.πἀ4 βρυς ποῖ γοιῖι οι 
4130, ἤδη γε ἀςεῆ]ς [ἴ9 28 ἰξ βρυεά ουΐ 
τε πδίίοηβ [δῖ τυόγε Ὀείογα γου., 

29 Εοῦ ψνῃοβοενοσ 5}8}1] σουητηϊ 
ΔΩΥ οὗ ἴπεβ6 δροπιϊημδίίοηβ, Ἔνεη τε 
8015 τῆλε σοπιηλς ἐῤέσι 8.41}} δ6 ςοιιξ 
οὔ ἔτοπι διηοηρ {Ππεὶγ ρεορῖίβ. 

ο Ἰμεγείογε 814}}] γε Κααρ πηῖπα 
ογάϊπδηςς, [ῃδλῖ γε σοπηηλῖ Ποῖ 411} ὁ" δ 
οὗ τἢ686 δϑοπιίπδῦ]ς ουδίοπλδ9. ὙΠ ἢ 
γνεγα ςοπηηλ τε θείογε γοιι, ἀπά τῆδλι 
γε ἀεᾷϊε ποῖ γουγβεῖνεβ {πογείη: 1 ἀπι 
τῆς ΓᾺΡ γουγ Οσοά. 

Οοά δηά (δαΐῖ ΠΟῪ ἅτ Η!5 ρϑορῖὶ9ς. (Ὁ χίχ. 
2. [ἴ ἰβ ὑροη (Π15 δἰρῇ βαποϊΐίοη ἐδαΐ [ΠΟῪ 
ΓΘ ῬΕΟΓΟΙΏΡΙΟΣΙΥ ἔοσθιάάθη ἰο ἀεῆ]ε (Πεπ- 
βεῖνοβ Ὡ {1ὸ ΡΟ] υϊοης οὗ (6 ποδίδοη. 
ΠΟ ΟΠ]Υ ΡυΠΙΞῃτηθπῖι Βεγα ργοπουποοά προῖ 
Ἰηάινάυδὶ ἰγαηθρτεβθοῦβ 5, ἴπδὲ (ΠΟΥ 5}]} 
οἰ ΠΡΑΣ {Πεῖγ Ἰπἰαυ ν " δηὰ 6 “οὐυΐ ΟΥ̓ ἔτοπι 
διλοηνρ ΤΠΟΙΓ ΡΘΟρ 6.) Ψνὸ παισὶ υπάογϑοίδηά 
1Π|5 ἰδεῖ ρῆγαθο 845 ὄὌχργοβϑϑίηρ δὴ ἐρ40 Ἴαείο 
ΘΧΟΟΙΏΠΊΠΙοΔΟη ΟΥ̓ ΟΥΕανντΥ, [η6 αϊνὶη6 
1,7 Ῥτοποιυποης οὐ {86 ΟΠδηάοΥ Δῃ ἱπιπΊο- 
ἀϊαῖς ἐογξοιίατε οὗ [ἴῃς ργίνι]θρεβ νυ ῃ]οἢ Ὀ6- 
Ἰοηροὰ ἴο Ὠϊπὶ 8ἃ5 οὔθ οὗ ἴπ6 ρϑορΐὶθ ἰῃ ὅονθ-: 
Ὠδηΐ ψ ἢ [οἤοναῆ. 866 οἡ Ἐχοά. χχχί. 14, 
ἀπά ου [εν0. Χχ. 17. ΤΕ 58Π|6 ΡυΓΕΙΥ δρί γιτπ4] 
βδῃσίοη 15 ἀρρ δὰ το {πε βίσιηρ οὗ βίδιυϊες 
ἴῃ (Π6 ποχί Ἵπαρίοσ. Βιυιῖξ ἴῃ Τδβδρίοσ χχ. 
ΒΡΘΟΙΔ] οχίογμδὶ Ρυμιϑῃπιθηΐβ ἅτὸ δ] οἰϊθὰ ἴο 
(}6 οἴἴδησοθϑ νυ δισἢ ἢᾶνο Ὀδοη ὈΓΕΥΙΟΙΒΙΥ πδηηδα. 
ΤΠ σουζθὸ ΨΠΙΟΩ {Π6 ΠὯὺνὺ ΠΟγΟ [8 Κ65 ϑθθῖης 
ἴο Ὀ6 ἤτϑε ἴο ἄρρεδὶ ἴο [86 σοῃβείεηοθ οὗ ἴῃ 
ἱπάϊνι 8] τὰδη οἡ {πε στουηά οὗ ἢ]5 γοϊδίίοη 
ἴο Ϊεδονδῃ, ἀπά ἴθ ἴο επδοῖΐ δυο ἢ ΡΘΠΔ][|65 
ἃ5 ἴδε ογάδγ οὗ (86 ἰδίας γϑαιγοά, ἃπα 88 στὸ- 
Ῥτγεβοηϊοά [6 ςο]οςεῖνα σοπϑοοίθηοθ οὗ 1ῃ6 
ηδίίοη ρΡυΐϊ ᾿Ἰπΐο οροσαΐίοῃ. 866 ΧΧ. 26. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΗΑΡ. ΧΥΠΠ]. 

Ι.-. ΟΝ ΤῊΕΞ ΠΙΒΥ ΟΕ ῬΕΚΟΗΙΒΙΤΕΡ 
ὨΕΘΒΆΕΕΒ. συ. γ---χϑ. 

᾿, ὙΠΕ6 τεϊδοηβ πιοποηθαά οσἁἨΎ δου θπ 
Ἰρ θὰ ἴῃ [Π656 γογϑθβ ἃΓΘ:---- 

Ἐεϊαιίοπι ὃν δίοοά, 
Μοίδοσ, υ. 7. 
δ βίοσ δηὰ ἢ4] 8: 5ίογ, σὺ. 9.) 11. 
Οτγαπαἀδυρῃίοσ, νυ. 1ο, 17. 

Αὐπί, ρΡαίογμδὶ δηὰ τηδίοετιδὶ, στ. 12. 13. 
Ὠδυρπΐογ, ν. Χ7 (566 ποῖθ). 

Ἀρίαϊοης ὁγ αὔηὶγ, ἐῤγοισ »ιαγγίαρε οὐ εαγπαὶ 
ΓΟΉΜΕΟΙ ΟΡ. 

πες οσ σοπου 6 ̓8 το ΠΟΥ 
ἊΝ ΠΡ 5 ογ σοῃου ποθ᾽ 5 ἀδυρῇ τοῦ 
ντος οσ σπου πο 8 ρταπα ἀδιρἢίογ 
“Α νἱῖο ἴο ΠΟΥ 5ἰϑίοσ."" 866 Νοῖθ οἢ συ. 18. 

ν.17. 



ΓΕΝΙΤΙΓΟΟΘ. ΧΝΙΠΙ. 

Ἀείαηομς ὃν αὐπὲν, ἐδγομφ ἐδε ν»ιαγγίασε οὗ 
παν δίοοσ ἤι δῖρὶ 

ϑίθρπιοίδεσ, υ. 8. 
Ἐδίμοτ5 Ὀγοῖμοσ᾽ 5 νἱθ, σ. 14. 
50}}5 ΜΠ, Ὁ. 1ς. 
Βτοῖδοσβ ννἱἱῖθ, υ. τό. 

Ἰ, ΤΟ ΟἾΒΟΓ ρδϑϑαρὲβ ἴῃ [86 1ἃ,ἂνν το δίς 
ἴο 115 βυ ]οςῖ τὲ :---- 

[,μδν. ΧΧ. 11, 12) 14) 17, 195.)20,21. ἴῃ (ἢδ886 
ὙΟΙΘΟ5. ΤΘΕΓΙΔΙΏ ΡῈΠΙΒὨπιθηΐβ ἅΓῸ δρροϊηϊοα ἔογ 
Ῥαγίσυϊατς Κἰηάς οὗἩ υπϊανν] σοηποοοη. ΒΥ 
18ε ἱπο]υϑῖνο ἰᾶνν ἴῃ Ὁ. 29 ΟὗὨ Ἄσβδρίοσγ χυῇ!. 41} 
ὝσθΟ Ρεγρείγαίοα ἱποοϑδὲ ννογο ἴο 6 “" οἰ ΠΌΠπι 
ἈΊΟΩ ἴΠΟΙΓ Ρθορίθ.,) Βιιὲ 1ἴ 15 δηδοίοὰ ἰῇ 
ςἢ. χχ. (δδλὶ νβοη [Π6 οὔπλ νγᾶ5 σοσητηϊ θὰ 
ὙΓῈ 4 τπηοΐμεσ, ϑίθριηοίποσ, οὔ ἀδυρῃίεγ-ιη- 
Ἶδνν, ἃ ϑεηΐθηςθ οὗ ἀεδίῃ 5ῃοιυ]Ἱὰ Ὀ6 ραϑϑοὰ ὑροη 
ΒΟΙδ ἴῃς οὔδεπάεγβ (ΧΧ. 11, 12): ἤθη ἢ [Π6 
ἀδιρῃῖοσ οὐ {πΠ6 τγοῖΠοσ, οὗ οἴ Ποσ ἃ ννδ ΟΣ ἃ 
ςοπουδίπο, ΠΟΥ νεσο ἴο δ6 Ὀυγηρὰ (ΧΧ. ΤΆ, 
566 ποίθ): νΒεη Μ]Π ἃ 5|5ἴεσ ΟΥΓ [Δ] }-ϑἰ βίου, 
{ΠΟΥ ογα ἴο 6 “ουϊ ΟΥ̓ ἴῃ (Π6 Ξἰρῆϊ οὗ {δμεῖν 
ΡΕΟΡΙΘ᾽" (χχ. 17, 566 ποΐθ). ΕῸΣ ᾿ἰηςεϑὲ ἢ 
ΔΠ υηςϊοῖς δ, ΟΥ ἃ ὈγοΟΐΠου 5 δ, πὸ 6Χ- 
ἴογπ ἃ] Ρυ ΙΒ πηοηΐ 15 βσρεοϊβοά, δυξ ΠΟΥ ἡ ΈΓΟ 
ἴο δεᾶγ ΠΕΙΓ 5 δηά ἴο Ὀ6 οἢ 1655 (566 οἡ Χχ. 
40). Τδο νυ οὗ ἃ πιοῖοῦ5 Ὀσοΐθοῦ ἰς ΠοΓδ 
Ἱποϊυάδεά ἴῃ [ἢ ἴθιτῃ ὁ“ ἢ ς]6᾽5 τυ δ: 1ὴ ὖ. ΤΆ 
οὗ σπδρῖογ χυῇ!, (ῃ6 ἔλί ΠΟ Γ 5 Ὀγοϊ ῃοσ᾿5 ὑ6 ΟἿ]ν 
15 τῃηθη Ποηοά, 

Ὠουῖ. χχι. 2.οθ. Ὑδδ συ τεραγάϊηρ [ἢ 
ἹποΐΠοσ δηὰ ϑἰεριηοίῃεσ ἰ5 σεροαίοὰ ἴῃ [15 
ϑβῃογίοϑε ογπ]. 

ευξ, χχυ. ς--τῖο. ΒΥ [815 ἴανν, σοι ΠἹΟΗΪΥ͂ 
Κπονσι 85 “16 1 ονιγαΐο ἰανν,᾿ ἤθη Ὀγοιἤγθη 
ὙΓΕΙῸ ἀν ]!ηρ ἰοροίμογ, ᾿ἔ οπο ἀϊοὰ ᾿Ἰοανίηρ ἃ 
νον ποὺΐξ ΤΠ] άγοη {πὸ διηρὶο Ὀγοίποσ 
νγΑ5 Τοαυϊγοα, ὈΠΟΘΓ 4 σογίδιῃ ΡΕΠΑΙΥ, ἴο 
ΤΑΔΙΤῪ Βογ. (Οἵ, Μαίϊ. χχιί!. 24. 

Πεουῖ. ΧΧΥΙΙ. 20, 22) 232. ἴη ἴδε (οπηηϊηᾶ- 
ὕοη, ψὮΙΟΝ ννᾶ5 ἴο Ὀδ ῥτοοϊδιπηθα οὐ δκίηρ 
Ῥοβϑεβϑίοη οὗ ἴδε ΗΟΪΥῪ [1,4πᾶ, οὐγϑεβ ννεγα 
ςοιηργϑοὰ οἡ ἴμοβδε 8. σοπητηϊ δὰ ἱποοοῖ 
ΨΊ ἃ πλοῖῃοσ, ἃ βίθριλοΐῃοσ, ἃ ϑἰβῖοσ, ἃ ἢδ]- 
5ϑίοσ, ΟΓΥ ἃ σηοΐμογοϊη-ἶαλν. Ὑἢθ τροῖῃοῦ- 
ἴη-ἰΔὉ} 15 Ὠεῖθ ἀἰϑ πο πιοπηοπεὰ ἔογ [δ6 
ἢγϑὶ πιὸ ᾿π σοπηδοίίοη ν]Ὦἢ {Π6 ἰᾶνν οὗ ἱπορβί. 
5856 ἰ5 ΒΟΥΤΕΥΟΙ ἱΏρΡ]Θ 1ῃ ΧΥΡ]Ϊ, 17 δηὰ ἰῃ 
ΧΧ. 14. 

11. [{ 15 σοποιδογοὰ ΟΥ̓ τηοϑὲ οὐ ςβ {μαξ 
ΠΘΙΓΠΟΣ οὗἨ [πεϑο οἰδίοπηθηΐβ, ἢοσ [ῃὴ6 οὶ οὗ 
1ποπὶ ἰοροίμου, ση Ὀε ἱηϊοπάθα ἴο Ῥγθϑοηΐ ἃ 
σοιηρίεΐε ᾿ϊϑὲ οὗ (ῃ6 ργοβοτ εα σεϊδι οη3ἢ 05. 
ΒΟ ρταπαπιοῖπεῦ ἀπά ἴπῸ πῖθς (566 Οἡ σ΄. 9) 
ΔΙῸ ΓΟΣΙΔΙΉΪΥ οπεἀ. Ὅς ἀδυρηϊοῦ ἀπά (ἢς 
ΤᾺ}} βἰβῖοσ ἃἄσὸ ποῖ Ἔχ ρυ βου πιοημ}.οηδά, [που Ρἢ 
ΠΟΥ ἃ’Ὸ ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΥ ὩΏΡ]Ιοὰ ἱπ υτν. 9, 1). [ἰ 
νου] 5δοῖ [Παΐ, ἰπ δοοογάδηοθ νι [6 
Ροσυδαϊηρ ῥγδςίῖςαὶ σμδγασίοσ οὗ {πὸ Μοβϑβῖς 
βίδτυο5, σις ἢ ἀοία1}5 νγοτῸ ρίνθη, οὕ γοροδίοα, 
ἴτοπι {ἰπὶ6 ἴο {{π|6, 85 ἴπΠ6 οσσδϑίοη σθαι γε, 
δε ξοόπογαὶ ργϊηςὶρὶς οὗ 16 ἰανν ανίηρ Ὀδεη 
ἐχργεσβρα ἢ τ᾿. 6. 

ἵν. Εσοιῃ ἴδ ογάογ 'ἰπ ΨΒΙΓὮΒ [Π6 ραγίου Δ Γ5 

τα ρίνθη, δηᾷ τῸπὶ [Ππ6 156 οὗ {Π6 Ὄχργεϑβϑίοῃ 
ἐς ὭΡΑΣ οὗ ΚΙη ̓ ἴῃ ὖ. 6, [μογθ νυου]Ἱὰ ϑϑοῖ ἴο 
Βᾶνθ Ὀθθη ἃ βΈποΊγαὶ σεσορηϊοη οὗ {π6 τηλχὶπι 
(Πδὲ {Π6 τε Δ πβἢϊρ5 οὗ {π6 Ὠυβθαηᾷ ἀονοϊνοὰ 
ου ἴδ6 ψυῖίδβ, δπὰ ἔποβα οὗ ἔπε δ ἀροη ἴῃ 
Πυθραπά. ΤῊ]5 15 ἀϊβει ΠΟ Υ ρυΐ ἃ5 τοραγὰς [6 
Πυιβοδη 5 γεϊδί!οη5 σοποεγηίπρ ἴδ 6 βέθρπιοῖμοῦ 
ἴῃ [86 ἐχργοβϑίοῃ, “1 15 1 ἔδέμοῦ 5 πακοά- 
Π655) (υ. 8), ἀπά [ἢ 51 Π|}}8Υ ΘΧΡργοβϑίοῃβ ςοη- 
ΟΟΥΠΙΠΡ᾽ [6 Ὀγοίμοτ᾿ δ τὶ δηὰ ἴΠ6 ὑπο]ο᾽5 νυ δ 
ἌΝ 16, ΧΧ. 2ο, 21). Βαΐ γεῖ ἴδε ἰ5 υῃ- 
ΟὨΙΘΑΪΥ ἰπ [μον. χχὶ, 1---4 ἃ εἰθᾶσγ ἀϊξιϊπο- 

[ἰοη τεσορσπῖζεά δεΐννθθη τοϊδξοης ὈῪ Ὀϊοοά 
δηὰ τοϊδίίοηβ ὉΥ δβπιγ. Απὰ [ἴ Πᾶ5 Ὀδθη 
ἀγριιεα [8δὲ, 45 16 νυ ἱδ Ἰοδὲ δοσ ΓὩΠΓΊΪΠΥ Πᾶτης, 
δοαυϊγοά [6 ΟἸΥ]] τρηῖϊβ οὗὨἨ Ποὺ Πυβθαπά" 5 
ΤΆΤΑΙΪΥ, πὰ, 1 ἃ ὑγίοδι '5 ἀδυρδίογ, ἰοϑὲ {Π6 
ΡΤ Π]ΟρῈ5. 5ὴ6 δαὰ ἃ5 βιιοῖ (8566 ἴ,μεν. χχὶ. 2) 
ΧΧΙ͂. 12), (δου Ρἢ {π6 Πυβθαηά᾿ 5 το ἰδ! ]οἢ5 τσ ξ 
αν Ὀθοοσὴθ {πΠῸ τε 5, [ὴ6 τυ 5. τοδί οης 
ἀϊὰ ποῖ, ἴῃ ἴδε Κ..}1 βθρῆβθ, Ὀθοοπθ ἴθ ἢϊι9- 
Ὀαηπάβ, [ἴ ΠΊΔΥ Ὀὲ δάάεοὰ (μδὲ ἴῃς 1,ονϊγαῖθ 
ΤΑΔΙτιαρο (Πευξ. χχν. ς---10)ὺ ΨΟΓΥ ΟἸΘΑΤΙΥ͂ 
Ῥτονεβ παῖ, ἐνθη ἴῃ (Π6 σδ56 οὗ [ἢ6 τέο, [ὴ6 
τ ΙΔ ΟΠ ΠΡ ὙΠ μοῦ Βυβθδηά 5 Κίπάτοα τνᾶβ 
ποῖ ὈΥ ΔΗΥ ΠΊΘΔἢ5 50 5 τ ηροηΐ 85 ἐμαΐ νυ] ἢ Ποῦ 
ΠΟΑΓ ὈΪοοά τοϊδίιοηβ, νυν ἡ οση σοπποοΐίοῃ 
ςου]ὰ πὰ οΓ πο οἰγουτηδίδηοοβ Ὀ6 ρει οά. 

Π.- ΟΝ ΜΑΒΕΙΑΟΘΕῈ ΜΨΙΤῊ ἘΝΟ 5Ι5ΤἸΕΚΕΒ. 
-,, χὃ. 

ἱ, Μεαηΐηρ ΟΣ ἐδὲ «υοναῖς “'α «αὐἱξ ἰο δὲν “ἰσίογ." 
. ΝΝοὶ α ῥγοῤίῥἑ(ίοπ ἡ Ῥοίγγσα»ιγ. 111, Τόὲε 
Ἐεοϊρείασεοαί φμρείίοη. 

Ϊ. ὙΠδ συΐθ, 45 ἴξ ἤθτὸ σἰαπάβ, νου] ϑθθπὶ 
ἴο ὈΘΔΣ πο ΟΥΟΓ τηδδηΐηρ (ἤδη Πΐ ἃ πηδη 15 ηοΐ 
ἴο ἔοτῃ 4 σοπποοϊίΐοη 1 5. νυ "δ᾽ 5. δἰβίδγ, 
Ὑ 116 ἢ5 νυ] 15 αἴϊνθι [Ἐ ἀρρϑᾶγβ ἰο ἔΌ]]ονν 
14 [6 Τὰν Ρογηλ θὰ τηλιγιαρο ἢ [6 
δϑίοσ οὗ 4 ἀδοθαϑθὰ υγιῖβ Α Ἰἰπ! ΔΈ οη Ὀοΐηρ 
ΘΧΡΓΟΘΘΙ͂Υ ἰαϊὰ ἄοννῃ ἴῃ 6 ννογάβ, “" Ὀοβϑίδ [πὸ 
Οἴογ ἴῃ ποσ ΠΕ πλ6,᾽ 11 ΤΑΥ͂ Ὀδ ἱπξοττοὰ (ῃδί, 
γν ἤθη {Π6 ἸΙπιἑδίίοη 15 γοπηονθά, [πὸ ργομι δ οῃ 
]οϑοϑβ 115 ἔογοθ, δῃᾷ ρβουτηϊβϑίοη ἰ5 ἱτῃρ] δά. 

ΤΒ6 [ο5ΕἸ ΠΔΟΣΥ οὗ [6 Β ΔΌΘΙηΪς4] εννϑ ἴπ [Π6 
Ταγρυπηβ, [η6 ΜΊσῃπα δηὰ {πεῖν ἰδίου τυ ΠρΡ5: 
[ἴῃδὲ οὗ (6 ΗἩδΙ]εηδῖῖς [ἐνν5 ἴὴ 1π6 δορίυδριηϊ 
δηα ῬΗΠο (΄ ἀς δρος. [6 ρῈ.᾽ ψ1|. 5); δῖ οὗ (6 
ΘΑΣΙΥ͂ δηὰ πιεάϊεεναὶ ΟΒΌγΟΝ ἴῃ {δα οἱ [(Δ]ϊς, 
πὸ ψ υἱραῖο, ἢ ἐΠ6 ΟΠΕΥ ΘΑΥΪΥ νογϑίοηβ οὗ [86 
ΟἹὰ Τεκίαπηεπί, δηὰ ἴῃ ἜΥΟΓΥ τοίογεησς ἴο ἴῃς 
ἰοχί ἴῃ [6 ΒΔΙΠοΙΚ δηὰ ϑομοοϊπηθη, τὸ ὑπδηϊ- 
ΤΊΟΙΙ5 ἴῃ ΒΌΡΡΟΓΈΠΡ, ΟΥ̓ 1ῃ ποῖ 1ῃ ΔΠΥ νν156 ορ- 
ΡΟβῖπε, [Π6 σοιημηοη σϑη οσηρ οὗ (Π6 ρᾶϑϑᾶρδ. 

ἢ]8. ἱπίογργείδιίοη ἄρρθδῖβ ᾿πάθορά ἴο ἢᾶνθ 
βίοοά 115 στουηά ὑπομδ]]θηροὰ ἔγοπι (Π6 (Πιγὰ 
σΘηζΟΣΥ Ὀεΐογαο Οἢγσὲ ἴο ἴδε πιά ά]ς οὗὨἨ ἁ {Π6 
δἰχίθθη ἢ σδηζΌΓΥ δογ (ἢ γσίϑι, 

. Βυῖᾷἃ ἀϊβετγοηϊ νεγβϑίοη οὔ ἴῃ6 ψνογάβ τϑῆς- 
ἀογοὰ “ἃ ΨΠῈ ἴο ΠΟΙ βίου " ννὰβ ρίνθ ὈΥ͂ 
]υπὰ5 δηά ΤΓγεμλἊ 15 (Α. ᾿. 1575}, γᾶ5 

1 5ε6ὲ. “Αποίθηϊ ἱπίεγργοίαιϊΐοῃ οὔ 1,ονἰτἰσὰς 
αν], 18,᾽ Ὀγ ᾿γ Μοῦδαὶ : “Εορουῦ οὗ [ῃς (οπι- 
ΤΩ ἰβϑίομοΥβ οἡ ἴῃς 1,4Κν οὗ Μαχτγίαρε, Ρ. 152. 

όοι 
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{τεδίϑὰ ὙΠ} βοπῖο δ᾽ ονσαηςε ΌὉΥ Ὀγχιῖυ5 (αρουΐ 
Α.Ὦ. τόοο), ἔουπά [15 νγαΥ ἱπίο ἔῃ τρδγρίῃ 
οὗ οἷν δυϊδπογίζοὰ νογβίοῃ δηὰ ἰηΐο 86 τηδύρίη 
οὗ [86 (ὐόπονὰ Εσθηςῖ, δηὰ [45 Ὀεθη δάορίεά 
ΤΊΟΓΕ ΓΟΟΘΏΓΥ ἴῃ {86 " ΒεΕΣΙΪΘηὈυ γον ΒΙὈεἰ. [π 
ΟἿΣ τλλγρίη, ἴδ6 ννογὰβ ἐ'οπα Υἱὲ ἴο Δηοῖ Βογ" 
Δ1Ὸ οἰδογοὰ 85 δῃ δ [ουπιδίϊνε ἔοσ, "4 υνἱῖδ ἴο ΠΟΣῚ 
βἰϑίεσ." ὙΠῸ ςοπηπιδηὰ ᾿νοι!]ὰ ἴἢ.5 Ὀ6 (υτπιοὰ 
ἰηῖο ἃ ῬχοδιὈϊοη οὗὨ ΡΟΪΥ ΑΠΊΥ. 

Ἰ. [{5 φυϊΐο ἔπι [ῃδὲ [λ6 ρῆγαβθ 1 41165- 
οη, δηὰ {Π6 σογτοβροπάϊηρ οπς, ὦ γη45 10 δὲς 
ὀγοίδεγ, ἅτὸ ϑοὰ ἸάἸοση ΔΈ  8}}} ἴῃ Ηθῦγενν ἴῃ 
(8565 ἰῃ ἘΠ Ὦ [Π6 ννοσγὰβ ἄγε ποῖ δρρ ἰοά ἴῃ 
(ΒΟΙ͂Γ ὈΓΙΠΊΑΤΥ 5εηϑθὸ Ὀυϊ 8485 Ῥγομουηβ. Βυΐῖ 
1815 Ἰάϊοπηδίίς 86 ἀΡΡΘΑΓβ γορυ ϊαγὶΥ ἴο ἔοϊονν 
8 ὈΪυγα! δπίοοθάθηϊ, δηὰ ἱνοῖνεβ ὨΘΟΟΒΒΑΤΙΪΥ, 
ποῖ ἴῃ6 56η86 ΙΏΡΤΟΪΥ οὗ ομε δάάθρὰ οὔ ἴο 
ΔηΟΙ͂ΒΟΓ “ἰπσὶς οπς (Ὡς ἢ 5 νυ μδῖ σου] Ὁ ΓΘ.» 
αυϊγοὰ μετ), Ὀυϊ ἃ ἀϊδιγδυζίνο δηθὰ γοοργοςδὶ 
56Ώ56, ΔηΞυνΟΓΙΩρ ἴο, σοῦ ὁπό ἰο αποίδεγ. ἴ{ 18 
50 Δρρ] δὰ ἴο (δ Ἰοορβ οὗ ἴδ συγίδἰη5 οὗ [86 
τΑδεογηδοῖς, ἴο {πε ἴοποηβ οὗ ἴο Ὀοαγάς, ἰῃ Ἐχ. 
ΧΧΥ͂Ϊ, (υν. 3, ς) 6, 17), ἀπά ἴο (δε νυἱῆρϑβ οὗ [26 
σΒογιδιπὶ ἰῃ ΕἾ 2ΕΚ. 1. Ὁ. ΙΣ, 23. 866 Κοδιη- 
50η, υοίορα ὈΥ Μούδι}, Ρ. .9ς. Τε 5ι}- 
ξεκῖοά ἱηἰογργεϊδθοη ἴῃ [15 ρίδοθ ἰῃ 1 ον! ςι5 
15 τοηδοσγθὰ 5{1}} πηοσὸ ᾿ἱπιρσοῦδῦϊα ὈΥ πὸ ἔαςΐ 
Ἐπδῖ [6 ννογάβ ᾶἃσὲ ἴδ6 βδπὶὸ 85 δτὸ υϑεὰ εἶ56- 
ψ Ποσγε ΤὨσγουρμουΐ [015 σμαρῖοσ ἴῸΣ εὐ δηά 
“μέγ. 

ΙΖ (6 γγαπηπιδίῖςαὶ γρυπηοηξ το 655 
οἶθαγ, [Π6 δοςορίδησο οὗ ἴἢε γὑϑῦϑθ ἂἃ5 ἃ ὉΓγο- 
ΒΙΒΙΠΟΩ οὗ ΡοΪγ αν σουὰ Ὅὲ ΟὈνΟΥ5}Υ 
δἱ νδγίδῃςε ὙΠῸ [η6 ἴδνῦβ ἰῃ ΕΧ. Χχὶ. 7---ΊΙ, 
δηὰ Ὠουῖ. χχὶ. σς--- 7), Μ ΒΙΟΝ ἀἰτοςῖ [Π6 πιοάθ 
ἴὺ τορυ ϊδίπν 4 ΓΆΤΑΙΪΥ ἰπ νος ἢ Πότ ἅτ 
ΤΟΥ δὴ ομα ὙΠῸ; ἴο 5ΔΥ ποίδιηρ οὗ (δ6 
ολϑοϑοῦ ΕἸΚδηδῆ, Ὠανὶά, ἐἰραρῦ νη ΟἾἶγο. χχῖν. 3) 
δηᾷ οἴδμεῦβ, ἢ ἢ ἄγὸ ἤθνοσ οδ] θὰ ἴῃ αυσϑιοη 
ἃ5 ὈΓΟΔΟΠ6Β οὗ (6 ἴνν. ΒΥ ἴδεϑ6 ᾿Ἰῃϑίδηςοϑ, 
δηὰ ὈΥγ {πὸ ννασηίηρ ἔοσ 86 κίηρ, Πϑυζ, χυῇ. 
17, ἴἴ ψουϊὰ ἀρρεᾶγ πὲ {86 1 ανν, ψΜ 816 1ἴ 
Τεϑιοἰοὰ πὰ ὄνθη ἀϊβοουγαροά ῬΟΙΪΥΡΆΑΓΊΥ, 
ΠΟΓΔΙΠΙΥ ροστηιεα 11 ἴο οχἰϑί. 

1], [{ πιυδὲ Ὀὲ Κερὲ ἴῃ υἱενν ἐμὲ οὐγ Ὀυι51- 
ΠΕ55 ΠΟΓΕ 15 ὈΠΪῪ ἴο ἴπαυτὸ νμδὲ [86 [,Ἂὺν οὗ 
Μόοβεβ δοΐυ δι βᾶγβ. ΤῊ στοδῖ ὑγαςξςδὶ 4ι165- 
Ἐοη5 γοϊδίϊηρ ἴο ἴῃς ΟὈ]ραϊίοη οὗ (γι βΌδηβ ἀπά 
ἴο {πὸ αἰζογαϊΐοη νος ἢ Π85 Ὀδθ ῥσὸ ἴῃ 
186 ΕΠ] 5} ἰᾶνν οὗ πιλσγιαρο, παν κει ισυρὰ 
δῖ ἰάτρθ, δῃὰ πΔΥ δ6 τν6}} ἀεϊοττηϊπεά, Ὡροη οἴ ΠΟΓ 
δτουμάβ. ὙἼὸ ἘοΪ ΘΙ σῦς δὶ στ] ΒΓ ἢ νν6 
Βαγο ἴο ΟΌΘΥ Γεοβίβ ὕροὴ ἃ ὑα51:8 οἵ 115 ΟἾνῃ, 
πὰ (6 νεῖ ἀγρυπιθηῖβ ἄγανγῃ ἔτομη ἴῃ6 
ςοπάϊοῃΒ οὗ 50ς]8] 1 ΠΑ Ὀδ ἀξεσηρὰ 5ιΗ- 
εἰθηΐ ἴο βξυρρογῖ οἷιγανν ἃ5 1 οχιϑίβ, Ὀυϊ 
[π686 νγὸ βᾶνθ μόῖὸ ποίβίηρ ἴο ἀο. 

ΎΠοτΓε ἰ5 μονγενοῦ ἃ φυοϑίίοη νυ ἢ ἢδ5 Ὀδδη, 
ἴῃ [Π6 ογοβ οἵ ϑοπηθ, δἰπιοϑὲ ἰἀθηπ βοὰ τ 
[86 Ργδοῖῖςδ] Ἱπαυ ΓΥ, νυ οἢ δῇδθοῖβ ἰῃ 8η 'π|- 
Ροσίδηξ ἄθζτοο (6 ἰρῃϊ ἴῃ ΠΟ Β νὰ ἃγὸ ἴὸ 
τεξατὰ (ἢϊ5 ρογίίοη οὗ ἴῃς Μοβαῖς ἴἶδανν ἴῃ 
ὙΥΠΔίΟνΟΣ ὙΥΑΥ͂ νγῈ ΤΩΔΥῪ Ιηἴογργεῖ ἴον. χυἹἹ. 18. 
Ατὸ [86 ργοδιθοη5 σοηϊδιποά ἴῃ [815 σΒδρίογ, 
ἴῃ 411 1μεῖγ ἀείδι]5, Ὀϊπάϊπρ ὑροη ΓΟ γϑιδηβὶ 

ΙΕΝΙΤΙΓΟυϑ. ΧΝΊΤΙΠΙ. 

Το δηστηδίνο μᾶ5 Ὀθθη δ ΓΟΠΡΙΥ ᾿πϑϑίοὰ οἡ 
ἴῃ πιοάσεχῃ {ἰπιε5. Οὐ Ἀοέοστηουβ ΕΤῈ ὙΕΣΥ 
ἀεοϊάρα ου {815 ροΐϊπεϊ, [1 μᾶ5 θθθῃ σοηϊοηάοά 
[Π4ὲ [Π6 1, εν!ς8] Δ 0]6 οὗ ῥγοβι πη 5 ἴῃ 81} 
115 ἀοία:]5 15 85 πιυς ἢ 4 ρατί οἵ {πὸ ποσὰ] ἰᾶνν 
85, "ὙἼὝΒου 5814} ηοΐ σοτηπιξ δά] ογυ," οὗ 
ἘΣ ΟΝ οὗ {86 Ἷοη (οπιτηδηάπιεηί5. 

Βο Εδίδεοβ ἴῃ βϑηοσγδὶ, τηοβὶ οὗ [86 δϑεῆοοῖ- 
τηθη δηὰ {πὸ πηράϊαναὶ Οἤυτςοι, ἴοοῖκ ἀϊδογοηξ 
ξτουπά, ἼΠΟΥ ςοηϑἀοτοά [δαῖ ψὨ1|6 [Π6 στεαῖ 
[πΠ|Ρ 5 οὗ (πὸ Ἰανν οὗ ἱποϑϑῖ σηυϑὲ Ἔυοσ δ 
ἱπάϊηρ Ὡροὴ πιδηκίπά, {πὲ ]1πν}7}ῖ8 ἴο ψΜΒΙο ἢ 

ἘΠεῖν ΔρΡΡ]ΠΙοδτοη δμουϊὰ δ6 σατο ουἱ νγεγο 
ποῖ Δὐϑοϊυζεῖν ἤχοά, ἀπὰ σηϊρμῖ πᾶνο Ὀδθη ἀδ- 
ἰειτηϊηθὰ ὈΥ Μοϑβεβ ψ ἢ ἃ υἱονν ἴο δ6 ραγί!- 
ΟΌΪΑΓ οἰγουϊηϑίδησος δηά σοπάϊοη οὗ [6 Ηθ6- 
Ὀγχενν πδίίοῃ. Ὑδὲ ἰεβε πιοῦν οὗ δὲ Βδ91|}, 
ΒίΓΟΠΕΙΥ 85 ΒῈ νγδβ ορροϑδὰ ἴο χπηδιτίαρο ὑἱ ἢ 
[6 5ἰϑίοσ. οἕδ ἀδοραϑθὰ υυδθ, 15 σοπιδυκαῦϊο οἡ 
(15 βεδά. δ ἀθοΐδλτοβ [μδὲ [Ὡς Μοβαῖς ἴανν 
οὗ Ῥχγοβιθιοα ἀορστεθεβ ἀοοβ ποΐ Ὀϊηὰ ΟΝ γιςεϊδης 
Τηοτο [δὴ ἴῃ6 ἰᾶνν οὗ Εἰγοιχηςϑίοη Ὀυϊ 6 
σοηβίογ5 (μδὲ [86 ΠΊΔΙΤΙΑρῸ5 ἰῃ 4 65 ΟΠ ΓΘ 
ὈΠΙΑνγ ΓῺ Ὀοοδυϑο πῃ δηὰ δ ἀΓῸ οπο, δηά 
1Π6 ϑἰϑίοσ ἰῇ ἴδνν 15 ἴο Ὀ6 τοχαγάθα ἴῃ (6 β5δηὴ6 
᾿ρῃϊ 85 1} 5ἰϑῖοσ. ὉῪ Ὀϊοοά ἅ. 

ΕΥΟΙΥ Ῥαγίουϊασ Ργοδι δι εοη δοΐυ δ! σοη- 
ἰλιμοὰ ἴῃ ἴη6 Μοβαὶς 1,νν μ45 βόννενοσ Ὀδθη 
ΒΟΠΕΓΑΙΠΥ δοκηουν οάρσοά ἴῃ [μ6 σἤυγοῦ, Βαυΐ 
18ς ΤΟ πάοΠΟΥ͂ οὗἉ Θοοἰοϑἰδϑεῖςδὶ δὰ Ποῦ 165, ὉΡ ἴο 
[86 πο οὗ [86 Ἐ οἔοστηδίίοῃ, νγᾶβ ἴο τι] ΡΥ 
ῬΓΟΒΙθ ομ5. Τὸ δβίνε ἃ ΓΟῊ Ἔχδιηρ[ε9---ϑ. 
Αυρξυβίη, ᾿ῃ βεϊ τς ἔογί ἢ [86 τθδϑοηϑ οὗ ἰδνν8 
δραϊηϑῖ σοπηθο Οη5 ὙΠ ΠΟΔΣ τοδί οη5. ὉΡοη 
Πίυγαὶ δηα 5οοὶδὶ στουπάβ, 5ίγοῃρῖγ ΟὈ]εςῖβ 
ἴο τηδιτίασοβ δείνεθη οοιιϑιη55, Μδιτιαροβ 
Ὀεΐνγεθη ἢγϑί σουϑη5 ννόγὰ ἔογυϊἀἄθη ὉΥ ἃ ἰᾶνν 
οὗ ΤμοοάοἌίυϑ, συμ ς ἢ νν88 τενοκεοὰ ΌΥ Ατοᾶ- 
ἀϊι5 ἀπά Ἡοπογῖιϑ Α.Ὁ. 4ος. 8: Οτσέροσυ (λ.Ὁ. 
590) [ογδά 8]] πιαστίαρθϑ ἴμδὲ σπηθ νυτἢϊη ΤΠ 6 
Τουσ ἢ ἀορτοο οἵ το! οηϑῃρ. ὙΠὸ Οουπηοῖϊ! οὗ 
Ιοηάοηῃ Δβθεπι θεὰ ὈΥ 1, Δηΐγαπο Α.Ὁ. 1075, 
ῬΓΟΒΙ δὰ δηγοηςα ἕτο ἴῃρ' ομθ οὗ δ18 
ον Κιηάγοά, οΥ οης οὗ ἴδ κΚιηάγοά οὗὨ ἃ ἀθ6- 
οραϑοὰ ννἱδ, νη 186 βουνοί ἄσθρτοθ, δηὰ 
815 ἰανν ννᾶβ τϑοηδοϊεὰ ἰῇ σσολ δἂπά 1ἵἵσλδό. 
Ιη 186 Οουηπεοῖ οὗ ΥΝ δβίση: πδῖοσ Α. Ὁ. σ2οο, ἃ 
ΤΑΔῃ νγβ Τογυϊάθη ἴο ΤΊΔΙΤΥ͂ ΔΩΥ τοϊδίίοη οὗ 
ἃ ἀεοραϑοὰ νἱῖἕὃδ; δῃὰ ὈΥ ἴῃ ϑᾶπηθ Ἷδποῦ, ἃ 
ξοάβδοῃ Μ)ὲ5 ἑογθι ἀάθη ἴο ΤΏΔΙΤῪ (6 ἀδιυρῃῖοῦ 
οὗ δὶ5 ροάξαδίμοσ. Τΐ5 βίδίο οὗ {6 Εἰςοἰεβὶ- 
Δϑίιοδὶ ἰανν, δίοηφ ἢ {πὰ δροπιϊπδίίοη οὗ 
ἔτεαυεηΐ ἀἱϊ [ἰοπ5 Ὑνϑὶς ἢ ἰἰ οηίδι]οά, ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ οςςδϑιοηδὰ ἃ γϑοκ]θβ5 γον ϑίοη ἱπ ϑοὴθ 
τοῖηβ οὗ νιοὶ ἰγάσεθ ΤΑΥ͂ Ὅδ 8θδῶ ἴῃ {86 

1 566 φβρϑοῖα!γ “ Κείοσπδῖίο 1Ἔρυτ,᾽ Ρ. 47, 
οὐϊι. 18 5ο. 

3 ἘΡ. ΟΧΟΥῚΙ. “δὰ Ὠϊοάοϊιπι.᾽ Ὑῆε ἀτρυτηδηςϊ 
ἀραϊησί ἴῃς ΟὈ]σαϊίοη οὗ (Ἡγτβύδης ἴο οὔεν ἴῃς 
Ἰεϊίοσ οὗ ἴπε 1ἂνν 15 σαττίεα οὐἱ ΌΥ ΤΘΓΕΩΥ Ταγ- 
ον, "υςοῖον ΠὨυὈ.᾽ ΒΚ. 11. οἢ,, 11, ἀηὰ Ὀγ Ατοπάηῃ. 
Πατζο, ἴῃ ἢϊ5 Οᾶτρε ἔογ 1840, ἐπε} ἰοὰ, ΤΙς Ταϊα 
ἘσδΙΘαΥ ίοτ [ἢ ονὶ]ς οὗ ἴῃς Αρε.᾽ 

8 δε (ἰν. θεί,᾽ χν. 16, Ὑιμο λεδέρς 5 γεῖγ 
διἰγϊκίησ. 



ΤΕΝΙΤΙΟῦ5. ΧΝΙΤΙΙ. 

ΠΟΠΈΓΟΥΟΙΘΥ τοραγάιηρ ἰἢς αἀἴνοτοθ οὗ ΗδθητΥ 
111. Ουτ Ἀείΐοππηοῖβ νγοσὸ ρεῖθδρδ οὐ [818 
δοοοιηΐῖ ἀγίνεῃ ΠΟΤ [ΟΥΤΩΔΙΥ ἴο ΘὨΓΓΟΠΓΟΒ 
{ποσηϑοῖνος ὈΘμ πὰ (ἢς Δυῖ ΠΟΥ Υ οὗ ἴδε ἰοχί οὗ 
Ιενϊςυ, Αἰ Ποὺ {ΠΕΥ σνέσγε ΟὈ]ρθά ἴο 5ιρ- 
ΡΙοπιθηΐ 11 ἱῃ βοιὴθ ΡΥ ΟυΪΑΓ5 ἴῃ σΟὨΒ ΓΟ ΩΣ 
1πεῖγ ονσπὶ [Δ 016 ἔοσ ργαςσξςδὶ 0.56. 

11. ΟΝ ΤῊΕ ΡΕΚΟΗΙΒΙΤΕ. ὈΕΟΚΕΕΒ ΑΜΟΝΟ 
ΤΗΕ ΟΕΝΤΙΚΕ ΝΑΤΙΟΝΒ. Ὁ. 10. 

Το ὀχοο]]οηςθ οὗ [ες ἴᾶνν σοπίδιποὰ ἴῃ [815 
οδαρίοσ οὗ νου 18 5θοῦγῃ ἰῇ ἃ ϑίγοῃνρ 
᾿ρ δ 15 σοηϊγαϑίθα ἢ [.6 Δοοπληδίοησ ἀπά 
᾿γτορυ Δ 165 ἴῃ ([Π6 υβᾶρο8 οὗἨ [Π6 τηοβὲ οὐ} {ἰ- 
ναϊοὰ ἡδίϊοπϑ οὗ ἀπ] Υ. 

ΤΙς Εργρύδηϑ πὰ ἴῆε Ῥουβίδῃ8 ΔΡΡΘΩΣ ἴο 
μανοϊμάυϊροά ἴῃ σοΠὨ ΘΟ. ΟΏΒ νυ] ἤρᾶγ σοί ἢ 5 
ἴο ἃ σγεδλῖοσ ἄδζτθὸ ἴδῃ ΔΥ ΟἴμοΥ οἰ ν}}1Ζ Θὰ ηΔ- 
του. [ἢ ἘΕΥΡΙ ΓλΥτΑρα 1 ἃ 71}}} 8:5: 67 
γγ28 ἰοὰ ἰπ ΨΕΥΥ͂ ΘΑΙῪ ἐἰπηθ5. ὙΠ6 
ουπίοπι νγᾶ5 βαηδοα ἀονῃ ἴῃ [Ππ6 ΤΟγαὶ ἐΑΠΆΠΥ͂ 
ἔγοῖα ἴ6 Ῥμδγαοῆς ἴο [ἢ Ριοϊοσηϊθθ, δηά 
9ΕΟΙῺ8 ἴο ἢᾶνα Ὀδοη σοῃεϊηυεα [1}} (ἢ ἰοττηπάᾶ- 
οη οὗ [ῃς ἰδίζεῦ ἀγηδϑῖν ἢ ΟἸεοραῖτα ἀπά 
μοῦ Ὀτοίμογ3, ὍΠῸῈ ῥγενδίεηοθ οὗ [86 συδίοτη 
15 5ῆονσι ἴῃ [ἢ6 σουρίυτοβ ἰη ὈΟΙῈ Τονγοῦ ἀπά 
ὕρρες Εφγρί3. ΤῆεἊε Μοάδβ δπά Ῥογείδῃϑ ὑγοῦα 
ἴῃ ἴ86 Βαθϊξ οὗ τηδυτγίηρ {μοῖγ πλοίμοῖβ ἔγοηι 
(Π6 οαγ]οσὶ ἅρθὸβ. Ἐδϑίογῃ ἰγδαάϊοη ἀϑοσὶ θ6 8 
10 οτἱρὶπ οἵ 118 ἴο Νιιησγοά, δηὰ πηᾶκο8 ἴἰ 
οὐδόν] ἢ ἐδὸ στῖθο οὗ ἴδε Μαρίδη τσεὶρίοη". 
Βιυιὲ πηλττίαο ὙΠ ἃ δἰδίοῦ ἄρρεᾶσγβ ἴο ἢᾶυδ 
δοθῆ ὩΠΚποῦνῃ ἴῃ Ῥογϑία {1} [86 ἔπλα οὐ (ὐὰπι- 
Ὀγθεβῦ, [,Αἴον υυυ το 8 ἔγοοὶυ ἀϑογῖῦθ 411 οἵἴποσ 
Κιπάβ οὗἉ Ἰησεϑὲ ἴο ἴῃς Ρεγϑβίδηβϑ", Ὀυϊ (δὲ ντἢ 
ἃ τροΐδοῦ σοηηυξαὰ ἰο Ὀὲ (μοὶγ Ἰσ ησυ μην 
ΟΡΡτοδγ υπγῦ. 
ἼΠὸ Οτεεκβ δηα Ἐοηηληβ, Ἔϑροςί!Πῦγ ἐδ 

Ἰλτογ, ὑγογὸ ἴῃ ὙΕΓΣΥ͂ ΘΑΥΪΥ {ἰπ|65 πιυςὶ ΕΓ σοῦ 
ἴῃ [Π18 ὈγΔησἢ οἵ τηογα]ἶγ. ὙΠῸ δβίοσγιεβ οὗ 
(Εάϊρυβ δηὰ Ηἱρροϊγέιβ 50 ἘΠ ΕΠ 5μονν μα 
ΔΌΒΟττοΠοδ ἴῃ νι ςἢ σοηπεοοίοηϑ ἢ ποῖ ΠΟΙΞ 
δηὰ βἰορυηοίμοιβ γεγο πο] δ, Μαστίαροθ ΜΠ Ὲ 
8ἰ5ἴε.β ὑσοῦο σοηδοιηηθὰ 85 Ὀασθάσγοιιβ δηὰ υπ- 
Βοῖγϑθ, δἰ βουχὰ ϑοίΐοῃ ροριτηϊἰοὰ σρδυτῖαρθ 
ἢ ἃ 8.41}-5ϑίεσῦ ὈΥ ἴδε (δίδοτ, δηά γουτ- 
δυ5 ἴαϊ ὙΠ 4 μια] -δἰϑίεσ ὈΥ [86 τλοΐῃογ"ν, 

1 Ὁϊοΐ. 5]ς. 1. 27. 
3 Ὁῖο. (85. ΧΙΝ1. 44. 
5. γι κίπβου, “Ῥορ. Αςοουπηῖ,᾽ ΚοΪ. 11. Ρ. 224. 
4 ϑειάδη, ἀε υτο ἀεπς,᾽ 110. ν. οαΡ. 11, ἢ. 552. 
δ Ἡετγοάοῖ. 111. 3. ΔΘη Οαμργϑας οοη- 

516 5 νγῖϑ6 τη οὐ Ἦΐβ ἱπι θη] οἢ ἴο ΤΊΔΙΤΎ ἢ 15 
5ἰβίοσ, [ΠΟΥ τερ θὰ τπδὶ [Π6Υ οου]ά ηοϊ βηά ἃ ἰανν 
᾿αβθὸῃ για " ἃ ΤΏΔῊ ἴο ΤΊΔΙΤΥ͂ ἢ 5 5ἰδίεσ, Ὀυϊ ἴΠῈῪ 
ΟὔΠα οἠς ἴο 81|10Ὁ}7 ἃ Κίηρ' ἴο ἀο 85 δε [κοὰ, 

4 ῬὨΠο, “ἂς ὅ5Ρ. [δρρ.᾽ 1. 3; Ηἰἱετγοι. “ δάν. 
Τονίπ.᾽ 11. γ, ἄς. 

 (βίυ]]ας, " Ἔστὰ.᾽ ΧΟ. 
8. 866 8150 τρί, “ΖΕ η.᾽ Χ. 380. 
9. ΕἘυπρ. “Απάτομι. 174; ΑἸδίορἢ. "Ἀδη.᾽ 850; 

Ρ]δίο, “ἀς ἱορρ.᾽ ΝΠ]. 6, 
29 ῬΉΠ]ο, “ἂς ὅν. 1,ἐρρ.᾽ 1Π|. 4. Οἴπιου ἀναϊ]εὰ 

Ἀϊπ96} οὗ ϑο] π᾿ 5 ἰδ 1 τηατεγίηρ ΕἸρΡηἰςθ. 

Μαιτίαρεβ Ὀεΐνγθεη δὴ ὑποῖο δηδ ηΐθσθ ἃρ- 
ῬΟαΓ ἴο πᾶνε Ὀθθὴ οοιηπιοη δἱ ϑραγίδ!ἱ, 
ἼΠΟ οἷά Κοπιδη ουδίοπι νγᾶ8 ἴο ἀνοϊὰ τηδΓ- 
τασο ψἱ 4 Ὀ]οοά τεϊδέϊοη, ουθη ἢ ἃ πγϑὶ 
σοιϑίη. Ετοπὶ ἴπ6 ϑοοοηὰ σδηζυγΥ Α.Ο. ΠηΔΓ- 
ΤΑ ζο8 δεΐννθθῃ Ὁη0168 ἀπά πίθοθϑ, δηὰ Ὀοίννθθη 
σοιιϑίη5, ὑγοῦο ἰοϊεγαΐθ 13: Ὀυξ (ΠΟΥ͂ ῬΤΟΓΟ ΘΓ 
Ἰηέγοαυδηῖ, δηὰ ποθ Ὀδένγθθεῃ ὑπο0]ε8 πὰ 
ΠΙΘοΘΒ γοτῈ ἀἰσρτδοοῦι! {1 δος πὸ τ 16 οὗ 
16 ἢγξέ σοπίιγΥ Α.Ὁ., δε ΟἸδυάϊῃ8 86: {86 
ἐχδιηρίο ὈΥ͂ πιδστγίηρ Αρτρρίη8 32, 

ΒΥ [6 Βιδπηη ἰᾶνν [86 ἔπσίσθ- ὈΟΓ τηδῆ 
νγ48 ἢοΐ ρΡογχ τ εἀ ἴο ΠΊΔΙΤΥ ΔΗΥ͂ νοπιδῃ ὙΠΟ 
σΔπιθ νη (Ὧθ διχί ἄερτοα οὐ σοδ ἢ βῃΐρ, 
Εἰἴμοσ οὐ 6 ξδΈ ΠΟ 5 ΟΥὐὁἨΎ Οἢ ἴΠ6 πιοίπου᾽ 8 δἰ θ, 
ΟΥ νγὰ8 Κηονγῃ ὈΥ̓ ΠΟΙ ΓΑΠΆΣΥ Ὡδπιὸ ἴο ὈεΪοη 
ἴο [86 58π|6 δίοςκ, [ποδϑὶ ψν]Ὦ ἃ τηοίμοσ νγᾶ8 
Ῥυπιβμρα ΟΥ̓ ἀραῖδ νυ ἐπι ρδια] ἰοσίαγο; (ἢδέ 
ὙΠῚΠ ἃ. ϑἰϑίοσ, διιηῖ, οἵ ΐϊθοθ, ΕΥ̓͂ ϑούθσθ ρδ- 
Ὡδηςοῖα, Τα δποίθηΐς Αὐδὺβ ἃγὲ βδὰ ἴο ᾶνθ 
ὈΘΘΠ ὙΟΓΥ ͵χ 16. Ὀυΐ [Π6 Μοβίοσῃ ἰδνν 18 ὑαϑοά 
ὕροη {πὸ Ηδοῦτενν, δπὰ δά ἀς5 ἴο {δὲ ργοδι υϊἱθ 
ἄερτοαβ, Ὠΐδοθβϑ, ἔοδίεεσηοίμοσβ ἂπάὰ ἐἔοβίοσ- 
556 γ815, 

[1 δδοπὶ8 ὙΟΓΙΏΥ οὐὗὨ τοπιδιῖκ [πδὶ ἴῃ ΘΑΓῪ 
8:65 ἰποδβϑίιουβ σοηπθο[οἢ8 ἌΡΡΘΑΓ ἴο δᾶνα 
Ὀδδη ἀνοϊἀδά ἔοσ {πὸ τηοδὲ ραγί ἔγοτῃ ἰπϑίϊπο- 
να ΓΟρυρηδηοθ σης [6 ροπογαὶ ργαςίϊοο, 
ταί Γ [ΠδΔη ἔτοσὴ ροϑινο δίδίυΐοα, Τὸ πιογαδὶ 
οὗ {86 βίου θβ οὗ Ἑ"ἀΐρυϑ δηὰ Ηἱρροϊγίυϑ τηιϑὲ 
παν Ὀδεη τοοϊδά ἰῃ (86 Οτοοῖ τϊπὰ Ὀοίοτο 
{Ποτδ σσογὸ Ροδίνο ἰδνγβ οἡ πὸ 5υῦ)οςῖ, ΨΥ ΏΘη 
ΟἸδυάϊι5 νυ ϑῃοαὰ ἴο ΣΊΔΓΤΥῪ 18 ὨδοΘ δ 88[19- 
Πρα Βἰπηϑεὶε (πδὲ πὸ σου]ά σδΙτῪ οὐξ δῖ5 ρυγ- 
Ροβὲ νυ μουζ ὈΓΕΑΚΙΉΡ ΔΠΥ ἜΧΡΓο58 ἶανν. ΔΝ μοπ 
1 νγᾶ8 τηδάδ ἰδνῖι δὲ Αἰδοηβ δπὰ ϑρατγία ἴὸ 
ΤΛΔΙΤΥ [4] [-ϑἰϑίοιβ, δηὰ δί βοσηθ ἴο ΤΛΔΥΤΥ 
σου δῖη5 Δηα ηΐοοοβ, [86 ρεορὶο βῃοννεὰ {πμεοπὶ- 
δοῖνεβ ΝΟΥ ὑαςσκνναγά ἴῃ ἀνδι]πρ {Πουλβοῖνθδ 
οὗ 186 Ἰίσθῆϑθ [ξ ΤΑΥ͂ δἷϑὸ δ οὈδβογνθὰ ἴῃ 
ςοηποοίίοη ΜῈ [5 ορογδέοη οὗ ἃ σοπιπηοῃ 
ἰηϑίϊηςξ ἰμαΐ ϑονεσγαὶ οὗ {πε ἰηϑίδησθθ ΒΟ Ὦ 
αν δδοη δάάυςοὰ βῆονν ἱπ ἃ γεγῪ πιδγκοὰ 
ΤΩΔΉΏΠΕΥ ἴπῸ ΟὈϑογνδησθ 'ἴῃ βοδίἤθη Ὡδίοηβ ἴο 
δᾶνθ Ὀθεη βιγισῖοσ ἴῃ ΘΑΥΪΥ͂ ἀρὸβ [ἤδη ἴῃ Ιδίοσ 
οὔθβ. ΤΠ Ῥογϑίδηβ δηάὰ Μεϑάδϑ ϑϑοῖὼ αἱ ἢγϑϊ 
ἴο πᾶνὸ τηδάθ ἱποδβίιιουϑ τΊΔΥΤΙαρὸ5 ΟὨΪΥ͂ ν ἢ 
τηοίῃογθ; Ὀυϊ ἤοπὶ [ἢ ἐἶπιο οὗ (απιῦγϑοδ ΠΟῪ 
Ὀορδη ἴο γον οἵ 811 γοϑσίγαιηξ. Τῇ Κοπιδης 
θορδῃ νὰ ΡΘΟοΌ γ σἰγοΐμθβδ, ἀπ Ὀθοδπηθ ἰὰχ 
ἂὶ ἃ Ἰδῖθ ροσίοά δηὰ ὈΥ 5ίονν ἄθρτεεβ. ὙΠῸ 
᾿ϊδίογιοβ οὗ [86 ἔδιλγ οὗ Αὐρυδίιυβ δηά οὗ 
186 Ἡδετγοάβ πέρ ϑῆοννγ ΠΟΥ ΘΓ ΧΟΙΥ (ἢς οἱά 
βίγισΐμοϑϑ γἱιοϊἀθαὰ δἱ ἰλϑδὲ ἴο 1ὴ6 ορροβίίε ὁχ- 
ΤΤΕΣΏΘ. 

1. Ἡρτγοάοϊ, ν. 30, 48, οἷ, ΥἿΙΙἜ. 230, ΥἹ. 71. 
12. Τὴν. ΧΙ. 34; (ἰἱς, “ρτὸ (]υθηΐϊ, ν. 
18 Ῥ)υῖ, "Ουκεῖ, Βοχμ.᾽ Ὁ. γό, εοἀϊξ, Ἐδῖβκο; 

Ταοῖῖ. “ Απηδ].᾽ ΧΙ. 5.6; ϑαυεοίοῃ. " (Ἰαυά." ΧΧΥ!. 
14 Μεην, 111. 5, ΧΙ. 104, 171, 54. 
15 Ἐτεγίαρ, “ Εἰπ]εϊαηρ,᾽ ἀρ. Εοάνεῖ!, Ὁ. Κ32. 
᾿Ξ Θαγα ΙΝ. 20, 54ᾳ.; “Ηδίλγα, Τὰ 1. 

Ρ. 76. 
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Ζ ςἢ, τσ. 
44. 
ἂζ 20. 7. 
: Ῥεῖ. Σ. 
16. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙΧ. 
ΑΙ γεβρεϊδοι οὐ επαάνν ἰαιυς. 

ΝῺ τς ΓΚ βρᾶκε υπῖο Μο- 
8368, 5ΔΥ]ΠΡ. 

2 ϑρεαδκ υὑπἴο 411] τῆς σοηρτερδίίοη 
οὔ τε σμ! άγεη οὗ 18γδαὶ, δηἀ 521Υ υπῖο 
τΠεῖι, “Ὗς 3Π41] θὲ ΠοΙγ: ἔογ 1 τῇς 
ΓᾺΡ γουγ (ὐοά ἀπε ΒοΪγ. 

4 ΔὙΥε 5}2}} ἔβα βνεῦὺ πηδῃ ἢ 8 
τιοῖμεῦ, ἀπά ἢ 8 ἐφίει, ἀπά Καερ ΠΥ 
ΒΑΌΡΔΙη8: 1 πὶ τῆς ΠῸΚΡ γουγ Οοά. 

4 4 Τυτη γε ποῖ υπηῖο 14οΪ8, ΠΟΓ 
τλᾶκε ἴο γουγϑεῖνεβ πιοϊΐθη ροάβ; 1 
αρι ἴῃς ΓῸΚΡ γος (οά. 

ς 4 Απά 1 γε οῇεγ ἃ ϑβαογίῇςε οὗ 
Ρεᾶςε οἰεγίηρβ ὑπο ἴῃς ΓΟΚΡ, γα 
8}4}} οὔεγ ἴἴ δῖ γουγ οὐνῃ ψΨ]]]. 

6 [τ 5.14}} θὲ εδἴεῃ τε ϑ4πὴ6 ἀδὺ γε 
οἴἵἴεν ἴἴ, δῃά οὐ [πε τηοσσγον: δηά 1 
οἰρῆς τεπηδίη ἀπ} τὴ6 τΠϊγά ἄδγ, 1 
80} ὃ6 Ὀιγπῖ ἰπ τῆς ἢτγα, 

7 Απά [Γ ἴτ δὲ δδΐεη δῖ 411] οἡ τῃ8 
(Ὠἰγὰά ἀδγ. 1 ἐς ἀθοπηηδῦ]ε ; [τ 581] 
ποῖ Ὀ6 δεςερίεά. 

8 Ἰπδετγείογε σύεγν οπό τῆαϊ δδίθῃ 

ΗΑρ. ΧΙΧ. 

Α ἘἈΕΡΕΤΙΤΙΟΝ ΟΕ ΒΌΝΘΕΥ ΓΑ} 5. 1---27. 

Ὡ. Υε «ῥα δὲ ῥοὶν: ξοὼν 1 ἐδὲ ΖΟΚΡ γον" 
Οοά α»ὶ ῥοὶγ] ΤΓΉΘΘα ϑνογάβ ὄχρῦθββ ἴμθ Καγ- 
ποῖο ἴο {86 ννβοΐθ ῬοοΚ οὗ 1,δνςι8, θείην 
δάἀάγοβϑοα 845 ΠΟΥ δὲ ποῖ ἴο (6 Ὀγίθϑίβ, οὕ 
186 συ ]εγδ, ΟΣ 1Π6 ϑδι ΠΕ ἔδνν, Ὀυΐ ἴο ἴδ6 νοΐ 
παίιοη. Οἱ. χὶ. 4ς:; χχ. 7, 26; Ἐχ. χίχ' 6.-- 
ΤΏΕΓΟ ἄοεϑ ἢοΐ Ἄρρεαγ ἴο Ὀ6 ΔΩΥ δβυβίθιηδες 
ΔΙΓΔΏΡΟΙΊΘπς ἴῃ ἔμο ἰᾶννα ψν ΒΓ ἢ ἐοϊονν , Ὀύὺξ 
115 ονϊἀδηΐ ἐδδὲ ΠΟΥ ννογα ᾿πϊοπάθά 85 συδλγάς 
ἴο ἴδ βαποῖίγ οὗ ἴδ εἰθςΐ ρθορὶθ, δηξογοίην 
ΠοΟΙΏΠΊΟΩ αιι168 ὈΥ ἱπιπιοάϊαίθ ἀρρθδὶ ἴο 186 
Ἀἰρμαϑὲ δυϊβοῦγ. ΟΣ, ου χυῇϊ. 24--- 30. 

38. ἔχ. ΧΧ. 8, 12, ΧΧΧΙ. Σ2, 14. Ἐδο ἴνο 
Ἰανυ5 στεροδαίθ ἤοῖδ ἀγὸ [ῃ6 ΟἾΪΥ ΟὔΘβ ἴὴ (6 
Ἰ)εοδίοριιδ νῃϊοἢ ἀϑϑυτηθ ἃ Ροϑινε βθαρο, 1} 
186 οἴδοῦβ θείης ἱπίγοάυσοάὰ ΟΥ̓ 86 ἔοσγτηιϊα, 
ἐς ΤΏὮοαυ 58}4]}ξ ηοἱ."--.ῷ Ἕ{π656 Ἔχρτοϑθ ἔὍπτο ρτοδῖ 
σοηΐγα] Ροϊηΐβ, {Π6 ἤγϑί Ὀεϊοηρίης ἴο παίυγαὶ 
ἴᾶνν δηῃᾷ {86 βοσοηά ἴο ροϑιξϊνε ἴανν, ἴῃ 186 
πηδὶπίοπδπος οὗ ἴμθ νγὲ]]-Ὀείηρ οἵ [86 ϑοςίδὶ 
Ὀοάγ οὗ ψῃςἢ [οδονδὴ ννᾶ5 (6 δοκηονϊθάροά 
Κίηξ. 

4. Ἐχ. Χχ, 4, Χχχῖν. 14---17} 566 οἡ ἴ ὅν. 
ΧΧΥΪ, Σ. 

δ. γε ῥα οὔόν ἐδ αἱ γομν οαυη «υἱῆ ἘΔ- 
(Π6τ, γ9 8811 ΟΥΤΟΣ 10 ᾿παῦ γοὺ ΙΔ. ὍΘ 
δοοθνυῦθά. δοθοηῃὶ. 3. 

θ6--8. 8ε6 οΟὨ ΥἱἹἱὶ. χς---18. ΟΣ [6 ΣΪος5 

ΠΤ ΕΝΙΤΙΟΟΘϑ. ΧΙΧ. [ν. 1-τττ. 

1ξ 51.4}} ὕεαγ ἢ18. ἱπίψυϊςγ, Ὀεσᾶιδε ἢς 
δδῖῃ ρῥγοίβηβα {πε Πδ]οννεά τῆϊηρ οὗ 
τῆς ΠΟΚῸ : δηά τῇαῖ βου] 5.41] ΒῈ ςυζ 
ΟἹ ἔτοπλ διιοηρ ἢ5 Ρεορῖα. 

9 Τ Απά ἔνδεπ γε γϑᾶρ ἴπε ἢδγ- ὁ Ἵδδρ. 53. 
νεβδῖ οὗ γοὺγ ἰαπά, τῆσοιι 8ῃαἷς ποῖ ἢ" 
ὙΠΟ τεὰρ 1Π6 ςογπεῖβ οὗ τὰν δε]ά, 
ΠΟΙΓΠΟΓ 584 μου ραῖμεγ τῆς ρ]εδη- 
ἴηρ8 οὗ (ῊΥ Παγνεβῖ. 

ΙΟ Απά του 5ῃ4]: ποῖ ρίεδῃ [ἢ Υ 
νἱπεγαγά, ποιῖθεῦ 8Π41|{ τποὰ ραῖθογ 
δε ΡΥΆρῈ οἱ τὴν νἱπαγαγά ; ἴδοι 
82]: ἰεᾶνε τῆεπὶ ἔογ ἴῃ6 ροοῦ ἂπά 
ΒΙΓΔΩΡΟΓ: 1 σπὶ τῃ6 ΓΟΚῸ γουγ Οοά. 

Ι1 Δ Ὑε 5041] ποῖ 8ἴθαὶ, πεῖ οῦ 
ἀ68] ἔ2]5εἶγ, πείεμογ ΠἰῈ οης ἴο Δποῖδεγ. 

12 ἢ Απὰ γε 5}4]}] ποῖ “βϑνυνθᾶσγ ΟΥ̓ “ Ἐχοά..ο. 
ΤΥ πᾶπὶα (Δ 5εἶγ, πείτῃεῦ 8ῃ]: τῃου ἤευε ς.τι. 
Ρτοίδπε τῃε πᾶπιε οὗ τὴγ (σοά: 1 ἀπὶ γίδια 33: 
τῆς ΓΟΚΌ. 12. 

12 4 “ΤΠ οιι 5π41} ποῖ ἀείγδιιὰ τῇΥ 4 Ἐσειυς. 
ΠεΙρῃΡθουτγ, πεῖ ογ τοῦ ῥέπι: τῇ ννᾶρεβ Ὁ 
οἵ ἢϊηλ τῆαϊ ἰ5 Ὠϊγεά 5}4}} ποῖ δδϑιάἊε 
ἢ τῆς 411 πἰρῃς ἀη1}] τμ6 πιοτγηΐϊπρ. 

14 ΎΊΎΠοι, 8ῃα]ῖς ποῖ οὐγθε τῆς 

Το ηρ ἴο ΒΟΙΥῪ {ΠΙηρ5 [ἢ 15 νγᾶ5 ὑοσῆδρ8 οἠδ οὗ 
ἴΠοθα πιοϑί ᾿ἰκεὶγ ἕο Ὅ6 ἐγδηθργοδθοὰ ὈΥ {πὸ 
Ῥθορῖθ, δηὰ ποῆσθ ἴδε ῥγορσίεῖγ οἱ 115 θείης 
τοροδίϊοα ἴῃ (ἢ]5 ρίδοθ. 

9, 10. ὙΠ Ϊ5 ἰανν 18 ἐχργεββοά τῆογε ΕΠΥ, 
Ῥευῖ. χχῖν. 19--τῶσ. Α8 τεραγάβ {πὸ ρσγδίη 
διαγνοϑῖ 18 15 γτοροδίθα ἴῃ σοπηθοϊίοη ἢ πα 
Ἐραϑςίβ οὗ Ννϑοκϑ, 1,ον. χΧχὶ!. 22. [ἰΐ ννᾶϑ ἃ 
σδατ Δ] 6 Ῥγον βίο {πδὲ σοϊαίθα ἴο Ἔνοσγ δογῖ 
οἔρτγδιη δπά ἔπι, Τῆς νγοσγά τοηἀογεὰ ἐργαρε ἢ 
ἴῃ Ὁ. 10 5:5:1||65 γί μευ 7ζ81191π ζσἹῦ οὗ ΔΩΥ 
κιπά : δηὰ {Π6 ννογὰ γεηδογεὰά “" υἱπογαγὰ " ΤΊΔΥ͂ 
αἶδο δ ΔΡΡΙΙοὰ ἴο ἃ ὕσυ!ῦ κασχάϑθῃ οὗ δΔὴγῪ 
κιπά. Οἵ. οι. χχῖ, 24.--τῖδο ῥοῦν 15 ἸΏ ΡΟΟΣ 
15γδ6]116----ἶῤε “ΓΜ ἰδ ὈΓΟΡΕΙ͂Υ ὕὉ89 ζΖ0- 
ΣΟΊΚΙΘΣ, ῆοΟ σοιϊϊά ροϑϑθθ85 ἢ0 ἰδηά οὗ δὶ5 
ον ἴῃ {86 Ἰαπὰ οὗ 5γδε]. ὅ86ὲῈ Οἱ ΧυΥϊ. 29; 
«ἢ. νυ. 21, 34. ΤᾺκ6 ἴΠ6 ἴανν 'ἰπ νυ. 2,--τ ς 
(οη ψςἢ 566 ποίθ) [815 νγᾶ8 ρσγοβρεςῦνθ ἴῃ 
115 δοΐιι8] ορεσαίίοῃ. 

11,12. ΤΕ πιραπίηρ οὗ (δ6 εἰρη Οοπι- 
τηδηἀπιεηΐ 15 ΠΕΙῸ ὀχραπάθα τηἴο ἴἢ6 ῥγοβίθι!- 
οη οὗ (1) (ΠΕ, (2) σμοαῖίηρ (ςΐ. νἱ. 2,3). 4), 
(39) ιἰϑδεῃβοοά. Δνδεη πὸ δἂςῖ οἵ ἀεςερίίοῃ 
ὙγῚ5 ρριαναίθα ΌὉΥ δὴ οαἱῇ (ἢ6 τηϊτὰ Ο(οχῃ- 
ΤαΔηἀπηθηξ νγᾶ8 οἱ σουγβα ὈΓΟΚΘΩ 85 νγ7Ὲ}} ἃ5 
1Π6 εἰρςἢ, Εχ. χχ. 7, 1ς. 

13.14. ὝΠε ἁρῃοῦϑηλ ἴῃ ν. 1ἴ ἔογθιὰς 
ἸΠ] Σ]65 Ῥογροίσαϊοά ὈΥ ογδῖς; [ἢ ]5 οὔθ, [οϑὸ 
Ρεγρείσγαϊοα ὈΥ νἱοΐδσησθ οὔ ρονγοῦ, {π6 σοῦ- 
νεγβίοη οὗ πρῆΐ ἱπίο τρί, [ἢ σ. 12 “ ἀθ- 



ἫΝ 

ν. ΤΆ--οιρ.] ΓΕΝΙΤΙΟΌῦϑσ. ΧΙΧ. δος 

ἐδει 27. ἀξ, “ΠΟΥ ρα ἃ δέ απ Β Πρ ΙοςΚ δείοτα 
ἴῆς ὈΠπά, δὺς 8ῃῖς ἔξαγ τγ Οοἀ: 1 
ἀπι τῆς [ΟΚΌ. 

“Ενρά,) Ις ἢ 7ΎΤε 5}|4]} ἀο πὸ υητρβίεου- 
ἵκει. Π688 ἰη Ἰυάριηεηϊ : ἴδοι 584} ποῖ 
1. 
Διά 

Γεβρεςῖ τῆς ρεΐβοη οὐ [ἢ ρβόοσ, Ποῦ 
ἔντας ΠΟΠΟῸΓ τῆς Ρέγβοη οἵ τῆς πηρῃτγ : ὀκέ 
Ἰωευς ἰῃ τρῃζεουδβηεβ5 5ῃλὶς ἔποιι Ἰυάρε ΤΥ 

ΠΟΙΡΡοΙΓ. 
τιό 4 ἼΠοιι: 8384]: ποῖ ρὸ ὕρ δπά 

ἄονχῃ ας 8 [Δ] ερδδγεγ ἀπιοηρ [ὮΥ ρεορίε: 
ΠΕΙΠΟΣ 5ῃα]ῖ τῆου βἴαπα δρδίηϑὲ τῃ6 
δΙοοά οὗ ΤΗΥ πεϊρῃρουγ: ἐδ τῆς 
ΕΚ... 

ἴγαυὰ "ἢ 9Ποιυ]α γδίποῦ Ὁ6, ΟΡῬΣΘΒ5. ΤΠ το 
ξίνεῃ ἴῃ πε Ἰατῖογ οἰδυ56 15 Ἐχργεϑθθα δῖ ΣΟΓΟ 
Ἰρησίῃ Πουΐῖ. χχῖν. 14, 1ἰς; οἴ. [π|65 ν. 4. 
ΤΠ πηθδηϊηΐ οὗ Ὁ. 14 Ἄρρϑδῦϑ ἴο δ6, Τδομ “δα! 
ποῖ ΜΠ ΠΏ. 10 ἐδὲ δα δεεαισε δὲ εαηποῖ 
δεαγ ἐδέε, πεδδεῦγ «“ῥαΐξ ἐόομ ῥμὲ ἃ “πωρηπϑὲπρ- 
δίοεξ ἐπ δὲ «υαγ 9 δὲ δἠ!ὶπά ὀεεσιε δὲ εαπποῖ 
“.ε δέε (εἴ, Ὡευῖ. χχν. 18), δὲμξ ἐδοι «ῥα 
γερερηιόεγ ἐδαΐ ἐδομσὸ δὲ «υεαξ απά ῥοογ εαπηοῖ 
γι δέ, ποῦ ἐδε ἀκα δέαγ, ποῦ ἐδε ὀἑἑπαά “τε, Οοά 
ἱ σἰγοησ, απαᾶ σεε: ἀπά δεαγ: αἰΪ ἐδαΐ ἐδοι ἀοε::. 
Οὗ ]οῦ χχίχ. ᾿ς. ἘΠῸῈ ρηποιρῖε ἰ5 Ὀγουρῆῖ 
ἴηῖο σΠοηποσοη ἢ ἴῃς ἰλνν οὗἩ [86 [0Ὁ1|66 ἴῃ 
ἴον. χχυ. 17, 26, 42. 

16,16. ἴπ ἰδῆς δάἀπκιηϊσίγαιϊίοη οὐ }ιιέϊος 
ἴδετε 15 ἴο Ὀ6 πο Γεβροςῖ οὗ ρεΐϑοθβ. [υἀξ- 
τηεηξ 15 ποῖ ἴο ὕὲ νναγρεά, εἰἴμεγ ουἵ οἵ ΡΥ 
ἴο 186 ΓΟΓ ἴο νὴ ἕδνουῦ ἢ ἴΠ6 ΤΙΘΒ: 
ΠΟΙ ἰ5 1ἃ' ἴο δ6 Ὀαϑοα ὑροη ἰά]ς [416--Ὀοδσῖηρ; 
(εἴ. Εχ. χχῇ. 1---, 8). ὙΠα τηϑδηϊηρ οὗ ἴΠ6 
ἰλι(ογ οἰδυϑε οὗ υ. τό 18 ποῖ 4υξε 30 οἰεᾶγ. 
ἼΠ6 Θὀχργοβϑίοη, ἴὸ “" δἰίδπα δρζαιηδὲ {πε Ὀ]οοά 
οὗ (᾿γ πειξηθοιτ,᾽"" [48 Ὀδδη σΘΏΘΓΑΙΥ ὑπάογ- 
δἰίοοά ἴο πιϑδῃ, ἴο Ριιΐ Ἀ15 116 ἴῃ ἀδηῆρετ ὉΥ͂ 
διδπαϊηρ ῸΡ 48 [8 δοσυδεσ. Βυΐ τηοβί οὗ ἴῃς 
Τεσθηΐ [ΘἸν]8}} νογβίοη5 ἕο ον ἴῃς Τὶ ἴῃ 
εἰνὶηρ, Δποίπου δοη86 ἴο ἴπ6 ννογάβ, συ ῆῖςἢ 1 
ἌΡΡολτβ ἴἢ6 Ηεοῦτονν Ὑν}}} δοαγ: 122οωμ «δαὶ, 
ποί “απ ὧν ἰάΐν «υδεπ ἐδ γ πεϊσῤῥοιιγ᾽, ἰξ ἐς 
ἐπ ἄσησεγ. 80 Ζυητ, [π2χδῖῖο, ΗΓΧΠΘΊΠΛΟΓ, 
,βρεϑοσ, ὕνοχιυς. ---- ΝΜ ἤονεσ ᾿Ἰηϊογργείδεοπ 
νῈ δάορῖ, ἔγοτπι ἴπ6ὸ σοπηθοῖοη ἴῃ Ὑνῃ] ἢ (Π6 
Ῥαβϑᾶρε οἰδηάβ, 1ἢ ΠΊΔΥ ὃς [ηξεττοὰ τηδὶ (Π6 
εἴδυυϑο Ῥσοῆιδι 5 ταὶ νης ἢ τϊξς ἰηϊογίοσο 
ντἢ (86 σουγϑο οὗ υϑίϊςα. 

17, 18. ὙΠ ϑγδο 6 ννὰ8 ποῖ ἴο σοῃοθραῖ 
δαῖγεά ἴῃ 815 μβοαγί ἰονναγάϑβ ἢἷ5 Ὀγοῖποσ. ΝΠ θη 
Ἰη]υτοά 6 ννὰϑ ἴο δάπιοηιϑῃ ἴδε οἴεηάεσ δὲ 
οηςδ, ἀπά ποῖ ἴο 'ποιγ 5ϊη ΟΥ̓ τοϊδιηἷπρ ΔΩ͂ 
ἔδο!ηρ οὗ υπκηάποϑθ. Οἱ. Μαῖί. χυ! ας 54. 
ἼΠΟ νογάβ ποὶ “γ τἷπ μροπ δίνι, βου ]ά 
ταῖμοσ ὕ6, ποῦ ὮΘΔΣ δὶπ Οἱ 818 δοοοιιπῦ: 
τῃδὶ 15, εἰ ποῦ ΌῪ Ὀδαγηρ βεογεῖ 1}}-νν}}} (ΕρΡΠ 65. 
ἵν. 26), οὐ ΟΥ̓͂ ἐποουγαρίηρ ἤπῃ ἴο 8ὶπ ἴῃ 
ὙΠΟ ηρ ἀυς τοῦικο. Ἐπὶ. ;. 12. ΑἹ] ἔβοὶε 

γοι. 1. 

17 4 ἐἼΒουι 5041 ποΐὲ ἢδίε ῊΥ στ 7οδν α. 
δγοῖδογ ἰ τῆϊπς Βεαγῖ: ἔτῃοιι 5ῃ2ϊ]ς [π᾿ ἀΐμαιι. χβ.. 
ἈΠΥ͂ νγῖϑε τεῦακε τὴν πεῖρηθουγ, Ἰδηὰ δ να 0... 
ποῖ 58 810 Ὡροη ἢϊπι. 13. 

18 4 ὙΠοιι 88α}: ποῖ ἀνϑῆρβ, ΠΟΥ μάν τον 
θΕΔΓ ΔΠΥ ῥτυιάρε ἀραίηβε τῆς ΤΠ] άγεη ἀκα πο 
οὗ τῇγ ρεορῖε, ἐδυξ τπου 8ῃΑ]ς Ιονς τὴν ἀμ 
ΠεῖρῇθοιΓ 45 ΤΠ γβ86 1: 1 τὶ τῆς Γ,ΟΚΌ. 43. ΡΣ 

19 Ἶ Υε 5}8}} Κεὲρ πιῪ ϑιλιυξεβ. όταν. 
Του 8ΠμΑ1: ποῖ Ἰεῖ ΤῊΥ ςσδῖο]ε ρεπάογ ΠΑΙῸΣ οἷ 
ἢ 4 ἀΐνετβε Κίπά : ἴδοι 5884: ποῖ ΠῚ 
800 1ῇγ Πε]ά νυ ἢ πὶ ηρ]εά 8εεά : πεῖ- 
{ΠῸῦ 5}.4}} ἃ ργπιεπέ πη ηρ]εά οὗ Ἰίπεπ 
Δπὰ ννόοο]]επ σοπηα ἀροη ἴῆεα. 

ἱῃξ οὗ νεῆροᾶπος οὐ στυάρε νγᾶ5 ργεο θὰ Ὁγ 
(Π6 σοπηπιδηἀπιεηΐ, “ ἼΠου 58]: ἴον ἴδγ 
ΠΟΙ ΌΟΙΣ 88 ἴπγ861{. Οὗ Μαίί. χχὶ!. κχὴ; 
[κὸ χ. 2); ἔσοηι. ΧΙ, ο; ΟΔ)]. ν. 14: |[ἅτὴε8 
11. 8, το. 

19. ὙΠ ἰδὺν 18 δ 5: ΔηΓ14}}}7 τερεδίοα 
1)ουῖ. χχιϊ. 9, το. 11. Ὅὕε ἀϊξι!ησθοη5 ννὩ]ςὴ 
Οσοὰ [88 ἐϑ: δ Ἰσημθά ἴῃ ἐπ ρῥῃγδβίςδὶ ογάεσ οὗ 
1ῃΠ6 ννοῦὰ σεῦ ἴἢυ5 ἴο 6 Κορί [ἴῃ ΥἹΟΙ͂ν 
'π δοςογάδησο ἢ 1Π6 ΟΠ 4] αν οὗὨἨ οτγϑᾶ- 
ἤοη. Ὅεῃ. ἱ. 11, 12, 21, 24, 25. ΤΠο οὐ- 
ΒΟΓΥΆΠΟΘ 4150 οὗ ἀεορΙῪ τοοϊοά σοηνθης! οηδὶ 
ἀϊςεϊηςξίοπ5, ἰπ τ Πο ἢ ὁ’ 86 ὈδΟΟΙη65 ϑεςοηά 
πλίυσο" (φύσις), 18 5: π|Π|ΑΥἹ} σοππεςῖοά σνῖἢ 
ΤΏΟΓΔΙ δἰ χαϊίοη ἴῃ ΤΠ ουΐ. χχὶϊ, ς; εἴ, χα (ον. 
ΧΙ. 14,1. 

πε απά «υοοἱ 7 ΓὮδ οΥἱχίπαϊ ννογὰ ἴπυ8 
τοπάογοὰ (σδα᾽ αἰπες) 18 ἃ Ῥθου ᾶγ ὁπ. [ΙΕ 15 
ἔουιπά ΟὨΪΥ Βεῖδ δηὰ ἴῃ ἴοι, χχὶ!. 1, ὙΥΏΡΓΟ 
1 15 τοπάογρὰ “ὁ οὗ ἄτνογς βογῖ8,᾽", δηὰ ἔδὸ ογάϊ- 
ΠΑΙῪ Ηεοῦτενν ννογάβ ἔοσ ου θη ἀπά ἸἸποη 
ὙΠΟ ἴπογὸ ἔοϊονν 1 ἅττα ἴῃ 115 ρἷδοθ 845- 
δυπηοα ΌΥ Οὔγ ἰγδηϑίδίογα ἴο Ὀ6 δὴ δηιιϊναϊθης 
ἴοσαι. Βυΐ «ῥα αίπες Ἀρρϑᾶγϑθ ἴο ὈῈ ἃ (ορίὶς 
γνοτὰ πὰ ἴο πιϑᾶῃη «ῥωγίοι 9 οὐ αὐμἰεγαίεά 
(Οσεϑεοηϊυ5, Εσγδὶ, Κηοῦεὶ, δις.); ΕΧΧ. κίβ- 
δηλος.ς ὙΠῸ τηρηϊίοη οὗ πηϊχοά νου θη ἂπάᾶ 
᾿ηθη ἴῃ ΠΕ. ΕΓΟΠΟΠΊΥ͂ ΟΠἹ]Ὺ ἔιιΓΠ 5865 δη 1110.5- 
᾿ΓδΌνΘ ΟΧΔΙΆΡΪ6 δηὰ ἰ8 ηοΐ ἃ γοηεγίηρ οὗ “ῥα᾽ αί- 
πος.--- Βαϊ ἴοτο 18 4 ἀπ συ ΠΥ ἴῃ τασοηο Πην 
{Π|5 ἴᾶνσ ἢ ἴδ σοπηδιπδίίοη οὗ νγοοἱ] δηά 
Ἰπθη υϑοὰ ἴῃ ἴδο ἀγοββ οἵ ἴδ ΗἸΣὮ ῥχίοϑί. 
Οη ἔχ. ΧΧΥΣ!. 4. δοπῖο οὗ ἴδ [ενν5 510" 
ροϑθε [δὲ 1818 ἰλὺν νγᾶ8 τηδάδ ΟἹ]Υ ἔογ ἴῃς ἰδεῖν ; 
οἴδεοῦβ σγείεσ ἴο 186 γαρὈ᾽η!]ς 4] ταχὶπὶ (παῖ [Πα 
Ι,ογὰ οου]ὰ δὲ ρίοαϑυτε ἀβροπϑὸ ἢ} ΗΒ οὐνῃ 
ἶανν. [1ἰ πιὰ Βοννένεσ Ὀὲ σοηϊοςϊιγοά (Βδὶ {πὸ 
ΓυΪῈ ννᾶ5 ποῖ ἱπίεηάοα ἴο ἔογοιὰ ἴΠ6 ννοανϊην οὗ 
᾿ἀϊδεγεης Κιπάβ οὗ γαῖ ἰηΐο οπὸ Ρίδοθ ὑνΠΟΓΟ 
ΘΔΟἢ πηδίογιδὶ σουἹὰ Ὅς ἀἰπ(ηςΕἸΥ 8.6π, δυΐ 
οηΪγν ἴδ βρί πη Ἰηΐο οπα ἴὨγοδά ἴνχο ΟΥΓἩἉ πλοΟΓῸ 
ἀϊδεγεηῖ τηδίογιδὶβ. ὙῊΪ5 ΠΙΔΥ Ρεγθδρ5 ᾿ἰηάϊ- 
ςἂΐς (6 τιοδηϊηρ οὗ “ῥα αἱπες ἃ5 ἀδηοῖης 
ΒΌΘΝ [ἰ55}68 45 ᾿ἸΏΘΟΥ ὑγοοΐθου. [ἰ βῃουϊὰ Ὀδ 
ποι ςερὰ (πὶ ἴῃς ἤαχ 15 ϑροίκβῃ οὗ ἴῃ Ἐχοίιυβ ἃ5 

ας 



[ν. 2ο---28, ΤΈΜΝΙΤΙΟσσῦΞ5. ΧΙΣ 

ΤΩΔΠΏΘΓ οὗ ἴγοεϑ8 ἔογ ἐοοά, {ἢεη γα 5841] 
οουπὲ ἴῃς ἔτ τῆεγεοῦ 48 ὑποϊγοιπι- 

6οά 

20 ἢ Δπά ψῇοβοονεγ ᾿Ἰεῖῃ σᾶγηδ]}} 
νῈ 4 ψογηδη, ἴηδλῖ ἐς; ἃ δοπάπιαίφ, 

ΤΟΥ, χ2)ν ὑδίτοιΠ α τὸ Δλη μυβρδηά, ἀπά ποῖ αἴ οἰβεά: Ἃἢγες γεδῦβ 8}2]} ἰξ Ῥς 48 υπ- 
φ 56 . .Ψ. .Θ . 

Δ». 4}1 τεάεεπιβά, ποῖ ἔγεεάοπι ρίνεη ἢεγ; οἰγουπης5εά πο γου : [ζ 884}} ποῖ 68 
εῦ.: 

ἃ. 886 8}4]] Ὀς ϑοουγρεά ; {ΠΕῪ 83}.4}} ποῖ εδίεῃ οἵ, 
“πῶ θε ρὰζ το ἀεδίῃ, θεςζαυβε δῇς νγὰἅϑ ποὶἿἔ 24 Βυξ ἰπ τε ἐουχῃ ΝΑ 411 τῆς 
Ἢ Ὁ, ἐβεν, ἔγες. ἔγαϊξ. ἐπεγεοῦ 5841} θὲ 'μοὶγ ἴο ργαῖϑβε " δδ ᾿ 
μάρνσ λα! 21 Απά δε 5841} διίπρ ἢ᾽8 ἴγεβϑ ἴῃς ΓΟᾺΡ τυδέῤαὶ, ἐξέ ἐδ 

ὡς Απά ἴῃ τῆς βΑΝ γεᾶγ 5Π2}1 γε ἤκ οκο." ἐκ αχώνς. ῬΆ58 Οβετίηρ; υπῖο τῆς ΓΟΚΡ, ἀπίο τις 
ἀοογ οὗ τῇς τἀθεγηδοὶε οὗ [ἢ σοηρτε- 
ϑλῖίοη, συμ ἃ ΤΑΙ ἔου Δ ἴγεβρδβ8 οἵ- 
ἔετίπρ. 

22 Απά τῆς ργίεϑὲ 504]}] πλάκες λπ 
δἴοποιποηϊ ἔογ ἢϊπὶ ἢ τῆς γάπὶ οὗ. 
τῆς ἴγεβρδ88 οἤετγίηρ βείογε τῆς [ΚΡ 
ἔογ ἢϊ5 δίῃ ψ ῃὶο ἢ ἢς μαῖῃ ἄἀοπε: ἀπά 
τῆς 5π ψν ἢ ϊο ἢ ἢς Παῖ ἀοπε 5141] Ὀς 

 ογρίνεη ἢΙΠπ]. 
223 ἴ Απᾶ νῆεη γε 584]} σοπις ἱπῖο 

(ες Ἰαπά, «πὰ 5}41} ἢανε ρἰδηπιεὰ ]} 

Βρυη ὈΥ ἰἰβεῖξ, χχυΐ. 1, ΧΧυύΪ, τό, χχχυΐ. 8, 
ΧΧΧΙΧ. 24, ἄζα. 

4Ο. δεϊγοίῥδεά 1ο απ δισδαπα] Ἐλίμοτ, τ 8 Ὸ 
Ὧδ886 Ὀθοιπ Ὀοϊχοϊπθά ἴο ἃ πιᾶπ. ΤΠ 
ΤΟΙΟΓΘΠΟΘ ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο δ ἴο ἃ Ὀοπάννομμδη γῆο 
ἣας5 Ὀδθη δοίγοιοά ἰο ἃ ξεϊ]ονν -ϑογναπὶ ὈΥ ΒΟΥ 
τηδϑίοσ, [οί τγδϑβ {6 ρυπΙϑηχηθηΐ ἔοσ υἡ- 
(αἰ 1655 ἴῃ 4 Ὀοισοι πο υτοπιδὴ ἱπ οἴδοσ 
ολ8ο5. Ὠουΐ. Χχὶϊ. 23, 24. 

“δὲ “ῥα]! δὲ τοομγχε  [ΛΊΟΓΑΙΙΥ, ἐδέετο «“ῥα] 
δὲ α εἰαςσεηιόη. ΟἿἿΓ νογβϑίοῃ ἔΌ]] ον ἘΠ6 
Ταγρυπιθβ. Βιυΐῖ 4 δοξίοσ σϑηάογίηρ 5 (Πδί 
οὔ δ ΧΧ΄, υΐϊξ., ϑγτίδς πὰ πΊΔῊΥ σεσθηῖ 
ὙΟΓΒΙΟΏ5, ὉΠΟΥ͂ Β8811 Ὀ9 ομδβίδοᾶ. ΤῸ 
ὙὝτοθραβϑ- ΠΈΣ ΠΡ ννᾶ5 ΘβροΟ ΙΔ ΠΥ ἀυ6 ἔγοπῃ [Π6 
ΤΆΔ ἃ5 δαν!ηρ ποῖ ΟΥΪΥ 5ϊπποὰ ψὩ [6 ννο- 
ταδη, Ὀυΐ ᾿πβιςίοα ἃπ ἱπ]ΌΓΥ οἡ [Π6 τσὶ σῃ5 οὗ 
[86 πιδϑδίοσ, 966 ου Γ᾿. 14. 

23--96. νὨεη ἃ ἔγυϊ ῖγοο οὗὨἨ Δηγ Κίπὰ 
νγ5 ῥἰδηϊοα, 115 ῥτγοάιιςθ νγὰ8 ἴο 6 ἀρεπιοὰ 
1πὶ δηὰ υὑπῆϊξ ἴοσγ ρῥγεβοηίδίοπ ἴο Ϊ|ε- 
Πουδὴ ἔογ ἴπο ἤγϑί {ἴγθθ γεᾶγβ. [ἢ {Π6 ἔουσίῃ 
ΥΟΑΥ 115 ἔτι τγδϑ ργοϑοηϊοὰ ἴῃ [6 ϑδῃοί ΔΓ 
566 οι, Χχυΐ. 2), ἀπὰ (Π6 ἴγδο ννᾶϑβ ἴἢ:|8 53Π0- 

τ|ῆεὰ ἴῃ ἃ ΨΑΥ ὑνῆϊοἢ ὈοΓΟ Δ ΔΗΔΙΟΡῪ ἴο [Π6 
αἰγουπιοϊδίοη οὗὨ οποὸ οὗ ἴπο σῃοθθη σᾶςσθ. Οἱ, 
“Π6 νἱῆθ υπάτγοβϑοα,," ᾿Πογαὶγ, 22. Νακξαγιίε 
οἱπο. ἴεν Χχν, ς, 11. Νοῖ υπὲ}} πε ΔΙ γοδγ 
νγὰ8 ἴΠ6 ΟΥΠΕΓ ροιτη6ἀ ο οαΐ οὗ ἴμ6 ἔγυϊ, 
ἴῃ τοραγὰ ἴο 115 βρι γι] Ἰεβθο, 118 ἰΔῪΤ ΠΊΔΥ͂ 
Ὁδ ΟΠΠΒΉΓΕΙ νὩ (ΠπῸ ἀραϊεδίοη οὗ {π6 ἤγεί- 
Ὀογῃ οὗἉ ρεδϑίβ ἴο [εδονδῃ. ἔχ. χὶδ!. 12, χχχὶν. 
19. ὙΒΠουρΡῊ [ἢ ΡῬγασῖοδὶ ορογαίίοη 1 σου]ὰ 
Ὅδ ΟἿΪΥ ῥγοβρεςξίνο, {κὸ 186 ἰδὺν οὗἨ ρδαπὶην 
ἴῃ συ. 9, 1ο, 15 πιοδηΐηρ ἴῃ ἃ πιογὰὶ ροϊηξ οὗ 
γίονν νγᾶ5 ὉΪδίη, δηὰ ἰοηαθὰ ἴο ἐ]]υδίγαϊο 1Π 6 
βριί οὗ (6 νΒοῖὸ 1ἃανν. 

1 αν» ἐδε ζΖΟΚῸ 1 866 οἡ ΧυἹἹ. 2, ΧΙΧ, 2, 

εδλῖ οὗ τῆς ἔγυϊς (Πογεοῖ, τῆδὶ ἴξ ΠΊΔΥ 
γες ἀπο γουὺ τῆς ἰπογθᾶβα τῃεγθοῖ ς 

αρι ἴῃς ΓΟΚΡ γουὺγ (ὐοά. 
26 4 Υε 5})4}} ποῖ εἴ δηγ ἐδίηρ 

ἢ της Ὀ]οοά : πειτ Πα γ 5}2}} γε τι86 
πο δαπίπχοηξ, ΠΟΥ οὔβογνε {{Π|68. 

27 ἘΥ ε 5}4]} ποῖ γουπά τε σογηεΓβ 3 οἰλρ. αν. 
οὔ γουγ μεδάβ, πείτπεγ 5ῃὶς του τρᾶγ ἡ 
[Π6 σογηοῖβ οὗ (ΠΥ θεδγά. 
28 ΥὟαε 5}4]] ποῖ ἐπιλκε ΔΠΥ οὐξ- ἐῬευι. τ. 

τἰπρβ ἰῃ γοῦγ ἤεβϑῃ ἔοσ τε ἀεδά, ποῦ δ" 

46--28. Οἰεεγίδίη ποαίῃθη συϑίοπηβ, ϑονοσγαδὶ 
οὗ ἔπεπὶ σοηηοδοϊοα νυ πλᾶσίς, ἀγὸ Πετὸ στοὺρ- 
οἀ ἰορείμεσ. ΤῊΣ ργο δ ἴοη ἴο φαΐ δηγίμίπρ; 
«υἱδῤ 1θε δίοοά (το ]Υ, προ ἐδε δίιοοάϊ, ) ΤΑΥ͂ 
Ἰπάροά γοΐεσ ἴο ἴη6 οδίπρ οὗ πιοδαὲ νος} δΒαά 
ποῖ Ὀδθῆ Ῥγορευ Ὀὑ]εαὰ ἴῃ 5ἰδιρπίογης, δηά 
νουὰ ἔπιι8 (Δ Κα 118 στοιιπά ΟΠΙΥ Οἡ ἴδε ρεηθ- 
ΓΑὶ Ῥγοβι είοη οὔ Ὀ]Ϊοοά. ἴον, νἱῖ. 26, χυὶ!. το; 
1 ει. ΧΙ, 22: ς΄ Σ 8. χίν. 22, ,4. ΒυξΙἴ ἰ5 
ποῖ ΠηρτΟΌΔ 0] 6 {πὲ ΠπεΓΟ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἃ 5ρθοϊδὶ 
ΤΟΙΌγθηοδ ἴο 5Ο0ΠΊ6 δογΐ οὗ πηᾶρὶςδὶ] οὗ ἸΔοϊδίγοι: 
Γι, Οἵ, ΕΖοκ. χχχῆ. 2ς. 866 ϑρθῇςεσ, 
1[Ὸ. 1. ς. ΝΠ]. ὃ Σ. 

οὐσεγυε ἐΐ»ι..}] [[ἴ 15 ποῖ οἶοαῦ τυ μοῖμοσ [ἢ 6 
οΥξίηΔ] τνογὰ σοίογς ἰο {πὸ ἐδηποιθα ἀπε ηςξοη 
Ὀοίννοοη ἰσκΥ δηὰ ὑπίιο ΚΥ ἀδγϑ, ἴο 50ηὶ6 
τοῦς οὗ ἀγάνσιης οὐηδηβ ἔτοπὶ (ἢ οου 5, ογ (0 
1Π6 Ἔχογοῖϑα οὗ “" [πὸ οΥἹ] ἐγϑ.᾽" 

47. γομρα ἐξα ξογΠ ΕΓ; ΟΓ γον δεαά}] Ιί 5 
βιυρροθεὰ (δῖ [ἢ]5 πιαὺ 4] υἀ6 ἴο σις ἢ ἃ συπίοπι 
85 1ἴῃδὲ οἵ {πε Αταῦβ ἀεβογδεὰ ΟΥ̓ Ηεγοάοίι5. 
ΤΟΥ υϑοὰ ἴο 5πονν Ποποὺγ ἴο ἴπεις ἀογ Οτο- 
[4] ΌΥ εὐϊθηρ [86 Πδῖγ ΑυσΑΥ ἕγοπι {Π6 ἐθπΊρ]65 
ἴῃ ἃ οσἰγοῦ αγ ἔοστη (11. 8). Οἵ, οὐ 6γ. ἰχ. λό. 
ΩΓ ἐδ ζΟΓΉΦΓΙ οΥ 1 δεαγ] ΟἿ. χχὶ. ς: 

16γ. χίνη. 2). [ἴ [88 ςοη͵οςσϊαγοὰ {παῖ 
1ῃ15 4150 χοϊδίοϑ ἴο ἃ εοὐυξίοπι ψνΠΙΓἢ οχιϑιοαὰ 
διιχοηρβί ἴῃς Ατδὺβ (8ε6 Ρ]Ίη. “Η. Ν᾿ ν]. 22), 
Ὀυΐ νὰ ἀγὸ ποῖ Ἰηξοιτηδὰ {παΐ 18 μδὰ δηγ ἰάο]- 
ΔΊΓΟΙΒ ΟΥ τηλρὶςδ] δϑβοοίδίίοη. 48 ἴΠ6 5816, 
ΟΓΥ ΥΟΓΥ͂ 5:Π||12. συδίοπι5, ἃγὸ πποποποά ἴῃ σου- 
ποχίοη ἢ οὐ ηρβ τη ἴῃς βεβἢ ἔοσγ (6 ἀδδὰ 
ἴῃ οὗ. χχὶ. ς, ἰη Πουῖ. χὶν. Σ, 85 νγῈ}} 248 ἤοσγο, ἐξ 
σου] ἀρρθασ {Ππᾶΐ [ΠΟΥ ΠΙΑΥ ᾶνε Ὀδθη δίρτ5 
οὗ πιουγηίηρ. 866 Ηετγοάοίυ8, 11. 26. 

28. εμέ πε ἐπ γοωγ ἥτε δογ ἐδε ἐξα] ΟἹ. 
ΧΧΙ. ς; ευϊ. χὶν. Σ; [6γὶ ΧΥΪ. 6, ΧΙΝΠΣ. 47, 
ὅζζο. Απιοηρϑῖ ἴδε ὀχοιδο]ο γάςοοβ οὗ ἴδε Εδϑὶ 



-ς παπῳωφυα τὴ --- .ὕ... ..... τ σασσνι τσ φειασλωνῖ, κά -»-ιτ---.-.«.«..-. ὁ. 

ΤΕΝΙΤΙςσῦ5. ΧΙΧ. 

τῆς οἷά πχᾶπ., ἀπά ἔεαγ τὔγ Οοά: 1 αηί 
[Πε ΠΟΚΡ. 

33  Απὰ "1 ἃ βίγδῃρεγ β8ο]οιιγῃ "" Ἐχοά, 
ν ἢ πες ἴῃ γουγ ἸΑπά, γε 5}4}} ποῖ Ὁ 6 
ἵγεχ Βίηι. »ΑΡΩΙ͂Σ 

24. κΒμὲ ἴῃς 5βἔγδπρεν τῃδὲ ἀννε ει ἢ. “ Ἐχοά. τα. 
γνἢ γοῦ 58.811} 6 ὑπῖο γοῦ 48 οπε “ἡ 

γ. 29---36.] 607) 

ΡΓΙΠΣ ΔΗΥ͂ πλλτῖ5 προ γοιι: 1 ἀπὶ τὴς 
ΓΟΚΡ. 

29  ἢ)ο ποξ 'ργοβείξυια (γ ἀδυρῃ- 
ἴεϊ, ἴο οδι8εὲ ΠΕΓ ἴο δα ἃ ψῇοτε; εὶ 
ἴῃς Ἰαπά []] το ννβογεάοιηι, δηά τῆς 
Ϊλπά θεςοηις ἢ] οὗ νυνὶ Κεάπεϑββ. 

30 ΔΎ": 5}8]] Κεαρ ΤΥ βαρ θαῖῃ8, 

ΤΉ εὮ. 
τυαπε. 

Γ, 

Ι σηὶ δηἀ Γενεγεηοβ ΤῊΥ ΘΔΠΟΙΌΙΔΓΥ : 
τῆς ΓΟ. 

31 4 Κερατά ποῖ τἢεπὶ εἶδέ ἢανε 
ἔλτα ΔΓ 8 Γῖἴϑ0υ ΠΕΙΠΟΓ 86εκ δίζεγ 

θογη διποηρ γόοις, ἀπ τῃοιῖι 5ῃαἷς ἰονα 
ἢϊπὶ 45 ΤΠ γβαὶῖ; [Ὸσ γε γγεγε β[γδηρεΓϑ 
ἰῃ (ἢ ἰλπά οἔ ἔργρε: 1 γι τῆς ΚΡ 
γουγ 

ης 4 Ὕε 5881} ἀο πὸ ὉΠ ἴδοιι8- ὁ Ρτον. στ. 
Πεθ5 ἴῃ Ἰυάρηπχεπῖ, ἱπ πιείαγαγα, ἴῃ δὶ ̓ς. στ. 

νγΖαγάβ, ἴο Ῥε ἀεβ]εά Ὀγ τπεηὶ: 1 ἀπε 
τῆς ΓΟΚΡ ἴοι Οοά. 

22 ὅ Του 5}α]ς γίβε υρ δείογτε [ες γγεῖρἢτ, οἵ ἴῃ πηδᾶβιγα. Ἀν 20. το. 
ἈΟΑΙΥ͂ πεδά, δηά ἤοποὺγ ἴα ᾷςε οὔὐ᾽ὁὀ 46 “7ι8ὲ Ῥαΐδηςεβ, [ιι8ὲ ἐνερ μἴ8, ἃ εέσκει. 

ἐΠὶ5 συδίοπι ἀρρεᾶγβ ἴο αν Ὀθθη υοσῪ σοπι- 
Τοη. Χοπορῆῇ. “Ογτορ.᾽ 111. 1. 13, 111. 3. 67; 
Ἡετοὰάοῖ. Ιν. γ)1, ἕο. ὙΠε Ῥογβϑίδηβ, ΑΒ γ9- 
δἰηλπ5, Βοάουϊπϑ, δηὰ πιΔηΥ ΟἿΟΣ παίϊοπϑ 5}}} 
Ῥγδοῖίϑο [{. 
2 γἱπὶ απ παρ] ΤῊ8. Ἀρρϑᾶγβ ἴο σϑίεσ ἴο 

[Π|Ὸ6 Ῥγοόσεββ οὗ ἰδίϊοοϊπρ, ἴῃ νος ἀϊογεηξ 
ἀενίοο5. ἄγε ἕοτηθά ΟΥ̓ ροτγξογδίίοπβ ἴῃ (Π6 
συ ο]θ, δηὰ ἴηκ, οὐ δοῦπιθ Οἴβοσ σοϊουγοά 5ιὉ- 
βϑίδῃσθ, ἰ5 γιδυθαὰ ονοῦ ἰποπὶ 950 85 ἴο ἰθᾶνθ 
ἃ ρΡεπηδησεηΐ πηλεῖς, [ἴ νγᾶβ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ῥσδο- 
ἰἰϑοά ἴῃ δηςίεπξ Ἐφγρῖ, 48 ἴξ 15 πον Υ͂ ἴ(Π6 
Ἰοννεσ οἰδϑϑεβ οἵ ἴῃς πιοάεγῃ Εργρίίδηβ ([,2πο, 
εἰ. 1.). ὙΠ 5, 845 νυν 6} δ8 ἴη6 οἵδογ ργδοίϊοδϑ 
ΒΟΓΟ παηπιθά, Ἀρρϑᾶγβ ἴο ἤᾶυθ Ὀθθη Ἴοηποοίοα 
Ὑνἢ δι ρογβϑ ἶου8 ποξοη8. 866 ΜΊ5Ππα, "Μακ- 
ΚοΙδ,᾽ 111. 6, ν ἢ Βαγίθηογα᾿β ποΐο; τ βοοάοτοέ, 
“υκδῖ. ἴῃ [,εν. ΧΧΝΙΠΙ. Βιιΐ ΔΩΥ ΥὙΟΪυΠΙΔΥΥ͂ 
ἀἰππριγοπηθηῖ οὗ [πῸ Ῥεγβοη νγᾶβ ἴῃ 1ἰϑ6 1} δὴ 
ουΐγαρσο ὑροη οά᾽ 8 ννογκιηδηβῃ!ρ, δηὰ πυρῆς 
ψ6}} ἔοσγῃ; πὸ δυιδ]εςξ οὗ ἃ Ἰανν. 

49. ῬὙΠ18 σοπιμηδηά νγου]α ϑθοὸπὶ ἴο τείεσ 
ἴο σοπιπΊοη ΡῬγΟδΕ  ]ΟΏ 848 νγ6}} 45 ἴο ἴδια 
τηθηοηϑὰ Ποιῖ. χα, 17, ΜΥΒΙΘΒ ἰ5 σοπποςίοά 
ὙΠ Ἰἀοϊδίτοιιδ τ ΐ68, 

380. ΚΟ υ-. 3, ΧΧΥΪ. Δ. 

31. Το ἀονοίίοη οὗ 41, γῆς ἢ ψουϊά 
ΤΩΔηΪ 68ὲ 1861 ἴῃ οὐδδάϊθποο ἴο ἔπ6 σοπιπιαπά- 
τηδηΐ ἴο Κεορ οΐ᾽ 8 ϑαῦδδιῃβ δηὰ ἴο σϑυθγεηοθ 
.18 ϑαποϊυδσγυ (υ. 30), ἰ8 ἔμο ἔγιθ ργδϑϑογυδίϊνθ 
Δρδϊηϑὲ [6 5: ρογβιιοη τυ ῖς ἢ 18. ἐογἀθῃ ἴῃ 
(18 νεσβο.0 ὙΠὲ ρϑορῖὶ ψβοθε Οοὰ νυᾶβ8 6- 
Βουλὴ ἡοῖῈ ποῖ ἴο ἱπάυϊρο τόθ νναγνγασγὰ 
ἔξε!ηρ8 οὗἉ 1ποῖγ ΒυπΊδη ἡδίαγο Ἰυ οἢ ἀγα στα" 
βεὰ ἰπ τηΑρὶς8] τί δηὰ ρτγείεπείοηβ. Οἱ, 188. 
ΤῈ]. 19. 

Ἄδερ ἐδαὶ δῥαυε γανεϊϊίαν «ρἰγ 1 ΤῊΟ νογὰ 
(δυ5 τοηάετοά 18 βυρροθθοὰ ἴο 5 ζΠ Υ δονέζε:. 
80 {ο Ταϊπιυά, Οεϑβοπῖβ, ΕΠγοῖ. ὍΤἊῖ5 ἀρ- 
ϑμδηκαν οὗ ἴδ ψογὰ 15 ϑυρροβοὰ ἴο ἤλυθ 

ϑιρροβίοα ὃν {86 (Πςκ8 οὐ νυθητ Π]οαι ἰϑί8, 
ΠῚ νγῆοϑο ὈοαΪο8 ᾿ξ νγαβ ἔδηςϊθὰ ἴῃδὲ βρί 5 
υϑοά ἴἰο δροαῖς. Ηδσηςς (6 ΧΧ. 186 {πὲ 
ΜΟγὰ ἐγγαστρίμνθοι. 866 ὙΒεοά. “Ουξοῖ. ἴῃ 

1,ον. ΧΧιχ. ΤῸ ψογὰ ὙΠΙΟΒ Βεῖὸ πὰ ἰῃ 
δοθ ΟἶΠΟΓ ᾿Ϊδοοβ ἀρρϑδῖβ ἴο ἀδηοίΐθ ἔπε ρεῖ- - 
800 ὈΓδοϑίηρ ἴπὸ γί, 18. ἴῃ οἵδε Ἵᾶβθθ υδοὰ 
ἴογ [6 ἔπη] δγ βρὶτῖ ὙνΒ ἢ δ ρῥτείοπάθα ἴο 
ΟΙΏΡΙΟΥ ἴῃ ογάογ ἴο σοηβξ, οὐ ἴο Γαίβα, [86 
δρί γιῖβ οὗ ἴθ ἀοδὰ. 8661 8. ΧΧΥἹΠ. 7, 8. 

«υἱκαγ] Ὑπὸ ΕΠρ Ισἢ ννοσὰ ΠΣ γα] ἀπσννοῦβ 
ἴο ἔπε Ηεῦτοενν, Ὀοὶπρ Θαυϊνα]οηξ ἕο ὦ ἐποςυΐπρ' 
ῬΩΠ, ΟΥ, αὶ εἰρη γαπ. 866 [δν. Χχ. ό, 27; 
Ὠουῖ, ΧΥΙ, σα; ςἔ, Εχοά. χχὶϊ. 1:8. 

82. Τδὸ ουὐϊννατά τοϑρεοῖ ἄν ἴο οἷά ρὲ 
δ ΠοΓδ ἱπιπηθά Ἰδίο] Υ σοπηθοίεά ἢ ἴῃς ἔδαγ 
οὗ οὐ. Ρτον. χχ. 29; σ Τῇ. νυν. σ. Το 
δηςίεηξ Ἐρξγρύδηβ, |ἰκὸ [π6 1, ΔΟΘ ΘΠ] ΟΠ Δ 8 
δηά ("δ οὰ Κοπηδη8, ἀρρθᾶγ ἰο βαᾶνο Ὀθεῆ ὃχ- 
ΠΡ ἴῃ [Π18 τοβροςξ (Ηεγοάοϊῖ. 11. 8ο; 
“Αὐἱ. ᾽11.. 12}, 88 Ψεῖο, δηὰ ἃγὸ ἴο 1818 
ἀλγ, τηοϑὲ οὔ ἴδε δαβίεττι Ὡδίϊοηβ:: ὁ Μεημΐ, 11. 
120, 121, 122; [,3η6 5 "Μοάογῃ Ἐφγρίίδηϑβ, 
ςἢ. ΝΙΠΙ. ΧΙΙΙ. το. 

853, 834. 26ε εἰγαηΖ.Γ] Ὁ 80 ΖΟΣΘΊΚΠΟΣ. 566 
Οἵ ΧΥ͂Ϊ. 29. ἴῃ Εχ. ΧΧΙ. 21.) ΧΧΗΙ, 9, {πε 15γδϑ δ 
ννὯ5 Τογυιἀάθῃ οἡ ἴδ βαπηθ βτοιυηά---ἰ δὶ [6 
Βιδὰ Βιπιϑοὶ Ὀδθη ἃ ἔοσγοίρποῦ ᾿η Εργρί---ἴο ορ- 
Ρ΄ε588 16 ἐογείρπογ. δι ἢ6 5 πον σοπηπιδηἀοά 
ἴο ἔγοαῖ δῖπι ψπουΐξ τόβογνα |κὸ ἃ Ὀγοίβεσ, 
ἴο ἴονο Βὶπὶ 85 Πιπηϑο]ξ, 8596 οἡ Εχ. ΧΧ]!. 22. 
Τἢε ψογὰ “ Βωΐ,"7 δυρρὶϊοὰ δὲ ἴῃ Βορ πη ς 
οὗ σ΄. 34, 15 ποούϊοβα δηὰ γαίμοσ οὔὐϑεοιγοβ π6 
ΣΘΔΠΙΠΡ. 

88, 36. ἴῃ ἃ1]1} Κιπάς οὗ Ὄχοΐδηροβ, κίγιοϊ 
͵υδοσο νγᾶβ ἴο θὲ οὐβεσνθά, Ὑπὸ ΕΡΉΔᾺ 18 ΠΟΓδ 
ἰλκεϑη 85 ἴῃ6 δεἰδπάλγά οὗ ἀγγ πιοαϑυγο, δηὰ {Πα 
ΗΪ (566 ου Ἐχ. χχίχ. 40) 8ἃ5 ἴῃ6 βἰδπάδγὰ οὗ 
Ἰίαυϊὰ πιεάσυγο, Οἱ, ΕΖεῖ. χ]ὶν. 1ο---ἰ2. ἘΜΟ 
ΨΟΙΓΥ ἀἰδεγοηϊ ἐσ πιδῖοβ οὗ ἴΠ6 σᾶρδοιεῖ68. οὗ 
{πιο 86 τηθᾶϑισοθ μάνα ὕδεη ἠοιτηθᾶ, Ῥσοπι ἴΠ6 
βίδίετηθηϊβ οὗ [οβϑορῆυβ, νγῇο ΓζοπΊρασγεβ δα 
Ἡδρῦτενν πιεᾶϑιγεβ ἢ ἴδ. Οτεεκ (' Απί.᾿ 1π. 
9. 84.) ΝΙἼΙ. Δ. 8.9, ζςς.), ἴπς ΕΡΒδῃ, οὐ Βδίῃ, 
ςοηϊαϊποά ἀὔονε εἰξηϊ μα ]οηβ δὰ ἃ δ], 
πὰ (δε Ηΐη (Ὡς ἢ ννγᾶ5 ἃ βἰχί ρατί οὗἉ {πὸ 
ἘΡΏΔΒ), ταῖβοσ 1655 [βδῃ οὔθ ζϑ]]ου δηὰ ἃ Πδ]Γ. 
Βιιΐῖ δοοογάϊης ἴο {μ6 σαθϊηϊσῖϑ, νν πο πιᾶκε 

“Ὁ. 



θ6οδ 

ἅιδὲ ὁρδαῆ, αδπὰ ἃ υβὲ Πΐῃ, 3411 γε 
ἴανε: 1 ἂπι τῇς ΙῸᾺΡ γουγ Οοά, 
νυν ἢ ἢ Ὀτουρῆϊ γος ουξ οὗ τῆς ἰδηά οὗ 

Ἐξγρ.. ! 
47 ὙΒετγείογε 5}4]} γε οὔβεγνε 1] 

ΠΊΥ διλυζεβ, δηὰ 411 τγ [υἀρπιεηῖδ, 
Δπὰ ἀο τῃεπὶ: [1 σηε ἴμε ΚΟ Κ Ὁ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΝ ΧΧ. 
1 Οὐ λένε ἐλαΐ φσίυαά οΥ ἀΐς τωά ἰσ δίοϊρελ. 
ΟΥ ἀέμε ἐδαξ Μαοσεγαλ σά απ οπ. ὁ 

ΤΈἘΝΙΤΙΓῦΞσ. ΧΙΧ, ΧΧ. ἵν. 37--2. 

Οὕ:αποϊϊῆεαίον. 90 
ἀξἕρνε ἐλαί οογεοίά ἀΐς ρῥαγοισ. τὸ ΟΥ̓ αὐμέ- 
227). 11, 14, 17, ἴο ΟΥ με. 123 Οὗ 
“οὔονεγ. 15. ΟΥ ὀεασἑαγ. τ8 ΟΥ̓Ἁ «»εἶφα»» 
ἩΦ:. 12 Οὐεάίεπες ἐς γε γεα το ά ἀοίέρες. 
47 παγαῖς νερσί δὲ διε ἐο ἀκαίά. 

ΝῺ τς ΚΡ ϑρᾶκε υπῖο Μοβεβ. 
βΑΥῚΠΡ, 

᾿Ξ οΐνρ ἰο τοΐτα᾽ ας. 

2 “Αραΐίπ, (δου 5}4]ξ 84Υ (ὁ {6 “ εδαρ. 1:8. 
ΟΠ] άγεη οὐὨ βγδοὶ, ὙΝΒόβοανεῦ ες δεῖ" 

ΟΣ; οὗ τῆς ΤὨΠ]άγεη οὐ [βγδεὶ, ογ οὗ τῆς 

τῆς σοπίοηϊβ οὗ ἃ Πδηβ ορῷ {πεῖς βἰδηδασγά, 186 
ΕΡΠΔὮ ἀϊὰ ποῖ μοϊά χφυϊΐϊο ἔουγ ξ4]]10π5 δπά ἃ 
ΠΑΙῖ, δηὰ {πὸ Ηΐπ ποῖ αυϊίο 5ἷὶχ ρῥηῖβθ, ὙΠῸ ,Μἔγε. 
τἰερβομου ταν δὰ ϑηνρο. μὰ οὗ ἴδε Ηἰη. Το 
Ἰλῖίοσ οϑεϊπηδΐῖα 15 ἴο Ὀ6 ῥγοίοσσοα οἡ στοιιπάβ 
οὗ ῥγο ΔΙ Π1γ.----ΕῸΥ ἴῃ6 τισὶ ἀν ΠοΓῸ θη- 
]οϊποὰ, ς(. Τϑευϊ. χχν. 11--,Ί2ό; Ῥτου. χὶ. 1, 
ΧΥ. ΙΙ, ΧΧ. το; ΕΖΕΚ, χῖν. σο; Μι|οδῇ ΥἱἹἱ. 1ο, 
11: ΑΠΊΟΒ ΥἹΙΪ. ς. 

86. 7 α»Ἔ"ἭῪέδε ΠΟΕΡ Οοά, ΧΟ] Α 
}} σἴορ βδῃουϊ ἃ σιβουΐ ἀουδὲ ρῥτθοθάθ {Π|686 
νογάς. ΤΟΥ ᾿πίσγοάυςο [πε ἔοστηδὶ σοπο]υδίοη 
ἴο ἴδ6 ψν οΪο κίσπρ οὗἁ ρσθοερίβ ἰπ [ἢ]15 σμδρῖογ, 
ὙΒΙΟ ἀγὸ 4} εηξογοοά ἀροὸη ἴδ6 στουπὰ οὗ 
ἴῃς εἰεςιίοη οὗ ἴδε πδίίοη ΕΥ̓͂ ἰεβονδῆ 8ο 
Πδά ἀεἰϊνεγεὰ {ποτὶ ἔτοπὶ μῈ Ὀοπάδρε οὗ Εδυρί. 
σῇ ὁ υ. 2. 

σηαρ, ΧΧ. 

ῬΟΝΙΒΗΜΕΝΎΒ ΑΡΡΟΙΝΤῈΡ ἘΟᾺΚ ΟΕΚΤΑΙ͂Ν 
ΟΚΙΜΕΒ. χ---2). 

Ἀεβρεοίίης [δε τεϊδίίοῃ ἴῃ συ ΒΟ [818 οΠᾶρ- 
ἴεσ βίδηἊβ ἴο σβαρίειβ χυἱ!. δηα ΧΙΧ. 566 Οἡ ΧΥΠ. 
14---γ0.0. Το οΥπλὸ5 ΙΓ ἢ ἅγὸ σοπάοιηηποά 
ἴῃ ἴἢοϑε σδαρίοσβ οὔ ῬΌΓγΟΙΥ βρι 4] στοιυπά, 
[Π6 δὐϑοϊυἴο ργοπι ἐοη οὗ [επονδῆ, μᾶνὸ ΠΟτὸ 
ὄρθοῖα] ΡυΠΙϑῃπηδηΐβ δ] οι ἴο {ποπὶ 85 οἵ- 
Ζύποοβ ἀρδιηϑὶ [6 νν6]].Ὀοίηρ οὗὨἨἍ τῆς πδξίοη. 

ῶ--δ. ΜοϊἊθοϊ, ᾿ἴογα γ, δε Χίης, οαἸϊοὰ 
4130 Μοϊΐοςδ, Μιίοοπι, ἀπὰ Μαϊοδαηι, νμοϑ6 
ΤῈ5 ἃΓῸ ΠΕΙῸ 50 5ΕΥ ΓΕ Τοπαεπιηθα, νγᾶ5 
Κηοσγῃ ἴῃ Ἰαίοσ Εἰπλεβ 85 “" ἴη6 δροσηπδθοη οὗ 
[Π6 Απιπιοηϊίοβ,"" ψηθη ΟΠΟΙΔΟΘἢ νγνὰ5 (Π6 
Δοοπιϊπδίίοη οὗ ἴ6 Μοδδϊΐζος, ἀπὰ Αϑίασγίο {Π6 
ΔΟΟπιπδίϊοη οὗ (με ϑἀοηϊδη5. ϑοϊοπιου ἀδ- 
ἀϊοδίοα ἴο δδοῖ οὔθ οὗ ἔμοϑα ἐδ Ε68 4 ΒΙρἢ 
Ὀίδοο (566 Οἢ ΧΧΥ͂Ϊ. 30), πηοϑὲ ΡγΟ ΔΌΪΥ δὲ ἴῃ6 
ΠΟΓΠΙΟΙ οὗ 7ογυβδίοη τ] ἢ ονετὶοοϊκοα (Π6 
ὙΠΟ οὗ Ἡϊπποπι. ὅδε δίδου, “ [ἐσ ἢ 
ΟΒυτΟἢ,᾽ 11. Ρ. 29ο. ὙΠεθ6 τεσ ἀεβίγογοά 
δηὰ ἀεβ]οά Υ [οϑίαῃ. 1: Κ. χὶ. ς, η;2 Κ. 
ΧΧΙΝ. το, 12. ΜοΙοθος νγᾶβϑ οδ᾽]ϑὰ Α ἀγαπηηηθ- 
Ἰθομ Υ τῆς δερμαγνυῖίεβ. 2 Κ. χυΐϊἹ. 21. Ηδ 
ἌΡΡΘΔΥΒ ἴο ἢᾶνθ Ὀδεη 266 ἥγε- ροά οὗ ἴδ δαϑίεγη 
Ὡδίϊοηβ; γεϊδιθαά ἴο, δηὰ βοιποιϊτηοθβ πιδάο ἰάρη- 
τς] ἢ, Β84], δε σωϊ-σοά. ὙΠῸ ἱπιρίουβ 
ουπίοτι ὙΠ ὙΠΙΓὮ 15 ΠΔΠῚ6 5 τιδίηγγ σοη- 
πεοίοά ννᾶβ οδ᾽Ἱεὰ ἱπ 1, ραιεης εὐῥάγεη 
ἐῤγοισθ δε ἥγε ἰο Μοίΐεορ, ϑουμβεπιθβ 6]]Πρίϊ- 
ΟΔΠΥ (85 ἴπ ἐπ Ἡδεῦγενν ἰοχί οὗ [μον. χυῇ!. 21}, 

2ασείπρ ἐδερε γοιὸ 10 Μοΐεοδ; οτ, οὐ ΠΡ 
[86 πδπὶ6 οὗ ἴδο ροά, 2αενέπς ἐδενε ἐῤγοι ἐδὲ 

[η τἢϊς ρίδοβ [Π6 δ] άγθη διὸ βροΐκοη οὗ 
ἃ5 φίυεπ [09 οίεεοΡ. Αςοογάϊης ἴο ἃ [ον ]8ἢ 
{γδάϊτίομ οὗ ὙΟΓΥ ᾿ἰσῃϊ δυϊπογιίγ, ἔῃ6 ἀε Υ 
γγ5 νυ ρροά υπάογ ἴῃ ἔογτῃ οὗ ἃ Ὀγδζεῃ 
ἱπιᾶρο, δανίηρ ἴμ6 μοδὰ οἵ δὴ οχ, ψἱ 16 
ἁττὴς οχίοη δα ἴο σϑσεῖνο [6 ὈΔΡ6, νγῆο νγᾶ5 ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ ὙΑΥ͂ [ποτα ϑιιδ)οςοα ἴο {Π6 δοίίοη οὗ το. 
Α ὑγαββ ἱτηᾶρο οὗ ἴῃ6 ροὰά Κτοηοβ, 8ι]ὰ ἴο 
ᾶνὸ Ὀδθη υϑδδὰ 'π {Π|5 ΤΑ ΠΉΟΥ ΟΥ̓ ἴπΠ6 Οδτδᾶ- 
εἰπίδη5, 18 ἀοϑοσ δὰ ὈΥ Ὠιοάοτγιβ διουυ (Χχ. 
14),  ΏΟΣ 56επὶ8 ἴο ἢδνθ ζυγηϊβηθα 186 ΓΑῸ- 
ὈΙηἰδί8 νἱ ([ἢ6 βυφροβδίίοη. Βυΐ [86 πδίῃγο 
οὗ 1{Π15 το, δπὰ οὔ νι μδί οἴδοῖβ ποῦ ΤΑΥ͂ 
δᾶνο Ὀθθη σοπηοςοίοα ὑυ ἢ [6 ἡδπῖο οὗ Μοΐεςῃ, 
18 γεγγ ἀουδι!. ΤΠ6 Ῥγδοίοθϑ ἄρρϑᾶγ ἴο μᾶνθ 
ὈΘΘῚ Θ5ΘΘΠΓΔ}Υ σοηποςίοα ὙΠ πλλρῖς 8] γί, 
ΡΓΟΌΔΌΪ 4]5οὸ στ υπ]άννῖι] ἰ.515 (5.6 νύ. ς, 
6: χνἹ!. 2ο, 21; Πουῖ. χΥ]]. το, 11; 2 Κ'. χυϑ. 
17, Χχὶ. 6: ἃ (ἤτγοη. χχχῆϊ, 6; ΕΖΟΚ. ΧΧΙΝ. 
47). 8πὰ νὴ βδόπῖθ ρασίςυ αγ ἔοστῃ οὗ ὑσο- 

ΒΌΘΑΓΙΠΘ; 866 τ΄. 3.) ΧΥΪ. δι; ς, Ζερῆ. 
1. ς.---1Ὲ15 4 φυοδίίοη ᾿ὙΒεῖμοσ {πὸ οἢΠ]ὰ τ ΒῸ 
νγ8 ρδϑϑοὰ τῆγουρὴ ἴΠ6 ἤτγο ἴο Μοϊθοἢ ννᾶβ 
ἀεκίτογεά οΥΓ ποῖ; τυ βοείου πὸ νγᾶβ τοραγάθα 85 
ἃ Ῥγορ  ἰδίοσΥ βδοσιῆςθ, οὐ 45 ἴπε οδ]εςΐ οἵ ἃ 
Γἰϊε ἱπιαρίποά ἴο 6 'ῃ 5076 ὑΥΑΥ Ῥεπεῆς!δὶ ἴο 
Ἀπ. Μαϊμιοηϊάεβ δἀπὰ ἴπ6ὸ Ϊε σὴ δυῖπο- 
ΤΙΠ65 ἴῃ σόΠΟΓΑΪ ἀρΡΘΔΓ ἴο ἴΔΚ6 τῆς ἰΔείογ νἱονν. 
Οη πὸ οἴδοσ δαῃηά, ἴΠπογε 15 Οχργθθθ Σ]ΘΠΓΠΟΏ 
οὗ Ὀυγηΐης ἙΠὨΠάγοη 845 Ξδογιῆςοϑ. 8. ονὶ. 37, 
48: 15. ἵν}. ς; ἡ: ὙἹΙ. 11, ΧΙχ. ς; ΕΖοῖκ, ΧΥΪ. 
21, ΧΧΙΪ, 29. 86 βδοῆοδ οὗ 858 ϑοὴ ὉΥ ἴπ6 
κίηρ οἵ Μοδὺ (12 Κ. 11. 27) νγᾶ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ 
Ρετίοιτιοθα ἴο ἴπ6Ὸ Μοδθϊ(ς μοά, (μεπιοβῇ, 
ὍΠΠΟΘ6 ὙΨΟΥΒΏΪΙΡ, ἰδ ΤΊΔΥ ΓΕΔΘΟΠΔΌΪ δὲ 51}Ρ- 
Ῥ"" νγ25 ΟὗἨ β᾽ ΠΔΙΪΑΓ πδίυσο ἴο ἰδὲ οὗ Μο- 
εςἢ. Βιυῖ Βονγενεσ ἴδε φυεβίίοη 15 ἀοοϊ δὰ ἴῃ 
Γεΐοτθηοο ἴο ἰδίοσ ἔπηθβ, νγῈ ΤΠΔΥ͂ ρευθδρ5 σοῃ- 
ἡεεΐυγο, ἔγοσῃ ἴθ σοηίεχὲ ἴῃ ΠΟ 1ἴ 15 Ποτδ 
το οηρά, ἴπδῖ [6 στιΐο ἴῃ [86 {ΠπῚ6 οἵ Μοβεβ 
Ὀοϊοηροά ἴο 186 τερίοη σγαῖῃογ οὔ πιδρὶς 
[ἤδη οὗ ἀσβηϊίο ἑάἀοϊδίγου 8 ννογβῃ!ρ, δπὰ ἰδὲ 
ἰξ ΤΊΔΥ μάν Ὀδεη ρσγδοίίϑοὰ ἃ5 ἃ [ἰυϑῖσαὶ 
σμάγπι, οὐ ἢγο- δαρίϊσηι, ἔοῦ ἴπε Τδ] άγθη οἱ 
ἱποεϑὶ δηὰ δάυϊζοσγ. [15 σοηποοίίοη ἢ 86 
σὨΠ]άτοη οὗ Απιπιοη, ἴδε σὨ]]ὰ οἵὨ ἱποδϑῖ, ΤΊΔΥ͂ 
6 νοῦ ποίϊοϊηρ ἴῃ τείοσοποθς ἴο ἴἢ15 55- 
ξεβῦοη. [{ 5ῃουϊά Ὀδ6 τεςο]]εςϊοά [παῖ [ἀο]ΔΙΓΥ 
δηὰ Μασὶς οἵὗἉ 4}1 Κιπὰὰβ ἅγὲ ἌοἹοϑοὶυ σοπηθοῖς- 



ψ. 3--τ6. 

ΒίΓΑΠρΡΕΙΒ ἴῃδΐ βο]οιγη ἴῃ [5γδαὶ, τῃδῖ 
σίνεῖῃ ἀην οὗ ἢ18 8βεεἀ ὑηῖοὸ Μοϊεςῇ ; 
ἢ 8}}4}} διιγεὶγ Ὅς ρυΐ ἴο ἀεδίῃ: ἴῃς 
Ρέορὶε οὗ τῇς Ἰαπά 5}4]1 βεἴοης ἢϊπὶ 

ΠΥ Π 5ἴοπα8. 
2 ΑΠπά] νἹ] βεῖ τὰν ἔθος δραϊηβέ 

τῃλῖ πηδλη. δηά ν1}} ους Ὠίηλ ΟΥ̓ ἔτοηιὶ 
ΔΠΊΟΠΡ ἢ 5 ῥδορίε; Ὀεσᾶυβε ἢῈ δδῖὴ 
δίνεη οὗ ἢϊ8 βεδεά υηΐο Μο]εςῇ, ἴο ἀε- 
ἢ]ε ΠΥ βδποίυλγγ, ἀπά ἴο ργοΐδλῃς ΠΥ 
ΒΟΙΥ πᾶπηβ. 

4 Απά τ{τῆς ρεορὶςε οὗ τῆς ἰαπά ἀο 
ΔΠΥ͂ ὙγΑγ5 Ὠϊἀ6 {ΠΕ ῚΥ εγα5 ἔτοηι τῆς πηδη, 
γγἤδη ἢς ρίνεϊῃ οὗ ἢΪ5 βεεά υηῖο Μο- 
Ἰεςἢ, δπά ΚΙ] κΐπι ποῖ: 

ς ἼΒεη 1 ψ}}] δεῖ ΠΥ ἔθος δρδίηβῖ 
τῆλι πιᾶπ. ἀπά δρδίηϑί ἢ18 ἈΠ ΆΪγ, δηά 
νν}}} ουΐ Πϊπὶ ΤῊ δηά 411] τἢδὲ ρὸ ἃ 
ὙνΠογ Πρ δίζεγ ἢϊπλ, ἴοὸ σοπηηλ νἤοτγε- 
ἄοπι νυν Μοϊεςῆ, ἔτοπι δαιοηρ; τμεὶσ 
Ρεορὶε. 

6 ΤΑπά τῇς 5οιιἱ τῃδξ τὰυγηοεῖῃ δίτεσ 
ΒΌΓὮ 248 πᾶνε ἐΔΠΊ14Γ 5ρ  γἴ8.) δηὰ δίϊεσ 
υνἱΖαγάβ, ἴο ρὸ ἃ ννῃογίηρ δἴζογ τἤξηι, 
1 ν}}} ἔνε 8εῖ ΙΔῪ ἕλος δρδίηβί τῆδί 
80}, Δηἀ νν}}} ουΐ ἢϊπὶ Οὔ ἔτοπλ δπιοηρ 
ἢϊ8 Ρεορΐε. 

ὁ βαρ. σι... 7 ἢ ὁ ΘΔΠΟΙ͂ γοιτβεῖνεβ τῃπογείογο, 
ἀτοὸ .. Δηάα 6 γε ΠΟΙΥ: ἔογ ὶ ἀμ τπ ΠΟ ΚΡ 
: Ρεῖ. ζ. γουγ Οσοά. 

, 8 Απὰᾶ γε 8}|2]] Κααρ ΤῊΥ ϑἴδζιῖεβ, 
ἃηά ἀο {πεπὶ: 1 πὶ τῇ ΓΟΚῸ ψν Ὠϊοἢ 
ΘΑΠΟΙΥ γου. 
0 ἢ “Εογ ΝΟΥ οπο [ἢδΐ συγϑεῖῃ ἢ] 

οἵ, δηὰ ἂῖβ αἰννᾶγβ ἂρ ἴο στ ἰπἴο δΘδοὴ 
οἴμοσ, 816 πιὸ ΔΙ 15 Θ]ΌΔΙΪΥ ορροϑοὰ ἴο 
ὈοΙὰ οὗ ἴῃθπὶΔ. ὅ66 οἡ Ἐχοά. χχὶὶ. 18. Βδοοῃ 
ΤΟΟΚΟΏ 5 85 ἴννο “" ἀθο Ἰδέ] οη5 ἔγοπὶ σοὶ! ρίοη," 
“( ᾿δοίαίγγ, ΜΏΘΙ να ΜΟΓΒΏΙΡ ἔαϊϑα ροάϑ, 810- 
Ῥοϑίηνρ ἰδοῖὶ ἴο ὕὈς ἴσο; δηά ευΐξεδεγαῇ, 
ὙΠΟ ψὸ δάοσζο [αϊϑο σοάβ, Κπονηρ {ποπὶ 
ἴο δὲ νἹἱοκοὰ δηὰ ξ1156.") “ Αἀνδησεπιοπί οὗ 
ἢ κατηϊην,᾽ ΒΙκ. 11.---ἰὴ σοππηροίΐοη ἢ 1815 
δυδήεςξ ἴδε τηδίίεσ Ἵο]εοϊοά ὈΥ Βγαηά, ἴῃ ἢΐ5 
Δεορουηῖβ οὗ ΜᾶῪ ἀδὺ δηά Μιάϑιιηπιοῦ ἀΔΥ, 
15 οὗ ἰηϊεγεσίῖ, " Ῥοριυ ασ Απῇαι165,᾽ Δ ΟἹ. 1. 

. ἢ. ΙΓΩΗΖΕΓ, ἐδαί “0]0.}] ΤΟΥΘΙΊΚΏΘΣΒ 
ὙΔΟ ἀὙ7 11. ὅ66 ΧΥΪ, 20. 
, }εοῤίς οὗ 1δε ἰαπα ἰ.ε. πδᾶνε Ἡξῦγεννβ. 566 
1. 27. 

“΄οπό δέν αυἱἱδ τἐοπε.} ΤῊΘ σοπηπιοηοβὲ ἔοτπὶ 
οὗ Ἄσδρι8] ρυπὶβῃπιεπί. [ νν8 Ῥγο Δ ΌὈΪΥ ρτε- 

85 Ὀείηρ {Π6 οπο ἴῃ Ὡς {ΠῸ Ἔχοουΐοη 
ννὰ5 ἴδε δεῖ οὗ {π6 ΨΒοΙΘ σοηρτοχδίοη. 

8. ἀρλίε νι) ταπείμαῦν} ἐ. 6. ῬΟ]υΐε {δε 

͵Ἶ ΓΕΜΙΤΙσΌΞΒ. ΧΧ. ᾿ 

τ . ξξεξεα:. τς : Ὁ  λρΔλδε τ υῦλξο ἘΠ πες: - ᾿ τε τ τ - Σόκω, πο Ὡς σι απ, σ ,"τ τὰσῃ 

6ο9 

[λτμεγ οὐ ᾿ιἷ8 πιοῖδεσ 5341} ὃς ϑυγεῖγ 
Ρυῖϊ ἴο ἀεδίῃ : ἢς δίῃ ουγβοά ἢΪ8 ἴ- 
[Π6σ οἵ ἢϊβ πῃηοῖδεῦ; ἢ15 δἱοοά «ῥα ὁξ 
πΡροπ Πἰηλ. 

1ο Ἶ Απά “1}ε τηλπ τῆι σοπηπλ- 4 Ὅευς 25. 
τεῖἢ δα τεῦ νυ σπούδεῦ τλλη 5 Ὑγ]έα. τε: 
σὐεη ἦέ τῃδῖ σοπιπλίτεῖἢ δά τεγγ ν᾿ ἢ 
ἢϊ5 περ θουτγ᾿ 8 νἱέε, τῆς δά] τεγοῦ δηά 
ἴῃς 440] ςεγε88 88.411 δι γεὶγ ὃς ρυξ ἴο 
ἀεδιῃ. 

Ι: “Απά τε τρδη τῃδξ 1 νυ ἢ ὦ «βαρ. «δ. 
Ἦ15 ἐδ μετ᾿ 5 ννἱς ἤδῖῃ υποονογεαὰ ἢ !8 
[Δι Πεγ᾿8 πακεάπεϑ: δοῖῃ οὗ {μ6 πὶ 5}2]] 
ΒΌΓΕΙΥ Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀεάδῖῃ; (μεῖς δ]οοά 
“ῥα ϊ δὲ ἀροπ τ εηλ. 

12 Απά τ πιδὴ ]ἰῈ νυν τ ἢΪ5 ἀλιρἢ- 
[ΕΓ ἴῃ ἴανν, Ὀοτ οὗ τῃδπὶ 5}}4}} δ γεὶυ 
δε ρΡυζ ἴο ἀφδίῃ : {πὲ ἤᾶνε ψτγουρῃξ 
ςοπἔιβιοη ; δεῖς δοοά «ῥα δέ ἀροη, 
τῃςη,. 

12 71 4 πιᾶπ α͵3ο 1ἰὲ νυ πδη --7 «ἶαρ. 18. 
Κίπά, 25 ἢε ᾿ἰεῖῃ νι 4 τγοπιδη, δοιὰ “ἢ 
οἔτῆεπὶ μανε σοπηπτεἀ Δ ΔδοηπλϊηΔ- 
ὕοῃ : 16} 5}]] Βυγεὶυ ὃς Ρυζ ἴο ἀθδῖῃ ; 
{πεῖγ Ὀ]οοά «ῥαίΪ δό ἀροη τιὲπι. 

14 Απὰ [ξ ἃ τηδη ΔΚε ἃ νι δπά 
ΕΣ πιοΐπεοῦ, 1 “ς νυ Κεάπεββ: ἴδε 
5041} θ6 Ὀυτηξ τῇ ἢγα, Ὀοτἢ ᾿ς δπά 
{Π6γ; τἢδξ τῇογθ Ὅς πὸ τνιςκεάηεϑβ 
δλοπρ, γοιι. 

ϊς ΖΑμά ἴξἃ πιδη ]ἰὲ νυ τῇ ἃ δεδϑῖ, Ζ «βαρ. τ, 
ἢ 5.81} βιιγεῖγ θὲ ρὲ ἴο ἀβδίῃ: διά ἡἢ 
γε 5881} ἀρ τῆς θεδβί. 

16 Απά ᾿ξ ἃ ννοπιδῃ Δρργοδοὴ ιἱπἴο 

ῬΘΟΡΪΟ 45 ἰάθη δοά στ (δοῖγ δαησίζυδσγ. Οἵ, 
ΧΥ. 31; Νυμ. ΧΙΧ. 13, ἄς. 

6. (ἔ συ. 2) δηὰ οῃ ΧΙχ. 21. 
7,8. (ἢ χὶ. 4ς,) ΧΥΙΙ. 4, 9) ΧΙΧ. 2) Χχ. 

22---χ,ὔ, ὅζο, ' 
9. ἔχ. χχὶ. 1ηγ; Πουΐ. χχνὶ. σό; Μαῖί. 

χυ, 4; Μαζγκ υἱῖ. 1ο. 
10. χυ!ΐ. 2ο; ἔχ. χχὶ σ4; Ὠουξ, χχὶϊ, 22. 
11. 866 Νοῖο 1:. ἀῆἔογ σῇδρ. χυῖ. 
13, (ἢ χυὶ. 22; δυξ, ΧΧΙΙ. ᾿7. 
14. δωγηπὲ «υἱὲ βγε] Οἵ. Οεη. χχχν!. 24. 

{18 ἰηξοτγθά, οἡ ΕΓ Ῥγοῦδοϊς στουηά, 1ῃδὶ 
(ἢ Ὀυγηΐηρ ὑπάογ [6 δεπΐεηςς οὔ ῃ6 [,ἂνν ἴοο Κ 
Ρίδοο δὔϊοσ ἴῃς ἀθδίῃ οὗ με Ἵσί πηῖηδὶ ὈΥ 5ἴοπ-: 
ἰῃξ, ΟΥ̓ 5ίγαηρ) εν. ϑθεῖδο σᾶϑε οὗ Αςἤδῃ, [οβῇ. 
Υἱἱ. 29. ΟὔΙ,εν. χχὶ 9. με Τάγρυτῃ οὗ μ4]68- 
(ἴπ6 βᾶγ5 ἰμαῖ ἴη6 οἴεπάοσβ ἴῃ (5 σᾶϑ6 ὑγ ΓΘ 
ἀοκιγογοά Ὀγ τοϊΐοη ἰοδὰ Ὀεης ρουγοὰ ἄοννῃ 
{πεῖγ τῃγοαΐῖβ, Βαΐ [}18 18. αἱ το ῚῪ ᾿πΡΓΟΌΔΌΪΕ, 
Οη ἴδε πδίυτο οὗ ἴπ6 οἴδηςθ 866 οὐ ΧυΐἹ. Χ7. 

156, 16. χυῖϊ!. χβ; Πευῖ. ΧΧΥΙ], 21. 



όιο 

ΔΩΥ δελϑβί, δηᾶ 1 ἄοννῃ τπεγεῖο, ἴδοιὶ 
8 ΚΙ] τῆς νγοπίδη. δπάὰ τῆς Ὀεδβῖ: 
ΤΠΕΥ 51.411 βιιγεὶγ 6 ρυζ ἴο ἀεδίῃ:; 
τῇ εις δ]οοά «φασί δὲ ἀροη τπεπι. 

17 Απά ΙΓ ἃ πηδῃ 5811} ταΐκε ἢ 18 
δἰϑίεσ, ἢ18 ἔιἢεγ᾿ 8 ἀδιρηζετ, οὐ ἢί8 
Το ετ᾽8 ἀδυρηζεγ, ἀπά 5εα ἢεγ πακεά- 
Π658,) ἅπΠ4 8ῃῆς 866 ἢἰ5 πακεάηῃρϑβϑ; ἰἴ ἐς 
4 νὶςο Κεά τὨΐπρ; ἀπά ΓΠΕῪ 5}8]} ΡῈ ουξ 
ΟΥΈ ἴῃ τῆς βρῆς οὗἁ τ 6]γ ρβορίε : 6 
ἢδῖῃ υποονογϑά ἢ18 8᾽5ἴεσ᾽ 5 Πδίς ἢ 688 ; 
ἢς 53114}1 θεδγ ἢ18 ἰπίφυ γ. 

Δ ἐδαρ. 185. 18 ΛΑπα ΙΕ ἃ πλδη 5804]] '6 ἢ 84 
ώ γγοσηδη Πανίπρ' ἢεΓ 8 κηεββ, ἀπά 5}8]] 
[Ηεδ. υὑπροονοῦ ΟῚ Πλδάμηοβ8; ἢς διῇ |ἀ15- 
παάε παν ογετοά ἢεῖ ἐουπίδίπ, ἀπά 8ῃ6ς μαι 

Ὀποονογοά τῆς ἰουπίδίη οὗ Ποῦ δἰοοά: 
δῃά δοῖὴ οὗ {πεηὶ 5141} ὃς οὐυξ οὔ 
ἔτοπι ἀπιοηρ ΤΠ ΕΙΣ ρΘορΪς. 

19 Απὰά τδου 8]: ποῖ ὑησονεῦ τῃ 6 
παϊκεάπεββ οὗ ΠΥ πιοίμεγ᾽ 8 βἰβίαγ, ΠΟΥ 
οὗ τὴν ἐἈΈΠοτ᾿8 8ιϑῖεγ: ἔογ ἢ6 πποονογ- 
εἴἢ 5 ἤδᾶγ Κίῃ : [Π6Υ 5}4}1 βεαγ {πεῖν 
[Ια γ. 

20 Απά ξ ἃ πιδῃ 95}4]} 116 νυ} ἢ 9 
ης16᾽85 ἴδ. ἢς δῖ υὑποονεγεαὰ ἢ]5 
ὉπΟῖε᾿ 8 πα Κεάπεϑ8 : {ΠΕῪ 5}}] ὑεαγ (ἢ ον 
81}; ἴΠ6γ 5841] ἀϊς “ἢ 1658. 

21 Απά [ἔξ ἃ πιδῃ 5841] ἴδε ἢ Ϊ8 
Ῥγοῖμεῦ᾿β νγιέε, ἴξ ἐς 'δὴ ὑποίθαπ τπϊηρ: 
ἣς δῖῃ υποονεγεά ἢϊ5 τοιοῦ β πδ- 
Κεάπεϑβ8 ; {ΠΟΥ͂ 5841] δ6 ς ἢ] 1658. 

22 4 Υε 5}4]1] τΠετγείογε Κεερ 4]] 
ἐοῖναρ, 18, γὴγ ᾿ἰδίδταϊεβ, ἀπά 41] ας Ἰυάρπγεηῖβ, 

πὰ ἀο {πΠεπὶ: (πδὲ τῆς ἰδηά, νι ηεγ 
ὁ οἶιαρ, τᾶ, 1 Ὀγίηρ γοιι ἴο ἀνγε}] (πεγείη, ἔβρυβ 
ε γοιι ποῖ ουζ, 

ΤῊ. 
Ζ τέῤαγα- 
Ζίο»ς 

ΤΕΜΙΤΙΓςῦΞΚ. ΧΧ, ΧΧΙ. ἵν. 1ἡ---τ, 

22 Απά γε 58}4]1] ποῖ νγαϊῖς ἴῃ 106 
[ΛΔΠΠΕΙβ οὗ τῆς παίίοῃ, ννϊοἢ [1 οδβί 
ουξ Ῥείοτγδ γοιι : ἔογ ΠΟΥ Τσοπηηπτοἀ 
411 τἢε88. τ ηρ8, δπά τ πεγοίογα 1 40- ἐθευι 9. 
Βοτγγεά τῃεπ]. ᾿ 

24 Βυῖ 1 Πᾶνα 8αἰά υπῖο γοιυ, Ὗε 
8041} ἱππῆς τῃοῖγ ἰληά, δηά 1 ν]}]} 
δῖνε ἰς ὑπίο γοιὺ ἴο ρο58688 1ϊ, ἃ ἰληά 
τῆλί ἤονγεῖ ννἢ πλΠκ δηά Ποπου: 1 
γι τῆς ΠΟΚΡῸ γοιγ οὐ, νῆϊςἢ πᾶνς 
βϑεραγαῖεά γοιι Ἴδα οὐδε Ῥεορῖε. 

2ς "Ὕε 584]1 τπετγείοτε ρυῖ ἀΠεγ- σεοβαρ. τα. 
Θῃςς δεῦνεθη οἰεδη βεδλϑῖβ ἀπά πη- ἤκωι. τς. 
οἰεδῃ. «πὰ δεῖνγεεη τποΐφδηῃ ἔοννἶβ 
Δπὰ οἰδθδη: δηὰ γε 5141} ποῖ πιᾶκε 
μα: 801}18 ΔροΟΠΊΠΔΡΪα ὉΥ Ῥεδβῖ, οὔ 

ἔονν], οὐ ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ πιᾶπηεῦ οὗ ᾿ἰνὶπρ 
τὨηρ τμδὲ ᾿σγεερεί οἡ τῆς ρτοιιπά, 1 Οσ, 
ψἩϊςσἢ 1 Πᾶνε βεραγαῖςἀ ἤοπι γοιι 25 
ὉΠΟΪεδη. 

26 Απά γε 3181] ῬΡ6 ΠοΙγ πο πα: 
ΚΟΥ 1 τὰς ΠΟᾺΡ ὅηπὶ ΠοΙγ, ἀπά ἤᾶνε κ"ετ. 7. 

οδαρ. το 2. 
ϑανεσεά γοιῖὶ ἔγοπι οὐῤφ' Ρεορίε, (ἢδῖ ἃ 50.7.6 

ΣΧΓΕΌΣΙΙΣ γε 58ου]ά ες πιῖπεα. 
27  “Α πιδῃ Ἂἶβο οὔ ννοπιδη (ἢδί 9 Ὅευι. 18. 

μαῖὴ ἃ ἔδυ] αγ βρί γι, οὐ παῖ 18. ἃ σ ϑαπι. αᾶ. 
ννΖατά,, 5814}} βιιγεῖὶγ δῈ ραΐζ ἴο ἀφδῖῃ : 7 
ἘΠΕΥ 5}.4]1] βίοπε τῆεπι νυ βἴοῃοβ : 
{μεῖγ δΙοοά «φαΐ δὲ ἀροη τμεπλ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΧΧΙ. ὲ 

Ὶ ΟΥ 41}ὲ 2»γίεείς᾽ πιομγηηρ. 6. ΟΥ̓ ἐλοῖγ λοζέ- 
"ἘΦ. 8. Οἤιέλεὶγ σὐμια οι. 7, 13 ΟΥὨ “δεν 
γ»ιαγγίαρέσ. ιτῇῦἡἢ 74ὲ φγίσίς ἐλαξ ἄσυέ ὀέερε 
ἐσάξς νεμσέ πο γεν ἐπε (ἀξ σα μΜα7}. 

ΝῺ τ6 ΓΟΚΡ 3414 υπῖο Μοβεϑ, 
δρεαὶς υπῖο ἴῃς ρῥγίεβδίβ [ἢς 5008 

17. εμ οὐ ἐπ δὲ εἰσδὲ Γ᾽ ἐῤδεὶν ῥεοῤ[ε] 8566 
ου ἔχ. Χχχὶι. 14. Βυΐ [ἢ6 τπλοτὸ ἢ]]} ἐχργεβϑίοῃ 
ΠοΙΕ υδοὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τείοσϑ ἴ0 ϑοῖδ 5ρθς 18] ἔοστη 
οὗ Ρυθ]ς ὀχοοπιηηιιηἰςδίϊοη, δοσοσηρδηϊθά, 1 
ΤΑΔΥ Ὁ6, ΌΥ ἐΧχρυΪδβίοη ἔτοπὶ [Π6 σδιῃρ. 

18. ΟΕ χυὶ!. 19. 566 ΧΙ, 2; ΧΥ͂, 19. 

19. δεαν ἐδεῖγ' ἱπίφω!!}] 866 οῃ Εχ. ΧΧΥἹἹ, 8. 

4Ο. ἐῤὲν “ῥα]] 4ϊ6 εὐ 41...}] ΤῊ8 ΠΊΔΥ τθλῃ 
οἰἴ μοῦ (δδὲ [6 οξρειην 5ῃουϊὰ ποὶ Ὀ6 τεξαγά- 
οἷ 45 ἰδυυ Ὑ {μοῖγβ, ποῦ Ὀ6 ἐπε οὰ ἴο ΔΗΥ͂ 
ΒΟ ΠΑΥῪ ΠΥ ]ορο5 (81 Αὐριιῖη, Η ϑ ΟΠ 8, 
ΜΙΟΒΔΕ]15), οὐ ἐπαῖ {ΠΕ 5δπουϊὰ πᾶνε πὸ Ὁ]ε58- 
ἴηρ ἴῃ [Πεῖγ ΤΠ] άγθη (866 δι Ποῦ 168 αιοίοα ΟΥ̓ 
ΠΓ51115). 

Ο]. (Γῇ ου χυῖϊϊ. τό. 

922---26. Ὑἢο στουπὰ 15 ἤοσὸ δρδίηῃ εἰδίοα 
οη νυ Πςἢ 411 {8ο96 αν οὗ Βοϊηθϑ5 5ῃοι ἃ ὃ6 
οὔνεγεὰ. 866 οὐ χυΐϊὶὶ. 24---.-20. 

24. Ο(Γἕ ἔχ. 1}, 8, 17, ΧΙ. ς,) ΧΧΧΙΙ, 2.) ὅζΟ, 

256, 20. Το ἀἰϊδθιϊποξίοη Ὀεΐννοθη οἶθδη 
Δηὰ ἀποΐθδη ον (6 ὑνβοΐθ ρεορὶθ, δῃηά ἠοῖ ἔοῦ 
ΔΗΥ͂ ΤΟΤΕ ϑεςτίοη οὗ 1, νγὰ8 οὔθ στεδί (γρίςδὶ 
πιλτὶς οὗἨ “(6 κιηράοπι οἵ ργεϑῖβ, ἴῃ6 ΒΟΪΥ͂ 
παίϊοη." 866 Νοίο δῆϊεγ οἤῇδρ. χὶ. ὃ Ν1]. 

26. 457 »παηπεῦ ΟΥ ἰξυὶπρ ἐδίπς θα ἐγεεβα 
εἰ] Ἀδίδογ, Δ:Υ οσϑορῖπᾷ ὑπῖπε; ἰῃδί 15, 
ΔΗΥ͂ γοΙΤηΪΏ. 866 Ο Χὶ. 2ο---22. Τἢδ τοίου - 
ΘΏς6 ἴῃ 115 νοῦβο 8 ἰο ἀοδά δηϊπιδὶβ, ῃοΐ ἴο {Π6 
σγεαΐυ τε Ῥγἤθη Ανθ. 866 Νοῖο δίϊογ σῃδρ. Χὶ. 
ὃ 11], 

47. ὅ866 Οἱ ΧΙχΧ, 31: 



το ε, 

ὯΦ 4“ 

Υ. 2---6.] 

οὗ Αᾶγοῃ, δηά 54Υ υπῖο ἴπεπὶ, Ἴ Βεῖς 
804} ποῆθ δὲ ἀεβίεά ἔοσς τῆς ἀεδά 
Διλοηρ, ἢϊ5 ρθορΐε: 

2 Βυῖ ἔογ ἢϊ5 Κίπ, [δὶ 18 ἤθᾶσ υηΐο 
ἢϊπι. ἐῤαί 15.) ἴοΓ ἢϊ8 πηοΐμοσ, δπά ἔογ 
ἣϊ5 ἔδλίπεγ, δηὰ ἔογ [8 8οη. δηά ἔοσ 
Ὧ158 ἀδιρῃίεοτ, ἀπά ἔοσ ἢϊ58 Ὀγοίθεῦ, 

3. ΑΠπά ἴογ ἢΪ8 8ἰδίεσ ἃ ν]γρίη, πδῖ 
ἀκοσας ἀὐε 8 ΠΙΡῚ τπηἴο ἢϊπη, ν] ἢ δίῃ Παά 
Ἀε ἀσ ἢ Ἠυβθαηά; ἔογ Πεῦ πιὰὺ ἢ6 ἢὲ ἀε- 
ες λἐνε- : 
“7 ίος Ὠὶ ΠΙεά 
νιίε, ἃς. 4 μὲ} Ὦἣε 5411 ποῖ ἀεῆϊς Ηἰπιβοϊς, 

ΤΗΕΞ ΓΑΚΝΒ ΟΡ ΗΟΙΠΙΝΕ55 ἘΟΚ ΤΗΣ 
ῬΕΚΙΕΞΤΒ. 

ΧΧΙ. Σ. ΧΧΙΐ, 16, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙῚ, 1--ῶς. ὙὍδε ρῥγεϑίβ ψετε ἴο 
ΤΩΔΙ πίη ἃ ΡΟ] ΔΥΪΥ ΠΡ πἰδπάδγά οὗ Ἰοξζαὶ 
ΡΟΠΙΥ ἴῃ {ΠΕΙ͂Γ ΔΠΉΪΥ τοϊδίοηβ Ὀδοδιιϑα ᾿ξ ννᾶ5 
{πεῖς οἢῆος ἴο οἵεν 5λοσιῆςεβ ἴο [εἤονῃ. νύ. 
ό, 8, τς. Τἢδ ςοπιποη ρῥγιοϑὲ ννὰ5 ποῖ ΣΕΤΟΪΥ 
τε|υϊγοά, |κὸ (Π6 γεϑῖ οἵ δὲ ρεορίθ, ἴο Ρυσιν 
ΒΙΠΊ561{ ννἤθη ἢς Πδὰ Ὀεσοπῖς ἀσπ]οὰ ὈΥ Του“ 
ἴδςῖϊ νι [δε ἀοραά, Ὀυῖϊ Πο ννυ5 ἴο ἀνοϊά βυςὶ 
ἀεβίοπιθπέ ἴθ 411] ςαϑὸ5 Ὄχοορί ἴποϑ οὗ [Π6 
ρλγεβῖ γοἰ δ] ΟΡ, νύ. 2, 3; (δε ΗἸΣὮ ργοβὶ 
νγ͵8 ποῖ ἴο ἸῃουΓ 1ἴ ἴῃ ΔΩΥ οᾶδθο, Ὁ. 11. ΤΠο 
ΠοΙηπΊοΟη ρΙοϑὲ νγ88 ἢοΐ ρειτηϊ θα ἴο ΠΊΔΥΓΥ ἃ 
Ργοβείυῖο, ἃ νγοιηδη οὗ ἰοϑδὲ ομαγδοίοσ, ποῦ ἃ 
ἀϊνοτοοα ννολδη, Ὁ. 7: ἴ6 ΗἸΡἢ ργιοβϑί οου]ά 
ΤῊΔΙΓΥ ὯῸ οπο δυῖ ἃ νἱγρίη οὗ Ηδθῦγονν Ὀ]οοά, 
ὖὖ. 1}, 14. ὙΤδὲ ῥγεβῖ᾽ 8 ΓἌΠΉΪΥ νγᾶ5 ἴο δ 
ἃ τηοἋ6] οὗ ρυΠίγ, ἀπ ὈΠΟΠΑΘΕ ΠΥ ἴῃ ἃ ρτιθϑ 8 
ἀδυρῆῖοῦ ννᾶ5 ρυϑμο ἡ  ταλυκοὰ βου ΠΥ, 
νυ. 4 (5εε ποίε), 9. 

2--8. Οἔ Εζοεϊ. χῇν. 2ς.---δὲς δἰπ (Ηοδ. 
ἀδεεγ, 5068 ΧΥΪ, 6), ἐδαῤ ἐξ πεαγ μπίο δί» 1] ὙΠῸ 
ΤΟΙ ΟΠ 5 ἤογ πιοηϊζ:οηθά ἀτὸ ἴβοϑο [πὶ τνου]ὰ 
τᾶ Κο ὉΡ ομδ Πουβεῃοϊὰ τυ] [ἢ ς ῥγίθϑί Ὠϊπ|- 
561 δηὰ ἢ15 νυνἱΐθ, ἴῃ ἴῃ6 οἂϑθ οἵ ἢ 15 Ὀείης ἃ 
ΤΑΔΙΙΙΟ ἸΏΔΠ, 966 ΟἹ Ὁ. 4. ΤΕ Ργέβοποδ 
οὗ ἃ οοῦρϑοὸ ἀεβ]οὰ ἴῃς ἰδηΐ, οΥ δουδο, δηὰ 
4}1 ἰῆοϑο ψῆο οηίογοα ᾿ξ, ΝΌπι. ΧΙχΧ. 14. Οἡ 
(Π6 ἀρράγθοηΐ Δρργοδοὴ οὗ ἴπὸ ἀραϊῃ οἵ οὔθ 
οὗ (Π656 πᾶσ γεϊδίϊοηβ, 186 σοπηπίοη ῥγίοϑὶ νν 85 
ποῖ οὐ] οὰ ἰο ἰεανὸ [86 μουϑο, Ὀαΐ τα δΐ τὸς 
τηδίη δηὰ ἰδία ρατγί ἴῃ ἴδε ἔἕμππογαὶ, ὍὅΤ8ὸ ΗἸρἢ 
Ρηεβῖ, οὐ βυςσῆ δη οἼοδϑίοῃ, ταϊϑὲ δᾶνα ῃδὰ 
ΕἸΠεσ ἴο ἰεᾶνε 1ἴπ6 ἤοιυδο, οσ ἴο τϑῦονθ ἴδ6 
5: Κ ΡΕΓΒΟΙ ; 566 Ὁ. 11. 

4. ὙΠ πιοαηϊηρ οὗ [ἢ ]5 νοσϑὸ 15 ἀουδί ι. 
Ους τγδηβἸδίοη 15 διιρροσίο ὉγῪῚ Οπκοῖοβ, [κμθῸ 
]υάλ, Ἀοβϑοπτλυ]]οσ, ΖυηζΖ, 1,υΖΖαῖΐο, ΝΥ οξιιο, 
ὅς. ὍΠ6 ϑθῆϑθο βϑϑοὴβ ἴο δὲ [Πδΐ, οὐνὴρ ἴο 
Πἰ5 ροβι[οη ἰῃ [6 ἡδίοη, Π6 ἰ56 ποῖ ἴο ἀθΗ]6 
ΠΙΠΊΘΟΙ ἰῇ ΔῺΥ οᾶθε5 ὀχοερὶ ἔποϑθο παιηεὰ ἴῃ 
συ. 1, 4; ἴδεξο ἵἔννο ὑυϑῦβεβ ΤΏΔΥ ἰπάθεὰ ὃ 
τοδλὰ ραγθῃι ῃοίς αι υ, οὐ ης (ἢ ἱπίογροϊδιοα 
ἸΒωῖἶ ἴῃ ν. 4. ϑοπὶὸ υἱπάογοίδηα (Πδὶ ἴδες 
ῥγίεσε νδ8 οὶ ἴο Ἰηουγη ἐυεη 70Υ ὦ γμίοῦ οὗ 

ΤΕΧΝΙΤΙΓΟυσ. ΧΧΙ. 

ὀείησ ἃ ἙὨϊεΓ πιδη διηοπρ 8. Ρεορΐο, 
ἴο ρτγοίδης ΠΙπι56] 

ς “ἼΒΕΥ 5881] ποῖ πηδίζε ῬΑ] ἀπεββ ΤΡ τῷ, 
Ὄροη {πεῖς μεαά, πείτθεσ 5811} {με 
δῆανε οἱἕ (ες σογηεσ οὗ {πεὶγ τ 
ΠΟΙ πηᾶκε ΔΩΥ ου[τηρβ Ιη {πεῖν ἤεβἢ, 

6 ἼὝΠΕΥ 5411 θ6 ΠΟΙΥ υπῖο {πεὶγ 
(δά, δηά ποῖ ργοΐδπε ἴπε πᾶπὶς οὗ 
{πεῖς (ὐοά : ἔογ τῆς οβεγίπρβ οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ πιδάς ὃν ἔτε, απά τῆα δγεδλὰ 
οὗ {πεῖγ (σοά, πεν ἀο οεγ: τῃεγείογο 
186} 5}}1 θὲ δοὶγ. 

καταρῶν 

δὶ: ῥεοῤὶς (ϑγτῖας, Νυϊκαῖς, ἄς.)δ. ὙΠῸ ΓΧΧ, 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο Ὦανο ἔο]οννοὰ ἃ ἀϊεγεηῖϊ τοδάϊηρ οὗ 
86 ἴοχὲ (ἀρργονθὰ ὈγῚ Ευγϑῦὴ δῖοι ψνου]ὰ 
τήθδῃ, δὲ «ῥα ποῖ ἀρβίς ῥί»παοί 2ῶγ ἃ »ιονγιοπί. 
ΘΟΙῚΘ τηοάδγῃ οὔ 165 ἀρργουο ἴπε οχρἰδηδίϊοη 
ἴη ἴπ6 Τρδγρὶη οὗ ΟἿἿΓ νογβίοη  ὃυΐϊ ἴπδῖ 
{πὸ ὑγίοϑῖ ννογεὲ ροσηϊ ὦ ἴο τηουγὰ ἴον 
ἐπεῖγ υνῖνοβ ἀρρεδγβ ἔγοπὶ ἴθ ῥγοῃι δ οπ ἴο 
ἘΖΟΚΙΟΙ οἱ ἃ ϑρεςϊδὶ οοοδβϑίοῃ, δ8εὲ. ἘΖεκ, 
Χχῖν. τό. 

δ. Ὕεβ6 ργοδ ὉΠ ΠΟ Ὴ5 ἡγ6ΓῸ 450 βίνθῃ ἴο {86 
ῬΘΟΡΪΟ δὲ ἰΑγρό. 866 χίχ. 27, 28; [ει χὶν. σ. 
.«-  Τ[εὲ ἰοβιοηοβ νος ἢ Καηοῦδεὶ δηὰ βονογαὶ 
οὗ [6 οἱάος σοπιπηθηίδῖοτβ μᾶνθ ςο]θοϊοαά ἴο 
8ῆονν [δῖ 1Π6 ῥγίθϑίβ οὗ ἴδε Ἐξγρίίδηβ, σσθοϑ, 
Ἐοπηδηβ ἀπὰ οἴδμοσ δποίοης πδίίοπβ νοιἀϑά 
ἔιηογαὶς δηὰ οοηΐδεϊ τυῖῖἢ [86 ἀοδά, αὔοσγὰ Ὀυϊ 
ΔΠ ἱπηρογίεςϊς ρδγα! ]εὶ ἴο (πο56 1, ον] ς 4] Ἰανν5 
ςοηςογηίηρ (6 ρῥγεϑῖβ, ὙΠῸ 56ηϑ6ὸ οὐ [Π6 
ὈΠΟΙΪοδηποβ8 οὗ ἀοδὰ Ὀοάϊεβ νγὰ5 σοπιηοῃ ἴο 
ῃοβθ6 Ὡδίίοηβ δηὰ ἢ᾽δλ5 ἰἰ5 οὔ ἴῃ Ὠυπηδη 
πδῖυγε, 866 Νοῖε δὔδσ οἢ. χν. ΟΝ Βοσενοσ (ἢ]5 
ξοο]η ννᾶ5 γεσοβηϊζΖοὰ ἴῃ ἃ σΟΓΟΠΊΟΙΙΔΙ 150, 
1Π6 ργιθβί, ἔγοπι ἢ15 οβῆςθ, υγουἹά πδίυγα!ν Ὀδ 
ἐχρεοϊοὰ ἴο οὔϑδεγσνε ἴδὸ πιρμοϑῖ δἰδηάδγά οὗ 
Ρυπῖγ. Βυῖϊ [π6 ἰαννβ ὑνῃοἢ τεσυϊαϊοα (Π6 
Γεϑιῃοοά οὗ ἴ6 σβοβθὴ ρεορὶς ῃδὰ ἃ ἄδθθρεσ 

56 ἴπδη (15. ΤΒΟΥ δὰ ἴο δαάπιηϊηϊϑίοσῦ ἃ 
Ιλνοῦ 1,136, 86. Νοῖοδ δϊογ Ἵἢ. χὶ. ὃ ΠΙ, δηά 
ἴεν οἰ. χν. 8 1. δῖ ΟΥΠῚ ἔγαὶν οὔϑεγνεβ ἰδαῖ 
{με Ἡεῦγενν ριεσῖβ ὑγέσγε {πε Ἰπβίγαπιεπίβ οὗ 
(86 ἀϊνίπα Ψ}1}} ἔογ ἀνογίίπῃ ἀοαῖ, (μδὲ 41] 
1πεῖγ βδουῆοεβ νγοτα ἃ {Υ{Ὡρ6 οἵ ἴδε ἀθδῖι οὗ 
ΟΠ γϑῖ, Ὡς ἢ ϑυνδι] οννθὰ τρ ἀεδίῃ ἰῃ νυἱοΐοσγ, 
δηὰ παῖ [ἃ ννου]ὰ ἐπετείογε ἤᾶνο Ὀθθη πη5υ1 “5 
Δ 016 πὲ ΠΟῪ δου! ἤᾶνα ἴΠ6 5ᾶπιὸ ἔγεθάοπὶ 
ἃ5 Οἴδοσ ρεορὶο ἴο ὈεςοπΊε ΤΟΙ ΓΏΘΓΘ. Ὅ ΟΪ4-: 
ΡὮγτδ᾽ ἴῃ [,δεν. ρ. 430. 

Θ. 140ὲ οὔεγίηψ: οΓ τὸς ΤΟΚΡ γιαάε ὃν ἥγε,. 
ἀπά 1ῤὲ ὀγεωδά οΥ ἐῤεῖν Οσο4α] ὙὍΠὸ ψοζὰ ἤεσὸ 
δηά ἰῃ τ. 8 τοπαογοά ὀγεαά, 15 (86 5416 8ἃ5 15 
τοηάδογοὰ Μ“οοά 1.1}. Στ, τό, ὅζτς,, δηὰ »ηκεαὶ ἴῃ 
ΧΧΙΪ, 11. ὙΠῸ τοδάοσ οὗ ἴῃ6 Βρ ἢ! 5 ΒΙΌΪ]6 
βῃοιυϊα ἱκϑορ ἴῃ νἱονν [Πδΐ ὀγεαά, »ιεαὶ, πὰ 7οοά, 
ὝΟΙΓΟ ΠΟΑΙΙΥ Θαυναϊθηΐ ἴοπη νγ θη ΟἿΓ ἴΓΔη5- 
ἰλϊίοη ννᾶ5 πιδάς, δηὰ γεργοβθηΐ πο αἰϑεϊηςοὴ5 
(μδΐ εχίϑδὲ ἰὴ ἰς Ἡθῦσγενν. Οἵ, οἡ 11. 1. Ου 

6ιϊ 
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7 ἼΠΕΥ 5841} πος ἴᾶκε ἃ νῖξε ἐῤαΐ 
25 ἃ ὙὨοῦδ, οΟΥ ῥγοΐδης; πείῖμογ 58}4]} 

᾿ς ΠΥ ἴδκε ἃ νγοπιδῃ ριιζ ἈνΤΑΥ ἔτοπῃ ἤεῦ 
Ἀυβραπά: ἔοσ ἢς ἐς ΠΟΙ. υπίο ἢ18 (ὐοά. 
. 8 ΤΒου 5}411 βαποῖν Πἰπλ τπεγε- 
ἔοτε ; ἔογ ἂς οβεγείῃ τῆς Ὀγεδά οὗ τὴν 
Ὁὐοά: διε 51|12}1 δε ΠΟΙ. υπῖο ἴῆεε: ἔοσ 
1 τε ΠΟΚΡ, ψῃῖςο ἢ βαπΟ ΙΓ Υ γοῦν {πὶ 
ὮΟΪΥ. 
; ὃ ,Α Αμπά {πε ἀδλυρητεγ οὐ δηγ 
φυίεϑῖ, 1 8δῆ6 ργοΐδης ἤθγβεὶξ ΌῪ ρἷδγ- 
ἴῃς ἴῃς γνογα, 5816 ρτγοίδμειῃ ἢεσ ἐς 
{Πογ: 80ὴ6 511 θὲ δυγηῖ νυν ἢ ἢτα. 

ΙΟο Απά ὁὲε ἐῤαὶ 'ς τῇς. ΠΙΡᾺ ρῥτίεϑε 
Διηοηρ ἢϊδ Ὀγεῖῃγεη, ὕροη  οϑε Βεδά 
τὴ6 Δποίητίηρ, ΟἿ] ννᾶ8 ροιγεά, δηά 

. ἴῃδξ 18 σοπβθογαῖθα ἴο ρυιῖ οἡ τῆς ρϑγ- 
ΤηΘΠῖβ,) 541} ποῖ ὑποονοῦ ἢἰ5 μεδά, 
ΠΟΥ͂ τεηά ἢἰς οἰοῖδαβ : 

1: ΝΕΙΓΠΟΥ 581} ἢε ρὸ ἴῃ ἴο ΔΠΥ 
. ἀε84 θοάγ, ποῖ ἀεῆϊε ἢϊπλβε] Γ ἔογ ἢὶ5 
ἔλίῃεγ, οὐ ἴοσ ἢ 18 πιοῖδογ,; 

12 ΝεΙΠεσ 314]} ἢς ρὸ οἷ οὗ τῆς 
. 88 ΠΟΙΠΔΓΥ, ΠΟΙ ρῥγοΐδης τῆς β8ΔΠοΟΙΈΔΙΥ 
οὗ ἢἷ8 ὡοά ; ἔογ τῆς Ἵογονγη οὗ τῆς 
ΔΗΟΙΠτηρ; Ο1] οὗ ἢϊ5 (σοά ἐς ἀροη Βίπι: 
1 ἀπὶ τὰς ΓΟΚΡ. 

ΤΈΕΝΙΤΙΓΟῦΞ5. ΧΧΙ. [ν. τσ 20. 

11 Απά ἢε 5}4]] τε ἃ νυ ἱέβ ἴῃ μεῦ 
ὙἹΓρΊ ΠΥ. 

14 Α ψἱάονν, ογ ἃ ἀϊνογοςὰ ννοπηδῃς 
ΟΥ ρῥιοΐδης, ο7γ δὴ δατγίοῖ, {πε86 8}2]]} 
ἢς ποῖ ἴδῖε: δυῖ ἢς 5}4]1 [δε ἃ νἱγ- 
σὶη οὗ Πϊ8 οὐνγῇ ρεορὶβ ἴο ψ]έε. 

Ις Νειῖδεῦ 8314}} ἢς ργοΐδηθ ἢΪ5 
βεβὰ δπιοηρ [8 ρεορὶε : ἔογυ 1 τῆς. 
ΓΟΚΡ ἀο 5Δποῖ!ν Ὠ]π1. 

ιΙ6 4 Απά τε ΙῸΚΡ β8ραάίε υηΐο 
Μορβεϑ, 8βαγίπρ, 

17 ϑρβᾶκ υπῖο Αδζγοη, βαγίηρ, ἮΝ Βο- 
δοανοσ δ δὲ οὗ τῇγ βεεά ἱπ {Πεὶγ ρεὲ- 
πεγδίίοῃβ πὲ μαῖ χηγ Ὁ] πιίβῃ, ἰεῖ 
Ἠΐηι ποῖ δρργοδοὴ ἴο οὔξεσγ τῆς " Ὀγεδά " Οσ, γρνα. 
οὗ ἢἰ5 (σοά. 

18 Εοι ψῇῃδίθοανεσ πιδη ἦε δὲ τῃδϊ 
ἤδίῃ ἃ ὈΪΘ πα 5ἢ., ἢ6 5141} ποῖ ἀρριοδοῇ: 
ἃ ὈΠΠπά πιδῃ. οἵ 4 ἰδπιε, οἵ ἢς τῆδῖ 
μδῖῃ ἃ ἢδϊ ποβε, ογ ΠΥ τιΐηρ ὅβυρετγ- ὁ 
βυοιυ8, 

19 Οἵα πιδῃ τῃδῖ ἰ8 Ὀγοκεηίοοιαά, 
ΟΓ Ὀτοκεπἢαπάεα, 

20 Οτ οτοοίθδςίε, οὐ "8 ἀνναγί, οὕ 
(παῖ Παῖῃ 4 δ]επλβ ἴῃ ἢΪ8 ἐγξε, Οὗ 
θὲ βϑουγνΥ, οὐ βοδδρεά, οὔ μαῖῃ ἢϊβ᾽ 
βῖοῃεϑ ὕγοκθϑῃ : 

186 ἐχργοϑϑίοη “"Ὀτολά οὗ ἐμοῖς Οοά,᾽" 866 ου 
11. χό. 

7. ἘΓΥΈΤΕΣ ΤῸΣ ὙΟΓΑ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιρᾶῃς ἃ 
ὙΟΠΏΔΠη ννῆῸ Ὀθθη βοάδιυοεα, οἵ, δοςογάϊηρ 
ἴο 80ΠῚ6 ἌΠῚ Δυ Που 65, ομθ οὗἁἨ ᾿Πορ πιο 
ὈϊΓΙΠ.-- - 6 νυ οὗ ἃ σοπιπιοη ργίοδε παρὰ 
Ὅε ἃ νἱάονν, οὐ ἴπ6 ἀδυφῃίεγ οὗ ἃ ζοτγείβποσ, 
1 8ὴ6 ννᾶβ ποῖ 83η ἰάοϊδίοσ, δπὰ ἴῃ ἴποϑθο 
Τεβροςῖβ. ἴπῸ ργίθϑδίβ νγεσε ΟΠΪΥ τπηάοῦ [ἢ 6 54 Πὶ6 
Τεβίγαπΐ 45 ἴῃ6 ρεορῖθ. δι. νἱῖ.. 2. Α βοιηθ- 
ΠΑ 5 γιοῦ στὰ]α ἔογ {πῸὸὶ ῥυοϑίβ᾽ τηδγγίδρος 
νγᾺ5 τενεαϊδαὰ (ὁ 106 ργορῃεὶ ἰῃ ἰδίοσ ἐἰπγδβ, 
ἘΖεΚ. χ]ῖν. 22. 

8. Ἴδομ «ῥαΐξ ταπειΐζν...δὲ “ῥα! δὲ δοῖγ ἐσιέο 
ἐδε61] ΠΕ Ρβορ]ε οὗ [ϑΞγδθὶ ἂἃγτὸ πονν δά ἀγεβϑοή. 
ὙΠΕΥ͂ ἅτὸ σοπιπιδπάρα ἴο τοραγὰ ἔπε ργίθβίβ, 
ὙΠΟ ρεγίοστῃ ἔοσ ἴμεπὶ ἴῃς βογνίςθ οὗ ἴθ ΑἸίασ, 
ἃ5 ΠΟΪγ ἰη γοϑρεςΐ οὗ 1ποὶσ ομῆςο, 

θ. δωγηῇ «υἱέῥ γε] 866 οὔ χχ, 1:4. Τῆδ 
οἴεηςο νγὰβ Τογθίἀάεη ἴο {πὰ ἰαϊγ, Ὀὰξ ποῖ 

“Ὑιδι το νυ 1} οχίοιδὶ ριιηϑῃπιοηῖ, 866 χίχ. 29. 

10. «υδοιες ῥεαά ἐδε αποίρεηρ οἱ «ὐας 
Ρομγε4 } ΟἿ. “ἴδ Ἴγοννῃ οὗ ἴδ6 δποϊπείηρς οἱ] 
οὗ ΒΪ5. Οοά 8 Ὡροπ ἢΐπι,"" ν. 12. [{ νγᾶ5 [ῃ6 
αἀἰδειπρυ ϑμηρ τλᾶτκ οἵὗἨἩ ἴπ6 δποϊηιϊηρς οἵ 186 
ΗἰἸξὮ ρῥγεβέ, ἐμδὲ [ἢς ΒΟΙΥ ΟἿ] νγᾶβ ρουγθὰ οἡ 
Ἀϊ15 πεδά |κ6 ἃ σγουύνῃ, ΥἹ}. σῷ, οἷ, ἵν. 2, Χ, 7. 
566 Οἢ ἵν. 2. 

ΝΣ μὰ οῶ ΑΝ 

μηεουεῦ ῥὶς ῥεααΠ ταῖποτ, 190 18 ΔῚΣ ὍΘ 
ἀϊ 8} 9}091108, δὅ66 ΟΠ Χ, ό- 

11. 866 οὔ νυ. 2, 23. 

12. χὸ ομί 97 ἰδὲ ταπεΐμαγ}] ἰ.ε. ποῖ ἔογ ἴδ 6 
Ῥυγροβα ἴο ψἘ]Οἢ γείδγοησο 15 βετὲ τηδάθ. ΤῊΣ 
ννοσάβϑ ἀο ποῖ πηϑᾶῃ, 85 ϑοῖθδ ἤᾶνο ἱπηαριποα, 
(Παΐ ἢἰ5 ἀροάθ ννᾶ8 σοῃῆποά ἴο ἴδ ϑδῃοίιδγγυ. 
ὅθ οἡ Εχ. χχν. 8. 

16. γῳΐαπε δἰ: “εε4 1.6. ὈΥ ἃ ΤρλΙΤΊΔ 6 
ννὨΙσ ἢ νγᾶ5 ποῖ ἰη Κεορίηρ ννἹ [6 ΠΟΙΙπ685 οὗ 
815 οβῆςο. 

16,24. Οπεο οὗ [δε ΠΥ οὗ Αάοη ψγῆο 
τῦᾶϑ ἀοξογτηρά οἵ ἀϊξβριτγεά ἴῃ ΔηΥ ΜνΑΥ, που ἢ 
6 νγᾶβ ποῖ ροιτηϊ οὐ ἴο ρεγίογπη ὈΓ ΘΥ͂ 
ἐιποῖίοηπ, νγᾶ5 Δ᾽] οὐννοὰ ἴο ϑἤδγο [Π6 5δουιῆςϊαὶ 
τηθδλῖ ἀπά Ὀγοδά δηὰ ἴο ἄννοὶ] νυ ἢ ἢἷ5 Ὀγεΐῆγεη. 
806 νΥἱ. 16. Ηος ννᾶ8 ποῖ γϑαϊϑα 458 δὴ οιι- 
ολϑῖ, Ῥυϊΐϊ επ]ογεά 15 Ῥγν εξε8 85 ἃ 50η οὗ 
Αδζγοῦ, Ὄχοερῖ ἴὴ σερασζγὰ ἴο δεῖνα ἀι1168. 

17. ἐπ δεῖν Ξεμογ  ο4] ἐ. ε. πὰ ἔπαῦογθ 
Κοιδοσχδῦὶοξα. 

10 οὔεγ δε ὀγεαά οΥ ῥ'ς Οο4] 866 οὔ «. 6. 

20. « 4ευαγ 7} ΤῊϊ5 15 ἴπ6 πχοϑδί ργοῦδ Ὁ ]α 
τοπάοτίης. ὙΠῸ ΧΧ.΄-. Οηκεῖοβ, Νυϊξ., δπὰ 
δαδάϊβ, ἴακο 1ἴ ἔογ Ὀϊθαγεογοά. ὙΠ οεἰγτηοορΎ 
οὗ [6 ννογά ννουϊὰ ταῖμοῦ ὄἐχρσθϑϑ οὔθ ὙΠῸ ἰ5 
5118}} ἀπά νναϑίθά, δἰ πο ββοσγῖ, 85 ἴῃ ἴδε ἱεχῖ, 

σἤδρ. 22. 
3. 

ἢ τ, ἤρο 
«ἐρκεΐεν. 



γ. 21---6.} 

21 Νὸ πιδη ἴπδῖ παῖ 4 δ] πλβὴ οὗ 
τε 8εεά οὐ Αδγοη τῆς ρῥγίεϑὲ 5}}8]} 
σοπῖς Πρ ἴο οῇεγ {πε οῇεγίῃρβ οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ τηλάς ὈΥ ἢγε: ἢ μδίῇ ἃ 
ΒΙΘπ 8ἢ ; ἢ 81.4}} ποῖ σοπὶα πίρῇ ἴο 
οἴξεγ τῆς Ὀτεδά οὗ ἢϊ8 (σοά. 

22 Ηε 5411] εατ τῆς Ὀγεδά οὐ ἢ18 
Οὐοά, οί οὗ τῆς πιοβὲ μοὶγ, ἀπά οὗ 
τῆς ΠοῖΪγ. 

23 (ὐπὶ]γ δε 5}|4]1] ποῖ ρὸ ἰπ υπἴο 
ἴῃς νδ]]. πού οοπὶς πἰὶσῇ ὑπο τῇς 
αἰϊαῦ, θεσδιιβα ἢς παῖῇ 4 ὈΪεηλ )5ἢ ; τῃδέ 
ἢε ρῥχοίδπε ποῖ ΠῚῪ βδῃοίυδγιεβ: ἴογ 1 
τῆς ΠΟΒΡ ἐο βαποῖγ τΠδη]. 

24 Απά Μορεβ τοΪά 2: υπῖο ἄδγοῃ, 

ΤΕΜΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΧΙ. ΧΧΊΙΙ. 

80η8, παῖ (ΠΕΥ ϑβαραγαῖε {πεπιβεὶν ε8 
ἴτοπι ἴῃῆε Ποῖὶν τῆΐϊηρβ οὗ τῆς ςἢ!}}- 
ἄτεη οὗ ποι, ἀηὰ (παῖ ΠΟΥ ρῥτο- 
ἔλῃθα ποῖ ΓᾺΥ ΠΟΪΥ πᾶπιὲ 25 Ζῤοςε 
ἐῤδίησε ΜΈΉΪΘΗ ἘΠΕΥ ΠΑ] ον υηῖο πηδ Ὁ 
Ι “νι τῆς ΠΟΚΡ. 

2. 54Υ υπῖο ἴῃεπι, ἮΝ Ββοβοενογ έ ὀέ 
οὗ ἃ}1] γοιγ βεθὰ δμοηρ γοῦγ ρεπε- 
γλῖϊοηδ, ἴῆδξ ροεῖ υπῖο τῆς Ποὶγ 
τΠηρ8, νγῆϊοἢ τῆς ΤΠ] άγεπ οὐἁἨ 1ϑβγδεὶ 
ἤδ]ονν ἀητὸ τῆς ΓᾺΡ. μανίηρ ἢΪ8 
ἘΠΟΙεΔΠΠ 6855 Ὡροη ἢϊπιὶ, (δῖ 8οι] 5}2]]} 
δε ουξ οΠΓ ἔτοπι ΠῚῪ ῥγεβθηςε: 1 δηὶ 
[6 ΙΟΚὉ. 

4 ναῖ πιᾶῃ βοενεῖ οὗ ἴῃς βοδὰά οὗ 
᾿Αλοῃ ᾿ς ἃ ἱερεῖ, οὔ μαῖῃ ἃ 'γυη- "Ηδδ. 

ΤΎΝΝΙΝΡ' 

ΠΙηΡ ἰϑϑι6; Πα 58}4]] ποῖ εδὲ οὗ τΠ8 φἴϑε 
ΒΟΙΥ τἈϊηρ8.,. ἀπ] ἢς ΡῈ εἰβδῆ. Απαὰ ζξχρ':ς, 

δηά ἴο ἢ!8 80η8,) δπή υηῖο 81] τε ςἢ}}- 
άγεη οὗ [βγδεὶ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΚΝ ΧΧΙΠ. 
ι 722 γίείς ἐμ ἐλεεῖν “ποίεαμρες ναί αδείσίη 
7)Ὀονε λέ ον ἐδίηρε. 6 ἴοιευ ἐδέν «λα ἐξ 
“ἰραν σε. τὸ λο οὐδε 2γέετέ᾽ ς ἐσμδεναν εαζ 

ς 9 ἐάε ἀοίν λίπρε. τῇ 744 ΠΕ »μ σέ 
«οὐδομέ ὀϊι σά. “06 7 .ἀε ἀρε οὐ {ἠέ ταῦ ἡ. 

Μβ͵ω. ὅ29 7464 ἑατο οὗ εαἰἐνρ ἐἀέ σαργίβες οὗ 
ἐλανξερτοίηρ. 

ΝῺ τς ΓῸΚΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεϑ8, 
ΒΑΥ Πρ, 

2 ὅϑρεαϊκ υπίῖο Αδζοῃ ἂπά ἴο ἢΪ8 

ΟΥ 5ἰδηάθσ, 45 ἰῃ 6 τηδγρίη, [ἰ 5 αγαὶγ 
Ἰκοὶγ ἰδὲ ἀννατῆβθηθββ ννου]ὰ Ὀ6 ονε]οοκεά 
ἴῃ 1815 δηυπιογαϊίοη, 80 ἴδε δγτίδο ἂπὰ πιοδῖ 
σπς] δι που 168. 

“αμγυ ον “«αὐδε ὝΒοβα ννογάβ τηοϑὶ ὑσο- 
ἘΔΌΪΥ ἱποϊυάο 4}} αβοοϊοα νυν! ΔΠΥ 5Κῖη ἀϊϑθδϑα. 

42, ὅ8ε6 οἡ ἱϊ. 3,) ΥἹ. 25. 

4.3. «απείμαγὶε:} ὝΠΟ Ρ]4 65 ρεΟΌ ἸΑΥ]ν ΠΟΙΥ, 
ἱποϊυάϊηρς ἴδε Μοκῖ μοὶγ ρίδοβ, [86 ΗΟΙΥ ρίδοε, 
δηὰ ἴδ6 ΑἸίαγ. 

᾿΄ ΤΉ ἰᾶνν ἰ5 οὗ σουγϑο ἴο Ὀ6 τοραγάοαά 85 ὁπ6 
ἀενεϊορπιεηῖ οὔδο στεδῖ ρσίποῖρ]ε [ῃδῖ 41 νυν ἢ 
15 ἀενοίοά ἴο {Ππ6 5εγνῖος οἵ Οοὰ 5πουϊὰ Ὀε 85 
Ῥετγίοος 28 ροβϑβίθ]ε οἵ 115 κιπά, Ἀεβροςτίπε ἐπα 
τυοάς π ψὨοἢ ἴῃ ἀοῖδ:}5 οὗὁἨὁ [πὸ ἰᾶνν ννεῦα 
ἐχραπάοα ὈΥ ἴῃ γα ἰ ἰβῖσ, 5εῈ ϑαϊάεη, “ ἀδ 
ϑυςς. 1η Ῥοηϊ.᾽ ο( ν. 

σηαρ. ΧΧΙΙ. 
1 σευ: φΓ δοίϊπειν ὅν δε Ῥγίεεῖσ, οοπαπμοά, 

1--τό. 
1--9. Νὸο οπο οὗ ἴδε 5οπ5 οὗ Αάσοῃ νγῆο 

τνᾶϑ ἴῃ ΔΩΥ͂ ὙΥΑΥ͂ ΠΕΓΟΙΠΊΟΏΙΔΙΙΥ ὑπο θᾶπ ννᾶ8 ρεῦ- 
ταϊἰοὰ ἴο ρασίακε οἵ ἴδε βδογῆς)δὶ ἐοοά, οὐ 
δνθὴ ἴο ἴουςἢ ἃ, ὙΠῸ σοπηπηοησβί ἔοστῃ οὗ 
Ῥυπβοδίίοη 15 βετὸ σερεδῖεά. 

ἃ. ϑρεᾶκ υηΐο Αἄγοη πὰ ἴο δὶβ 5οῃ5 
{παῖ ΠΟΥ δὸ δοβίδϊπ σοσα ᾿οποδῖπᾷ ἴΠῸ 
ΠΟΙ ἰμίηξϑβ οἵ ἔπε οὨ] ἄγεθ οὗ ἰβγϑθὶ ΜΤῈ10Ὰ 

γοθο τουσῃοῖῃ ΔΠΥ τῆϊηρ δαί ἐς 
πηοίθδη ἐγ ἴπε ἀελά, οἵ ἃ πδῃ Ψῃοβες 
βεεά ροσίῇ ἔτοπι ἢϊπι; 
“"-: ὃ; νυ ἤόβοον 6Γ Του ΠΕ ἢ ΔΠΥ στεερ- 
ἵἱπρ τῆϊηρ, νΒεγεῦν με πΊᾶῪ ὕς πιδάς 
Ὁποίεδῃ, οὐ ἃ πηλῃ οὗ ννῆοπι ἢδ ΠΊΑΥ 
[Κα ἀποϊδαπηςβ8. νν μδΐϑοενεσ ππο]θδη- 
ΠΕ655 ἢ6 πδῖῃ; 

6 πε 80] νης δῖ τους ῃοά 

ῬΆΘΥ͂ ΟοΟπδθοσχδῖθ ππῦο τΔ6, [Πδὶ {ΠΟῪ ῥτο- 
ἕλπθ ποῖ ΠΙΥ͂ ΠΟΙΪΥ πᾶπιο.) ΝΠΘΩ ΠΟΥ ἃγὸ 
ἴο δοϑίδιῃ 15 οχρ᾽ διποά ἴῃ [Π ἕο ]οννῖηρ γουβοϑ. 

1δε ῥοὶν 1δΊῖηρ.] 1.6. ἴ[ῃ6 βδοτβςοϊδὶ ἔοοά οὔ 
81] Κιπάβ. ὅ66 ΧΧΙ. 22. Γ 

1 αν ἐδ ΤΟΥ: 566 Οἡ ΧΥΪ. 2. ὙΏ!8 ἰανν 
τοϊαιοὰ ἰο ἴπ6 ἀαιὶγ 116 δηὰ πο ογαϊπαγυ ἰοοὰ 
οὔ ἴδε ρῥγιεβίβ (υ. )). ὙΠ6 οσουστθηςε οὗ {Π6 
ἔοσππυϊα ἤοῖδ 15 {δβογείοσε πὸ δχοθρίίοη ἴο 
1π6 ζόποσαὶ σὰ {παῖ 1Ε 15 ἔοσ (ῃς πιοϑὲ ρατῖ 
ἱπίγοάἀυοςο ἃ5 4 βδῃοίίΐοη ἴο νν;δί σοϊαῖεϑ ἴο 
ςοϊηπιοι 16 28 ἀἰϑηριυ 5ῃοαὰ ἔγομι ἔοστη Δ] το ]}- 
Εἰου οΟὈδογνδηῆςδϑ. 

8. εμὶ οἵ᾽ 7 ονι νιν ῥγέδεπεο) ἱ.6. Ἔχοϊυάοά 
ἔτοπι ἴπ6 ϑαποίυασγ. 868 ΧΧ. 17. 

4. μη} δὲ δὲ εἰραμ 8686 χν. 12. 
μηεΐσαπ ὁγ δὲ ἀκα] Νυπι. ΧΙΧ. 22. 
«ὐδονε “εεά, δι6.1 χν. τό. 

δ. εγεορίπρ ἐδίπρ, «υδεγεῦν δὲ για δὲ »παΐε 
«ριοἰραπ] ἱ.ε. ἀελὰ νεπηΐῃ. ΧΙ. 29) 31, 43. ΧΧ. 
ἃς. θολὰ γοιτηΐϊῃ 8εεπὶ ἴο Ὁδ βιηγίοὰ οὐ ἰῃ 
(Π15 ΨΑΥ, Ὀεδοδιιδο ΠΟΥ ἅΓΘ 50 πῃοἢ ΤΠΟΓΟ 
Ἰ|40]16 ἴο Ὀ6 πιεῖ τ δος θη Δ} (μ4η [8ὸ 
ἀεαὰ Ὀοάϊε5 οὗ οἴοσ Ἵοσεαίγοβ. 

ΟἿ" ὦ "παπ 07) «αὐδονγι, δ.ς.7 ΧΥ͂. ς, 7, 19. 

Θ. Τδὲ «οὐ ἘἈδίπογ, ὉπΠ9 ῬΟσδοσ. ὅδ66 
Νοίδ 11. αἴτοσ σῇδρ. χυί!. 
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“ἙἘχοδ.., 8. “ἼΤῊλέ ψ ]ςοΒ ἀἸε(ἢ οὗἉὨ ἰϊδε] ἢ, οὐγ' {πὲ ΠΗ} ῥαγέ τπεγεοῦ ὑπο 1, δηὰ 
πεῖς, 4. 18 (ΟΥ̓ το ὀέεαςίς, Ἦδ 5384} ποῖ εδξ 5}4]} ρῖνε  υπῖο τῇς Ργίεθς γῖτἢ τῃ6 

τὰ ἴο ἀ6]ς Ὠϊπι561Ἐ τμογεννιῆ: 1 ἀπ τἢ6 ΠΟΙΥῪ ταΐηρ. 
ΓΟΚΡ. Ις Απά {ΠΕῪ 8841] ποῖ ργοΐδης (ἢ6 

9 ΤΟΥ 5211] τπεγείογε Κεὲρ πιὶπα ΒΟΙΥ τμϊπρβ οὗ ἴῃς ΤΠ] άγαη οὗ [βγδεὶ, 
Θγάϊηδηςς, ἰαεϑὲ {ΠῸῈῪ Ῥεαγ δίῃ ἴογ ἰἴ) ψΒΙΟὮ {ΠεῪ οἴει ὑπο ἴῃ6 ΠΟΚῸ ; 
ἃπὰ ἀϊς τβεγείογε, 1 ΤΠΕΥ ργοίδης ἰτ: ι6 Οἵεὧ 'ϑυῆενγ τἢεπὶ ἴο δεᾶσ {ΠῈ 1 ον, 
1 τῆς ΓᾺΡ ἀο 8Δηςεγ τῆεηι. ἸΠΙΖΌΠΥ οὗὨ ἴγεϑραβ8.0 ἤθη {ΠαΥ εδῖ ρὲ τᾷ μροῤορε 

10 ΤΏ αγε 5}.8}] πὸ βίγαπρεγ εδξ 6. τῃεῖγ ΠΟΙΥ τἈΐηρβ: ἔογ 1 τὰς ΠΟκῸ ἐἀεύμν, 
(ἢ6 ΠΟΙΥ τῆϊηρ: ἃ 8ο]ουγηεγ οὗ ἴῃς ἀο Μεγ {ἢ επι. τ λΑῤ ρας μεν 
ὈΓαδῖ, ΟΥ 84Π Πιγεά βεγνδηῖ, 58}4]] ποῖ 17 4 Απά τῆς [ῸΚῸ 5ράϊζε υπῖο μερί. 
εδὶ 977 τῆς Ποῖγ τῃϊπρ. Μοβεϑβ, βαγίπρ, 

11 Βυῖ 1 τῆς ρῥγεβϑε ΒῈΥ δην 5ου] 18 ὅρεαϊκ υπΐο Αδγοῃ, δηά (ο ἢ18 
ΙΗεν,,,. ἰνΠ ΠΪ8 ΠΊΟΠΕΥ, δε 8}.4}} εαΐ οὗ ἰῖ, βοηβ, δῃηά υπίο 411] τῃς Ἵμ]άγεπ οὗ 
γμήρῥο Δπὰ ἢθ παῖ 18 Ῥογπ ἴῃ ἢΐ8 ἤοιβὲ : [βγδαὶ, δηά β8Υ υππῖο τ(ἢδπὶ, ὟΥ Παδῖϑο- 
ας, ΠΟΥ 5821] εδῖ οὗ ᾿ΐ5 πιεδῖ. ἐνεῦ ἦε ἐφ οὗ τῆς μουβε οὗ ]ϑβγδεῖ, 

12 {16 ργεβεβ ἀδιρῆϊεγ αἷϑο δῈ οὔ οὗ τῇς ϑβἴγαπρειβ ἴῃ [βγδεῖ, τῃδῖ 
᾿ Ηοῦ  ἡιαγίοά υπῖο [Δ ΒΙΓΔΠΡΕΙ, 8506 ΙΔΥ ὙΠ οἵαν ἢ15 οὐδίίοῃ ἔογ ]1] ἢΪ8 
ἐάν. ηρῖ δδὶ οὗ λὴ οἴδεγίηρ οὗ ἴῃῇ6ς ΠΟΙ νονβ, δπά ἔογ 41 ἢϊ8. ἔγεενν}} οοτγ- 

ΔΩΥ͂ ϑ0 0 ἢ) 5.1] 6 ποίει ὑπῈ}] ὄνεῃ, 
ΔΠ4 58}8}1 ποῖ εαΐ οὗ τῇς ΒΟΙΥ τὨΐῃρβ, 
ὉΠ|655 ἢ6 νγδϑὴ ἢ15 ἤθϑῃ υν τῇ νγαΐεγ. 

Απὰ ψ ἤδη ἴῃς βιη 8 ἄονγῃ, ἢ6 
804}1 6 οἶεδπ, δηά 541} δἤεγνναγάὰ 
οδῖ οὗ τῆ6 ΠΟΙΥ τἈϊηρβ; Ὀεσδυϑβε ἴξ ἃς 
ἢϊ5 ἰοοά. 

᾿λϊηρ8. 
12 Βυῖ ΙΓ τῆς ῥγίεβιβ ἀδιιρῃζεγ ὃ6 

μπείεαη 2.1] ουεη] ςξ, χὶ. 24, χυ. ς. 

8. ΤΠ ἴανν τοϊδίης ἴο {π6 δαϊίηρ οὗὨ οδ- 
τίοῃ ἰδ μοσὸ γεροαϊθα νυν ἢ βρϑοΐδὶ τοίεγοηςθ ἴο 
186 ριθϑίβι ἼΒς ροϊϊυτίοη ἴῃ ἔδεται ννουὰ Ὁ 
Δῃ ξεταναίθα οἠθ, ἱπαβηλιο ἢ 88 {ΠῸῪ ννοι]Ἱὰ 
ἢανθ ἴο ἔογοζο {Πεὶς βδογοά διηςίίοηβ. (ΤΕ, 
ἘΖεῖκ. ἷν. 14, χὶῖν. 211. ὙῊ6 βόπογαὶ ρσο ιδὶ- 
(ἰοη οσουγβ ἔχ. ΧΧΙΣ, 41; [μδν. Χὶ, 29, ΧΥΠΟΙ ς. 

9. ἐκεὲ ἐδ εὲ7 δὲέαν οἷπ ῶγ ἢ ὙΠὲ ρῥγίϑβίβ 
ΒΟ [οΒονδὴῃ σδηοι θὰ νγόγο ἴο οὔϑογνε ἢΠἰ5 
σοτηπηδηἀτηθηΐβ, ἰεσὲ (ΠΟΥ 5ῃουϊὰ ς4]1] ἀοννῃ 
ὭΡΟΩ {ποηλϑοῖνεβ ἃ ϑοηΐεηςο οὗ ἀοδίῃ. Οἱ 
Ἐχ. ΧΧΥΠΙ. 2; [ν΄ ὙἹ1}. 3: ΝΠ). ΧΥΪΙ. 22. 
ἊΝ βοὴ ἴδε [ϑγδοὶῖε οἴδθη θα ἴῃ ἃ 5: ΠΉΠΔΓ ΠἸΔΉΠΕΓ 
Ὀγ οδίπρ οὗ ἴη6 Ῥεδοθοβοσγίηρ ψὩ} ἢ5. υπ- 
οἰδδῆηθθ5 Ὡροὴ πὶ, ἢ νγᾶβ ἴὸ Ὀὲ ““ουΐ ΟἿ 
ἔγοπλ διηοηρϑέ ἢ15 ρθΟρΪο.᾽} υἱὶ. 2ο. 
. 10. “γῆι ῦ) ΟἿΘ οὗ ΔΠΟΒΟΣ ΖΔΙΔ11Υ : 
{μι 15, ποΐ οὗἉ [6 ξπην οὗ Αδγοη. Ηθδ. χᾶν. 
866 Οἡ ΕΧ., Χχῖχ. 11.-- [Ὡλ ΘΟΪΟΌΓΠΟΥΙ νγᾶ5 ἃ 
ΘΙ ΡΟυΣ, ΟΥ νυἱϑδίϊοσ, ῆο πρὰϊ οδὲ οὗ οἵ - 

ὶ ἴοοά 88 δη ἰην! δὰ σιιοδί, 

11. ὙὝΠΙ5 ϑϑονγδ Βονν σΟΠΊρ οί γ ἃ ΡΓ- 
σμαϑοὰ Ὀομάβηημδῃ νγὰ8 ἱποογροζγαῖ ἰπΐο {πὸ 
Βουϑομοϊά, ὅ66 οἡ ΕΧ. χχὶ. 2, 2ο, 21. 

12. γα εΓ) ΟΔΘ Οὗ ΔΠΟΊΒΟΣ ΖΔ 111, 

14, ραν πη} Ἰπδάγοσιοπη γ. ὙΠῸ 

ΤΕΝΙΤΙΟσῦΞϑ. ΧΧΙΠΙ. [ν. 7η---18, 

ἃ ννἱάονν, οἵ ἀϊνοτοεά, δηἀ ἤανε πὸ 
ΟἿ], δηά ἰ8 γεϊυγηεά πο μεῦ ἴδ- 
Ποῦ ἢοιι86. ὅλ8 1ἴπ ἢΟΥ γνουτῆ. 58} ὃ εδδρ. το. 9 4 Η 

8811 εδὲ οὗ μεγ ἐδιμεγβ ταδᾶῖ: δυῖ ἢ 
{θεῖα 8411} πὸ βίγδηρεγ εἂδῖ [πεγεοῖ, 

14 ἥ Απά ἴξὰ τηδη εἂῖ ὁ τὴς ΠΟΙΪΥ͂ 
τΠϊπρ, πηνν τεσ γ, τμεη ἢς 584]} μὰς 

ἱηρ8,) νος ἢ τπεγ Ψ}}} οὔεγ υπηΐο τῆς 
ΓῸΚῸ ἴογ ἃ δυγηΐ οβετγίηρ; 

βδὴθ ΗἩρῦτον νοσγὰ 85 15 τοπάεσοά “" [ἤγουρἢ 
Ἱσπόγδηςθ." 866 Νοίοδ δίϊογ σἤδρ, 'ν. ΤῊ νδ]ι6 
οὗ (86 ΒΟΙῪ {πίηρ, ἢ ἘΠ6 δά ἀϊοπ οὗ οπθ- 
ΔΗ͂, νγᾶ5 ρίνε ἴο (6 ῥγοδὶ δοσογάϊηρ ἴο {86 
ἷανν οὗ {πὸ ΤΓοβραϑϑ- Οἴθσηρ. 866 ΟΠ Υ. 14. 

16, 16Θθ.0 Τμεθο γοῦθοβ ἃτὸ σχαῖμπεν ἀπο, 
ΤΒΟΙΣ πηϑδηϊηρ Ἄρρθᾶγβ ἴο ὑε:---2ε δοὶΐν 
ἐδίηι οὗ δὲ ἐδ άγεη ο 1 εγαεὶ «υδίερ ἀγὸ ῥεαυεάῖ 
ὀφίογε ϑεδουα (866 Ιπίγοά, ὃ ἴχ,) «δαὶ ποῖ 
δὲ ῥγοζαπεά; απά ἐξέ “ῥα]} ἱπομ ὦ “«ἷπ οΚὶ 
ἐγειβα.: «ὐὸ εαΐ 9 ἐδεῖγ ῥοίὶγ ἐδίμφ! (σ0 4: 1ο 
2γοΐαπο ἐῤερι). ΤὮΘ νογάϑβ ΠΊΑΥ ἤᾶνα ἴῃ - 
ἰοηἀεδαὰ οἰ ΠΟΥ 25 ἃ ξϑῆσγαὶ δά πηοηϊοη γοίθστίης 
ἴο [με ΠΟΪΘ ραϑϑαρθ, στ. 2---14, ΟΥΓἹ 8ἃ5 Ὠανϊηρ 
ΒροοΙΑΪ σοΐθγοηςο ἴο {86 ἀν οὗ ἐμ6 ῥγιοβδῖβ ἴο 
Ρτενεηΐ [ῃς [Δ }Υὦ ἔσο ἐδ ρ [Π6 5δογῆς!8] οοὰ 
ἴο {ΠΕΙΓ 1Π]ΌΓΥ, 845 θπ]οϊηθὰ ἰῇ τ. 14. 

ΤἨΗΕ ΟΗΟΙΟΕ ΟΡ ΨΙΟΤΙΜΒ ΕΟΚ ΤῊΣ ΑἸ(ΤΑΚ. 

17--ς33. 
18. [Ι( ἀονοϊνοάὰ οἡ [ἢ6 ὑσγίοβξ ἴο 866 1ῃδΐ 

ἴΠεθ6 σὰΐεὲ5. ὑσογὸ οὈβογνεὰ ; Ὀυζ ΏΘΥ ἃτὸ μεθ 
δάἀάγεβθοά ἴο [86 Ῥδορίθ δ5 ΜῈ] ἃ5 ἴο (δ6 
ῬΙΓΙοβίϑ. 

“ἐΓΩΉΖΕΓΙ ἐπ γα  ζογϑῖκποσα ἀπ ο1}[}ὁὦεπ2εες 
π 151890]1. 866 οἡ ἔχ. χχ' το; ἴεν. χυΐ. 20. 

,)ὃν αἱ δίς ὐοαυν, απ γὸγ αἱ δὲς γγεεαυδ} 
οὔεγὶηρ.] Ιἴοσ ΔΩΥ͂ ἸΏΒΗΣΟΣ Οὗ ΥΟΥ, ΟΣ 
ΤΟΣ ΔῊ ἸΔΉΠΟΣ ΟΥὗἁὨ ΖΙΥΘΘῊῪ 111 ΟἼΟΥ ΊΣ Κ. 



Υ. 19---28.] 

Ι9 7 τῥαϊΪ 727, δὲ γουγ οὐση νψ]]]} 
8 τηλὶς νιτθοιξ ὈΪςπλ 5ἢ., οὗ τὴς θεδνεβ. 
οἵ πε 8ῆεερ, οἵ οὗ ἴῃ ροδῖβ. 

20 “Βμὶ νῇλαΐϑοεν εσ ἢδίῇ ἃ ὈΪεη 5 ἢ9 
ἐῤαὶ 58.841} γε ποῖ οἴϊεγ: ἔοσ ἴξ 884] ποῖ 
06 Δοςαρίδ Ὁ ]6 ἔογ γου. 

21 Απά ψβοβοενεγ οὔἤξεγειἢ ἃ 88- 
οἤῆςε οὗ ρεᾶςς οἴεγίηρβ ὑπίο τῃ6 
ΓΟΚΡῸ ἴο Δδοσοιηρ  ϑἢ δὲ: νον, οἵ ἃ 
ἔτεθνν}}} οἰδεγίηρ ἰῇ θεανεβ οὐ ' 5Π6Ὲρ, 
ἴς 514}} θὲ ρεγίεςϊ ἴο ὃς δοςερίεα ; 
ἴπεγε 85}4}} δε πὸ Ὀ]επιϊϑῃ τῃετγείη. 

22 ΒΙ᾿πὰ, οὐ Ὀγοκεη, οἵ πηδἰπιοά, 
ΟΥ Πανίπρ ἃ ΜΘ, ΟἵἩ ΒΟΌΓΥΥ, ΟΥ 5ςΔὉ- 
θεά, γε 818} ποῖ οῇεν {πεβὲ υὑηῖο 
τε θα, ποῖ πλᾶκε πη οἰξεγίηρ ᾿Υ͂ 
ἢτε οὗ ἴῆεπιὶ ὑροη ἴῃς αἰΐϊδγ υηΐο τῆς 
ΓοΚ᾽. 

'ο, 23. ΕΠῚ͵ ΕΓ ἃ Ὀυ]ΠοςΚ οἵ ἃ ᾿Ἰδπὶρ τἢδὲ 
4 «βαρ. ασ. ἤΔἢ ΔΠΥ τὴς “βυρεγῆμοιιβ, οΥἦ ἰᾶς Κ- 
τὰ ἴῃρ; ἰπ ἢἶ8 ραγβγ). παῖ τηδγεϑὲ τῆι 

19. 771 «ῥα]]} οὔὔεγ αἱ γοιΓ φευπ «υἱ]! α νιαϊε] 
Ἀδίμποσ, Ταῦ 1Ὁ ΩΔΥ ὈΘ Δοοθρίθα 70. γὙοὰ 
41 8}8}11 ὈΘ ἃ 12810. ϑ66 Οἡ ἱ. 3. ΤὮΘ 54π|ι6 
Ἡδοῦτενν ρὮγαθθ οσουβ ἴῃ νύ. 2οι 21) 27, 
ὙΏοΓΟ (Π6 56ηϑ6 18 σΟΥΤΈΟΙΥ ξινεη, ἀπ ἰῃ υ. 
29, ΟΕ {Π6 βᾶγὴθ πιϊϑίακο 15 πιδὰδθ ἃ5 ἢδῖθ, 

21. “δεῶρ] Ἀδίδμοσ, οδῦῦ]9 οὗ [89 ΖΊΟΟΙ, 
ἱποϊυάϊηρ 5ῆθερ δηά οδίβ. [ηἰγοά. ὃ ἴν. 

22. ὀνγοξεπ] ἱ. 6. ὈγΟΪΚΟἢ-Πἰπιθοά, οΥ ἰΔ1η6. 
ΟἿ. χχὶ. το, Ὠευῖ. χν. δι. Οἔ, χχὶ. 2ο. 

28. ᾿α»ιδ] οἱϑ οὗ Ὁ890 712100]ς. 
“μρεγἥμοις ον ἰαεξία 7] ἜΠαϊ 15, ἢ ἃ Πτλῦ 

ἴοο ἰαγρε οἵ ἴοο 5π1}}. Οξ χχὶ. τ8. Ασοογά- 
ἴῃρ ἴο βονοσαδὶ οὗ (ῃ6 δηοίθηξ νογβϑίοηβ ἴπὸ ἰδῖίοσ 
ἴοττη τηδᾶῃβ ΠΥ ηρ [15 ΘΔΓ5 ΟΥ̓ (411 σγορρθά.-- 
Οη ἴ86 Εσθον}}}- δπὰ γον-οἰἴεσηρϑ, 566 Υἱ]. τό. 

24, Το τεοίεγεηςθ Πότ 8 ἴο ΔηΪΠΊΔ]5 ὁπΠι89- 
ουἰδλῖοά γῪ ἀϊβοτεηξς τηοϊῃοάβ. (Οὲ Απϑίοί, 
.Ἡ. Ν.᾽ ΙΧ. 37, ὃ 3; ΟΟο]υπλεῖία, 1,10. νῚ], οἢ, 
11, δηὰ Ὀγυπίυϑ ἴῃ ἴος, ; ςἔ Πουξ, χχῖ!, 2. 

μείδετ ῥα] γε πιαξε αη7 οὔεγίπφ ἐδέγεοῦ ἱπ 
ον ἰαημ4] ὙΠῸ ννογάβ βιρρ θὰ τη ΟἿ νοῦ- 
βίοῃ ἰῃ 1141165 ἢᾶνθ ἴδ δυϊ ΠΟΥ Υ οὗ ἴΠ6 ϑγτγίδα 
γεϊβίοη δηὰ ϑδδάϊα, δηὰ [ΠοΙσ 5θῆϑο 15 δρργονρά 
ὉΥ Καυοδεὶ δηὰ οἵβεῖβ. Βυῖ [86 1Π6ΓᾺ] πιοδη- 
ἰῃρ οὔ ἴδ ράϑϑᾶρὸ ἰ5, πὰ δ 818 88.811 γὙ0 ποῦ 
ἄο ἰὰ ΥΟΌΣ 1δπά. 80 (δὸ 1ΧΧ΄, Ταῖ- 
ξυπλβ, υἱκξαῖο ἀπά πιοϑὲ πιοάθγῃ νογβϑίοηβ. [{ 
ἈΡΡδᾶγβ ἴο δᾶ Ὀδθη ιἱηάειϊθίοοά δγ ἴμ6 [ονν8 
ἃ5 ἃ Ργοβιδιὕοη οὗ ἰδ6 τυ ]διίοη οὗἁἉ δη1π|415. 
οϑορὴ. “ Απί.᾿ τν. 8. ὃ 40; Ὠτιδῖι5 ἐπ ἦρε, 

25. «4 «ἰγαηρογ; ῥαπ] Ὅπὸ ψογά ἤογα 
τοηάογοὰ σἱγαπσεγ, 15 ποῖ [ὴ6 54Π16 ἃ5 ἱῃμδὶ ἴῃ 
νυ. το, 18: ἰξ πιόδηβ 1 ΟΓΑΪγ, ἐδ “05 ο7 18 
μπάποαυπ,. Ὑ86 ιυοβίίοη 15 μεῖον ἴῃ6 γαϑὶς 
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οὔξεγ μῶν ἃ ἔτεενν:} οἰξεγίηρ ; δι ἔογ 
ἃ νονν [ἴ 851}4}} ποῖ θὲ δοςερίεί, 

24. Ὗ-ε 5}8]] ποῖ οἵδε υηΐο ἴῃς ΓοΚᾺΡ 
(δῖ ννῃ]ς ἢ 1586 Ὀγυϊδεά, οΥ ΓΒ 6, ΟΥ 
Ῥτόίϑη, οἵ ουξ; ποι οΓ 58]] γε παῖζε 
α4ρ} οἵγεγίηρ ἐδόγεο 'ῃ γουτ ἰαπά. 

2ς Νεῖῖθεῦ ἔτοπὶ ἃ βίγαηρεγβ μαπά 
8}.4}] γε οξεγ ἴῃς Ὀγεδὰ οἵ γουγ (σοά 
οὗ δὴν οὗ {πε86; Ὀεσδυβε {πεῖγ σογ- 
γιυρτίοη 25 ἴῃ τλεπι, ἀπά ὈΪΘ Ιλ 8ῆε5. ὁξ 
Ἰη τΠεπὶ: [ΠΟΥ 514}} ποῖ Ρε δοςερίεά 
ἴογ γου. 

26  Απά τἢς ΙῸΚΡ βρᾶκε υπῖο 
Μορβεβ. βϑαγίηρ, 

27 ΟΝ εη ἃ θυ ]]οςΚ, οἵ ἃ 8ῆξερ, οὐ 
ἃ ροδῖ, 8 Ὀγουρῆς ἔσῃ, ἤδη ἴτ 5}4]} 
δα βδενθὴ ἀδγϑβ ιἱπάεγ της ἀδπι; δηὰ 
ἔτοπλ τῆ 6 εἰρῃτῆ ἀδΥ πὰ τπεηςείογιἢ 
1 884} ΡῈ δοσερίβα ἴογ δὴ οβεγίηρ; 
τηδάς ὈΥ͂ ἥτε υπίο ἴδε ΓΟΚΌ. 

28 Απὰ τυῤείῥεν ἐξ ἐξ σον οὐ ἴαννα, ΠΡ ΝΣ 

ἄδηῖϊ ἔοσείζπεσ (φ9εέεγ; 5866 οἡ ἔχ. χχ. το; [,εν. 
ΧΥΪ. 29, ςἔ, Νυπὶ. χν. 14) 15 πιοδηΐ, ΟΥ̓ ΟΠ6 
ἀννοιηρ ἢ δηοῖμοῦ ἰαπὰ ννῇο ἀοδιγεά ἴο 5ῆον 
Γεβροοΐ ἴο [86 Οοά οὗὨ 5γδθ]. ὅ66 χ Κίῃηρϑ νἱῖ!}, 
4. δνοριι δηὰ [Π6 σγδϑδίηἰϑίβ ἢ κοοὰ 
Γοάϑου ἴακο ἴθ [ἰδἰΐεσ δἰϊογηδῖνο, Ὑπὸ Ης- 
Ὀγενν σΕΓίδΙὩΪΥ ἀρρϑᾶγβ ἴο ἕδνουγ [ἢ15 ᾿πίογργο 
ἰαϊΐοη. δ8ὸ υπάοτγοίοοά, ἴΠ6 ραϑϑαρὸ 15. οὔδ οὗ 
ἴποδο Ὠ ΟΝ ἱπάϊοαία ἴπ6 Ὀδρηοβσθηξς Ὀγοδάϊῃ 
ΜῈ νΠΙοἢ τ86 1ἂνν ννᾶ5 δα πη ηϊβίοσοα, 866 
ΟὨ ἔχ, χχ. 1ο, χχὶδ. 23; [(δν. χν. 20, ἄζς. 

47. Νο νὶἱοῖπὶ ννὰ8 ἴο δὲ οἴειθά ἴῃ βδοτὶ- 
ἔσθ 0πῈ]} ἱὲ νγᾶϑ ἃ νγθὸκ οἱά. ῬὍΤῇδ πιοδηίηρ οὗ 
{Π|5 Ιδνν ἃΡ ἴο Ὀ6 ἴπδὶ Π|6 δηϊπιαὶ 5Βῃου]ά 
ΓΟ 126 ἃ ἀϊδεησξ ὀχ ϑίθησθ ἴῃ ὈΘΟΟΠΛΪηΡ 658 
ἀοροπάθηξ οἡ [15 τῃοῖμοῦ δηὰ Δ0]6 ἴο ργονϊ 6 
ἔοσ 15 οὐὴ ψδηΐϊβ. Οὗ Εχ. χχὶϊ. 2οϑ. ὙΠῸ 
Ἐοπίδῃ8 οὐϑογνθὰ ἃ στιΐο οὗ β᾽ Πλ}]ὰγ ρυΓΡοτγί, 
1μδὲ ἃ γουηρ ΡΣ 5βου]ὰ ποῖ ὃδ ρυγὲ ἔογ βδοσὶ- 
ἤσδ {Π1 (πὸ ΒΗ ἀλγ, ἃ 5ῆθορ οἵ ἃ βοδῖ ὑπι] 
[86 εἰρῇῖἢ ἀΔΥ, ποῦ 4 οδ]Γ Ε11 {π6 ΓΙ ΓΈ ἢ ἀδγ: 
ἃ δτοαῖ δι ΠΟΥΠῪ ἀπιοηρ ἴπ6 ργθϑίβ βδιὰ ἰηδὲ 
ὯῸ ΣᾺ ΠΔΈΠΣ δηϊπιδὶ ϑδουϊὰ Ὀ6 οἤεσγοά 111} ᾿ξ 
δαά Ὀδοοπιο δίάεπσ. 866 ΡΊ!η,  Η. Ν.᾽ Ν"ἱ]. 
γῆ. ΜΥ ΒΟΟΣ [δ ἰοῖτῃ ὀῥάκη:, νΒ]σἢ ΤΟσσυΓ5 
80 ἔΘαΠΘΠΓΥ ἴῃ σείθγοηςο ἴο {Π| 5Δου ἤοδϑ οὗ (6 
ἘοπΊδηβ, ἀδηοϊρα δὴ δηϊπιδὶ ἰῃ ὑΒοἢ ἴνο 
τοεῖ μδὰ }ι5ῖ πετξιορεν, ἘΒοΠΊϑονοβ, ΟΥἠἨ ΟΠ6 
ννὨΙςἢ Πδὰ ἰδεῖ ἰῃ Ὀοϊὴ 7αννβ, 45 Ὀδεη ἀοιυδί- 
οἀ, δυὶ [6 Ἰαίζοτ 15 πιοῦὸ Ῥγοῦδοϊο, Ἐξ βίυϑ, 
ἢ [6 ποῖο ἴῃ 1ἰπάἀδετηάηη, Ρ. 30 ς; Εδοςῖο- 
δῖ, 5.ν. Καηοῦοὶ ϑρροϑοβ (μδὲ δέσει: νγδβ 
οαυϊναίοηξ ἴο ἴ[Π6 Ηθῦγενν, τοπ οὗ δὶ: γεαγ; ἴδ 
15, ἃ ἰαπλὺ 1655 (ῃΔῃ ἃ γϑᾶγ οἷά, Ὀυέ οἵ νυν! ἢ [15 
(66 (ἢ νοῦ ἀδνοϊορθα ; 566 οῃ χὶὶ. 6ὅ. Βοραγά- 
ἴῃ [86 ᾿πιϊϊλοη οὗἩ [6 ἃγὸ οὗ υἹἱσΕ πι5, 566 
1ηϊτγοά. 8 Ἰγ. 



διό 

“΄ εἴλδρ. 7. 
15. 

8.411 ποῖ ΚΙ] ἴξ “δπηά ἢδῦ γουηρ «“ Ὦευι. 22. ἷς 
6. ; 

τὰ ἴῃ οπα ἄἀδγ. 
29 Απὰ ψῆεῃ γε ν1}} οὔεγ ἃ 32- 

οτίῆςς οὗ {παπ Κερίνιηρ υπηἴο τῆς ΠΟΚΡ, 
οἴξεγ 11: αἵ γουγ οὐνῃ ψ;1]], 

40 Οπ [δα β8ᾶπι6 ἀΔΥ͂ ἴἴ 8}1}] δὲ 
δαΐθῃ ὕρ; γε 8}|4]} ἰεαᾶνε “ποης οἵ ιἴ 
ἀπ} τῃε πιογγον : 1 ἀηε ἴῃς ΠΟΚΡ. 

41 ἸὙΒετγείοταε 5141} γε Κθὲρ ΠΥ 
ςοιηπηδηἀπγεηῖβ, ἀπἀ ἀο τπεηὶ: 1 ἀπ 
τε ΠοΚ Ὁ. 

12 ΝεΙΠοΥ 5Π4}} γε ργοΐδῃς ΠΙΥ 
{ “μαρ. το, ἢ οἷγ πάπα; δυῖ 1 ν}}}} δὲ μιδ]]ονγεά 
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ἃπιοηρ ἔπε ΤΒΠ]άγθη οὐ [βγδθὶ: 1 (γε 
τῆς ΓΚ ψΠΙςἢ ἢ α]ονν γου, 

23 Τπδῖ δγουρῃῖ γου οὐυζ οὗ τῆς 
Ϊλῃὰ οἵ Ἐργρῖ, ἴο ὕεῈ γουγ (οά: 1 
ἄπι ἴῆς ΓᾺΡ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΠΙ. 
1 742 7ματίς οὕ {4 Ζονά, 3 ΤᾺς ταδδαίᾳ. κα 

7Δε ῥασεσυέγ. ο 744 τἀξαῦ οΥΓἹ “γεγμέ. 
15 746 κασέ οΥΓ Ῥερεεοσί. 41 Οἠεαμέμριε ἐο δέ 

᾿ 0» 126 2υογ. 423 7814 Μαιί οὗ ἐγεσιβείς. 
“6 744 «αν ο7) αἰορπέρεεί. 33 724 “κα: οὗ 
ἑαδοπαοίες. 

ΛΝΏΩ δε οκΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΑ] ρ ΄ 

28. ὙΠ 15 ἰᾶνν ἀρρεᾶῖβ ἴο ἢᾶνε ὕξεῃ ἴῃ - 
τεηδοά ἴο τοτηϊηὰ {πὸ 15 γα 65 οὗ {πῸ βδογεά- 
π658 Οὗ {Π6 χοϊδίοη Ὀδαίνσοθη {Ππ|6 ραᾶσγοηΐ δηὰ [5 
οἴἴξργιπρ. ΟΥ̓ Π6 53ᾶπι|6 πδίυγε νγουἹὰ ϑθοτ ἴο 
Βανθ ὕθθη ἴἢ6 ργοβιιεοη ἴο ἴᾶκο ἃ Ὀϊγα 5 ηϑϑὶ 
ςοηίδιηίηρς ἴπ6 τρόμο νὮ 115 γουηρ. δι, 
ΧΧΙΙ. 6, 7. ϑοπΠΊΘ ΒΌΡΡοΞΘ6 ἴπδλί 1ἴ νγᾶ8 οἡ ἐπ6 
58Π|6 στουηά ἴπδί [ἰ ννᾶ5 ἑογυϊ ἀάθη ἴο βϑεῖῃο ἃ 
Κιὰ ἴῃ [5 πιοίοῦ 5 τὰκ. Οἱ, οἡ ἔχ. χχίϊ!. 19. 

ἐφυ6] 8 ἴθ: 8190 οὗὨἨ [89 72}10ο]ς, ΕἸΠΕ ἃ 
ΘὮδοΡ οὗ ἃ ροδί, [πἰγοά. 8 ἷν. 

29. οἵεγ ἐὶ αἱ γοι οαὐη «υἱΠ] οἵἶον 10 
80 ᾿πδιὺϑὺ Ὁ ὩΔΥ͂ ὯΘ δοοορῦθάα Ζ20Σ γοτ. 
866 Οὗ σ΄. 19. 

80. Οἔ νἱ Σς, χὶχ. 6. 
391---38. Α 5ο]οπιη σοποϊυβίοη ἴο [Π6 ΠΟ] 

οδδρίοσ. ΟἿ. χυ!. 29, 20, ΧΙΧ. 27. 
82. Οξον. 9, Χ. 2, ΧΙ. 44, 4.5, ΧΙ. 21, ΧΙΧ. 12. 
33. χὶ. 4ς,) Χίχ. 26, ΧΧΥ͂. 18, Νιμλ. ΧΥ. 41. 

ΠΗΑΡ. ΧΧΙΠΠ. 
ΤΗΕ ἘΕΒΤΙΝΑΙ.5. 

Τῆς Ῥεπίαϊευς ἢ ἀοοβ ποῖ σοῃϊδιῃ ΔΗΥ͂ ΟἿ 
ςοιηρϊεῖο δοσουπί οὗ (Π6 Βεϑαναὶθ, Βιιῖ ἐδο ἢ 
οὗ ἴῃ6 ἸΟΏΣΟΙ ρᾶ55Αρθ5 σγδίηρ ἴο 186 5υὐν]οςῖ 
ΔΡΡεδῖβ ἴο ἢᾶνὸ ἃ πηεϊμοὰ οὗ 18 οὐγῃ Ὀθδγηρ 
ὌΡΟῺ 5οπηθ ραγίϊσυϊαγ οὐὈ]εςξ οὗἩ ἴδ 1,Ἐρ ἰϑἰδίοῦ 
δἵ ἴῃς ἔπης 11 ννᾶ8 ρυ Ὁ] ]5ηθὰ, Ὅδοϑε οὗ [Ποπὶ 
ὙΠ} ἢ οἰαδγδοθ 1ὴ6 νυάδϑὶ σδῆρο οὗἁὨ ἱπίοστηδ- 
[ἴίοῃ ᾶἃγὸ 1015 σμβαρίοσ οὗ [ον συ δηὰ ΟΠΔΡ5. 
ΧΧΥΠ, χχῖχ, οὗ Νυτηθεῦβ. [{ ΠΊΑΥ Ὀ6 οὐϑογνοὰ 
τῃαὶ 4 ραστὶ οὗ {π|5 σμδρίοσ, νυ. 39---..3,) 4065 
ποῖ Ζ]] ἱπιπιθάδίο! Υ νυν [86 ὑγαςξςδὶ σοορα 
ΟΥ̓ 16 ῥγεοθάϊηρ ἰάγρεγ ρογίοῃ, υν. 1---18, 
τοϊδίϊης ἴο 16 ἀδγβ8 οὔ ΗοΪΥ (Οοηγνοοσδῦοῃ : 
ἴῃ [15 ἔογπι 8ἃ5 νν6}} 48 ἴῃ ἰἴ8 τηδίϊζον 11 σοῦ- 
«“Εζυΐοα ἃ ἀϊκίίηςϊ 5κοεσξίοη. Βιυῖ [ἢ6 441} γεῦϑδ 
ΒΟΙΥΟ5 85 ἃ ΡΌΠΕΓΑΙ σοΟποΪυίοη ἴο ἴῃς ννδοὶὸ 
Ἑδδρίοσ. 

ΤΗΕ ΠὈΑΥΒ ΟΥ̓ ΗΟΙῪ ΟΟΝΝΟΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ 
ΤΗΕ ΚΕΙΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΝΌΑΙ, ΕΕΑΒΥΒ 
ΤΟ ΤΗΕ ΑΟΘΚΙΟΌΨΤΟΞΚΕ ΟΕ ΤῊΕ ὙΕΑΚ. 
1.--.λ8. 

Ῥνεϊῥνεέμαν Νοίε. 
Ι, ΦΤδε ϑροοϊβοὰ {{π|65 ἴῸΓ Ρυ0]1ς νγογϑὮ Ὁ 

δοςογάϊηρ ἴο ἴῃε ἂν» ψεγα; (1) Τα ἀδῃγ 

Μοιπΐπρ ἂπὰ Ἐνεηΐϊηρ 5δογ βοθβ, βοιηθε πη65 
ΟΔ]Ποὰ “π6 σοπέηυδ! Βυγη οὔσης." (2) 
ΤΠ ΘΟΚΙΥ ϑαθαῖῃ. (3) ΤῈ ἀδΥ οὗ 186 
Νον Μοοη. (4) ὙΠῸ ““βεῖ εαϑῖβ" (Νυπὶ. 
Χχίχ, 19) ΟΥ̓ Δρροϊηϊοά {{π|65 οὗ ἅπηι8] οὔ- 
βογνδῆςθ, οὔ ΕΟ ΊΠοσο ὑνογὸ ἄνο, ἴπ 6 Ῥάβϑονοῦ, 
της ἀΔγ οὗ Ρεηϊεςοϑῖ, ἴῃς εδϑὶ οὗ Τ γυτηροί5, [Π6 
ἀδγ οὗ Αἰοπετηρηΐ, δηὰ {πὸ ἔδδϑὶ οὗ Τ ΔΡουηδς 68. 
1 ΟἸγ. ΧΧΙΙ, 20, 31: 2 (ἢν. υἱῖ. 12, ΧΧΧΙ, 4} 
ΝΕΗ. χ. 22; 5414} 1. 12, 14. ΕῸΓ δδοὴ οὗ 
1Πεθ6 ὀσοδϑίοῃϑβ βρεςὶδὶ βδογ ἔσθβ ὑγεγὸ δρροίϊηξ- 
εὐ, Τε Ψ Βοΐς οὔ ἴπεπὶ τὸ (πογείοσθ τηρη- 
τἰοποὰ ἱπ 1π6 ραϑϑθᾶρὸ οὗ ἴμο {,ἂνν ΠΙΟὮ ῥτο- 
5065 ἰῃ ἀοίδι] (ἢ6 ἐεβεῖναὶ ϑδογιἤςοβ, ΝΕΠῚ, 
ΧΧΥΙ, χχῖχ, δηά ἰῇ πὸ οἴδοσ βἰπρὶθ 
ὙὝΠΒΟΥ ἃγθ βϑυθσα] παπιθά, ΝΌπι. χχυ]ῖ, 3, 9, 
11, 16, 26, ΧΧΙΧ. Ι, 7, 12. ᾿ 

- ΤΟ τε ΠῚ ΘαΌΡΑΙἢ5, δηᾶ οοσγίδιη ἀδγβ ἴῃ 
(Π6 δρροϊηϊθα {πὲ οὔ δπηυδὶ οὐϑβογνδῃςθ, 
ὙΟΓΟ αἀἰπεηρυ !5ηῃοα 45 “ἀδγ5 οὗ ΠΟΙ σοηνο- 
οδίίοη," Το ἀείειπίπα ἂπὰ ἴο οἱ ϑϑι Υ̓ {Π6 
ἄδγβ οὗ ΗοΙγ (ὐοηνοοςδίίοῃ, ἀρρϑᾶῖβ ἴο 6 
[δὲ πιδίη οὐὔ͵]θοΐ οὗἩ 1}15 βεοιίοη (5εῈ Ὁ. 2). 1ἰ 
ΠΟΣΙΔΙΠΪΥ 5 ποῖ, 45 ϑοθ ἢᾶνα ἱπηδρίποά, ἴο Β6 
Τεραγάθαά ἃ95 “8 Ἵδιοπάδσ ἡ οὔ {πΠ6Ὸ Ηρῦτον 
ἍΌΓΒΡ. [{ σοηϊδίηβ ἢ0 πιδηξςοη οὗ ἴπ6 Νεοὺν 
Μοοῃβ (Ὡς ἢ ψετο ποῖ ἀδγ58 οὗ ΗΟΙΥ ὥοηνο- 
σΔΕΙΟη), Ποῖ οὗ ἴ6 Μογπίηρ ἂπὰ Ενεηϊηρ 56 Γ- 
ΥἹοΘ βροίκεῃ οὗ ἴῃ Νιυιπὶ, Χχυ]. 

ΤἼΘ φεηογαὶ νογὰ τεπάογεα ὁ" [ϑαϑίβ᾽, 1Π ΟἿἹΓ 
γΟΙΒΙΟη, υὉ. 2, 4) 37) ἄζα., 5. »η0 σά», νυ ἢ 
δ ψηῆθς5 ᾿ΠογαΪγ δΡροϊπῦοα ἐτη95. ὙΠῸ 
ἴῆγεο ξένας (οἴδη οδι] θὰ [π6 Οτοδὲ Ἐδβί!- 
γ4]5), Ῥδβϑονοσγ, Ρεηίθοοβί αηὰ ΓΑ ογηδο]οβ, ἴο 
ὙΠ ΙΓ [Π6 πδηηθ ραν, 1.6. ἃ )2α51 ΟΥ γεῤοϊείηρ, 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ Ὀεϊοηξ5 (νυ. 6, 34, 395) 41), ΜΈΓΕ 
ἀἰξειηρυ ϑηοα ὉΥ [ἢ δἰζεπάδησες οὗ ἴῃς πηδὶο 
Ιϑγδο ἴθ ἂὲ ἴπ6 πδίϊομδὶ ϑαηοίπασγυ. Ἡδηςδ 
[ΠΟΥ ἃζὸ δηυπγογαϊρα 8 1Π6 ἔσπιυΐα ἘΤΉγοΟ 
Εἰπλθ5 'ἰπ ἴπῸ ΥΟΔΓ 411] [ΠΥ πΊ4165 5041} ΔΡΡΘΑΣ 
Ὀεέοσε {6 1ογὰ σοά," Εχοά, χχὶ. 17, χχχὶν. 
23;) Ὠευῖΐῖ. χυὶ. τό. ἴῃ ἰδίοσγ. {ἰπ|65 ΠΟΥ 
γγεῖο σα]]οὰ Ὀγ ἴΠ6 γα ίηϑ “" ρηΠρστίσχαρο θαϑίβ. 
{15 ννουῃυ οὗ ποῖος {παῖ {π6ὸ Ηθῦγονν ννογὰ ἰ5 
ἰάοπῖςαὶ ἢ} (86 Αγαῦϊς δα, ἴῃ6 παηιὸ οἵ 
[δε ρΡΠΡτίπιαρο ἰο Μόοςδ, ἔγοπι νος ΠΟΠΊ65 
186 νν6}]-κηοννῃ ἡνοσα ἔῸγ ἃ μι] ρτῖπι, δα), 
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. 2 ϑρεαῖς ὑπἴο {πε ΤὨ]άγεη οὐ 15- ἀο πο ννοτίς ἐῤεγείρς ἷτ ἐς ἴῃς βαδθαϊῃ 
ΓΑΕ, ἃπὰ 58Υ ὑπῖο τπεπὶ, ὐπεγπίης οὗ τῆς ΓΟΚῸ ἴῃ 811 γουγ ἀννε!]! Πρ. 
ἴῃς ἐελϑίβ. οὔ τὴεΣ Ι͂Ὰοκρ, ψηΐσὴ γα 4.4 Τδεβε ἀγέ ἴῃς ἔδαβίβ οὗ [6 
8Π4}} ργοοϊδίπι 290 ὁ μον Ἴσοηνοςα- ΓΙ͂ΟΧΡ, φύέμ μοΙγ σοπνοοδίίοῃβ, ννῃϊς ἢ 

«Ἐχοὰ 29. [ΟΠ8, ἐύέη ἴπ656 γέ ΓΑΥ͂ [ελϑίϑβ. γε 5841] ργοοϊδί πὶ ἴῃ ἘΠ εῖΓ 86,908. 
ὕκαι ς. 3 “Οἰχ ἀλγβ 8}}41}} νγοῦκ θὲ ἀοπε: ς ὁἾη τῆς ἰουγίεξεπῖῃ ἀαγ οὗ τῃε ὁ Ἐχοά. τα. 
ἜΒΗ μὲ (186 βενεητῃ ἄἀδῪ 'ς ἴδε βαθδῖῃ ἢγθῖ τποηϊτῇ δῇ ὄνθὴ ἡ: ἴῃς [ΚΡ 5 Νὰπιρ, αδ. 
ΤῊ οὗ γεϑῖ, δὴ ἢοὶγν σοηνοοδίϊοῃ ; γε 5141} ρδββονεσ. ; 37: 

Βοβιε5 ἴδε ογάεσ οὗ ἴῃς ἀδγβ οἵ Ἠοΐγ οη- 
νοσδίοη, ννὸ πᾶνο ἰῃ [(ἢϊ8 βϑοσϊοῃ δῃ δοσοουπί 
οὗ {πες ρεουϊδῦ οἴογιηρϑ οὗ σταίη ννῖςῆ τηδυκοὰ 
[6 σοπηπηθηοοσπιοηΐ δηὰ (6 ἰοττηϊηδίοη οὗ [ἢ 6 
ξταϊῃ Βαγνοβί, υυ. 9---21:. Τακίηρ δοςουηΐ οὗ 
{815 Ῥασχίϊσυδσ, δος ΜΠ Ὡ 186 συδροηβίοη οἱ 
ἰδθουγ σοπητηδηάδθά οἡ ἴδ ἀδγ5 οὗ ΗΟ Οοη- 
γοςδίίοῃ, [ἢ15 βϑεςίίοῃ 53εῖ58 ἔουτῃ ἔοσγ ὑγαςξοδὶ 
ξυϊάδηςε {πὸ τοΪδύοη ἴῃ νυν] ςἢ Ὁ 9 Δρ ροϊπῖθά 
1195 οὗ ἴπ6 [ΟΚΌ, ΘΟ ΚΙΥ 85 γγ6}1 ἃ5 Δηηιδὶ, 
διοοά ἰο {πε οτάΠΑΓῪ οσσυρδίοηβ οὗ [Π6 ρθορῖο, 

Π. ἼΤΠΕΤΕ 15 πο ὀχρ  δηδίοη ρίνθη ἴῃ {πὸ 1 ἂν 
οὗ 186 πιραηΐπρ οὗἁἩ ἴπθ ἴεσπὶ “ ΠΟΙΥ σοηνοοσᾶ- 
[Ἰ0η.᾿ ὁ σδῃ ΟἿΪΥ ἀοίογτηίπο ϑν ἢ δὲ ᾿ξ ἀοηοϊοά 
ὈΥ ἱπέσγεποθ. ὙΠ6 πιοϑὲ ργοσδ 6 σοποϊιβίοη 
ἰ5 (δὲ (ἢ6 ἀδγβ8 οἵ ΗΟΪΥ (οπνοσδίίοῃ νγοτθ 
ΟΟΟΔΘΙΟΠ5 ἔογ βαρ α Δ] τοὶ ἔου 186 νυ ἢο]ς 
Ρεορίθ, δῃά παῖ ΠΟῪ οννοὰ {ΠΘῚΓ παπλο ἴο 
ΒΑΛΒογηρθ ἴοσγ σεϊρίουβ οαἀϊβοβίίοη, τυ δὶς, 
ιπ Ἰδίεσ ἘΠπι65, ἡνεῦα ὈγΓΟΌΔΟΙΥ δΒεϊὰ ἴῃ ΟΥΟΙΥ͂ 
νη δηὰ υἱ]δλρα ἴῃ (6 ἩΟΪΥ 1,ἀπὰ, Β6θο 
ΓΛΟΘΙ;5 τὴρῃϊ ἤᾶνε Ὀδοη ᾿ἰκὸ ἴμοβο μοὶὰ 
ἴῃ ἴῃ. ϑγπάροριιθβ ννϑϊο ννότο 69 Δ 5ῃοὰ 
αἴτεον [6 σαμεν γ. 86εῈ Νοῖα οἡ πο δα θα ἢ 
ἀλγ (Εχοά. χχ.), ὃ 1. Ὑπό ψεγα πὶ 186 
σουτζβο οὗ [ῃ6 γοασγ, Ὀδϑι θα [Π6 θ ΚὶῪ 84ὺ- 
Ὀδῖἢ 8, βσενθὴ ἀδγβ8 οὔ Ηοὶγ (οηνοοσδίίοῃ, {Π6 
ἢτϑί δηὰ ἰδϑὲ ἀδγϑβ οὐ ἴῃς Εδδϑὶ οὗ [Πη]οανοηθά 
Ὀγελά, ἐδ ἢγξπὶ ἀδγ οὗ (πὸ Εραϑξέ οὗ Τδθοῦ- 
ὯΔ0]65 πὰ ἴῃ6 ἀδὺ ἕο] ]οννῖπρ {πὸ Ἐδδϑί, {Π6 
ἀλγ οἵ Ῥεπίεςοβί, ἴῃ. ὍΔΥ οὗ Αἰοποιηθηΐ, 
δηὰ ἴῃ Εεαϑὶ οὗ Ττιπιρεῖβ. ἘΧχ, χίὶ, τό; Νυη). 
ΧΧΥΪΙ. 18, 2ς, 26, ΧΧΙΧ. 1, 12, 35. ὙΒΠΕΙο 
γνυὰϑ ἃ ἀϊπίποιίοη Ὀοῖννθθη {ποπὶ 845 σοζαγὰς 
δῖ οί Π685 οὐ οὐϑονδηςσθ. Οὐ ἴδῸ ΨΈΘΚΙΥ 
δα δι δηάὰ οὐ ἰδ6 ὨΔῪ οὗ Αἰοποπιοπέ πὸ 
γοῦκ οὐὗἨ ΔΠΥ Κίπὰ ννᾶ8 ἴο 6 ἀοπα (υν. 3, 
248). Βυϊῖ οἡ (δθ ἀδγβ οὗ ΗοΐΪγ (οηνοοσδίίοη 
ἴῃ 16 σγεδὲ ἔεβίϊναῖιβ ἀπὰ οἡ ἴῃ Εδαβδῖ οὗ 
Τγαυπιρεῖθ, ἐἰϑογν]θ τοῦ κ᾽" ΟἾΪΥ νγϑ5 ρτοὸ- 
δι! ἀ, 866 οἡ υ. 7. 

[ δᾶ8 θδθῆ ὙΘΓΥῪ ΣΟΠΟΓΑΙΥ βυρροβεὰ ἐπαὶ ἃ 
ἩΟΪΥ Οοηνοοσδίϊοη νγ88 ἃ πανήγυρις, ἃ δοϊεῃη 
ΔΘΘΟΙΔΌΪ οὗ ἴῃς Ῥοορ!ὶθ δί ἴῃς πδίϊοηδὶ ϑλπε- 
ἴυλγγ, δοςογάϊηρς ἴο ἴΠ6 ἔογπι δ ϑοὰ πῃ τὸ" 
ἔοτεηςςε ἴο {π6 ἴπγος σγεδί ἔοβίϊναὶς (Η ὑρέεϊά, 
Κπηοδεὶ, ΚυτγῖζΖ, Πλανιάϑοη, ἅς). Βυῖ νγῈ 
Κπονν ἴπδὲ ἴπογο ννγᾶ8 πο σοηΐγαὶ ρδίβοπηρ οὗ 
τῆς ρϑορὶς οὗ [818 Κιπὰ οἰἴπεσ οὐ 1Π6 ὙυΘ ΚΙῪ 
ΘΑ θαίῃ, οὐ ἰῃ6 ὨΑΥ οὗ Αἰοποπιεηΐ, οὐ δ 
{πε ἔοαϑὶ οὗ Τπιπροῖβ. [ἰ πιᾶγ ὕ6 δα ἀοά {πὲ 
πο ποίΐϊοῃ 18 ΟὈνιοΟυ 5} Υ ἰῃςοηδιϑίθης ἢ [ἢ 6 
οοτηπηιδηά ἴῃ ὙΠ ἢ 1Π6 σοποσαὶ διϊοπάδποδϑ οὗ 

{Ππ6ὶ Ῥξορὶε δὲ {π6Ὸ ϑαποίιδυτΥ ἅγὸ Ϊϊπιοὰ ἴο 
ἐδνγεθ Οσσδβίοηβ ἴῃ ἴπ6 γεᾶγ. ἔχ, ΧΧΙΪ!. 1, ὅζς, 

ὥ. Οὐπεεγηπίης ἐδε βασίς, ἄς. ΤΦΒε ἰδίΐοσ 
Ρατί οἵ (Π15 γεῖβα τϊρῆϊς ταίποῦ 6 σοηάογ- 
οἀτς 9 δρΡροϊηῦθά δῖη9. ΟΥ 9980- 
ΥΔῈ ἩὙΔΊΟΝ Υθ6 Β88]11] ῬΙΟΟΙΒΊΣΣ 88 ΠΟΥ 
σοπγοοδῦϊοι δ, 8.980 ΔΣΘ ΣΩΥ͂ δΔυροϊπῖοά 
1298. Οἴ. υ-. 27. 

85: Τδε ϑαθθαίῃ 15 ἴῃ {πκ τρδηηοῦ υἱδοοὰ 
Βεΐογε ἴῃ6 ἃπηιδὶ δρροϊπιεὰ Ἐϊπιὲ5 ἰῃ ἔχ. 
Χχχὶν, 21---.; Εχ. ΧΧΙ, 12, 14; δἂπὰ 
Νυπι. ΧΧΥ. 9 886. ΤῈ ϑενεπίῃ ἐδύ [δά 
Ὠξοη σοηϑεογαίοα ἀ5 ὅλ) ΒΘΑΌΡΔΙΙ οὗὨ 980- 
γ δ, ἤσζυπηρ Ηἰ5 ονγῃ γεϑὶ; 1 νγᾶβ (ἢ δ0- 
Κπον]οάροα βρη οὗ {6 Οογνοηδηΐς Ὀεϊννέοη 
Οοά πὰ Ηἰἴ8 ρθορὶθ. ὅ8δ6εὲ οὔ ἔχ. χχ. Α5 
ΒΌΓΝ ἴ ΡΓΟΡΟΥΥ ποϊὰ 18 ρίαςς δὲ ἴῃς ποδὰ οὗ 
ἰῆς ἀδγβ οὗ Ηοἷ) (οηνοσδίϊοῃ. 

ἐπ αἱ! γοιιγ ἀπυεἰ προ. Μοϑῖ οὗ ἴδε [εὐνϊ δῇ 
ὙΥτεγβ Οχρ δίῃ [ἢ 5 ἴο πιθᾶπ, εἰ δεν ἐπὶ 1δε ον 
Ζαμά ογ ομὲ οΓ ἡ". ὙΠΟ ΘΧΡΤΟβϑΟἢ ΠΊΔΥ (ΟΓ- 
[ΑΙΠΙΥῪ 6 ἴακοη ἴῃ 118 Ὀτγοδάδθδί ϑθῆϑε, ΟΕ, 
τ. 14. 

4. ὝΠΙ5 νοῦβο ταὶς δ6 τοηδοτοά : ῬῈ 989 
δΔΌΡοΙπλοα ὈΊΣ268 Οὗ 180 ΤΟΣάᾶ,; δΔ.Θ ἨΟΙΥ 
σοπγνοοδῦλοιβ ὙΔΊΟΣΒ Υγθ0 Β88}]1 ῬὉῬΣΟ- 
ΟΙαῖὰ δὖὺ ΤΔΟΙΣ ΔΡΡοϊπῦθα Β08. 80} : ᾿. ἐ. 
ἃ5 ἴΠ6 γοαῦ Τσοπηθ5 τουπά, Ὑῆδ ΓΕΟΌΓΓΘΠΟΘ 
οΥὗἩἨ ΤΠ ΘΑ ΔΓΙΓ Δ] ΠυΠΊΌΕΣ ἴῃ ἴδε Δηη0 Δ] ἀδγ5 οὗ 
ΗοΪγ (οηνοοδέοη---ννο αἱ [ἢ6 Ῥδβϑουεσ, ἴννο 
δ 106 ξεαϑὶ οὗ ΤΠ δΔυοσηδοὶοθ, ἢ [Π6 ἀδγ οὗ 
Ῥοηϊοοοβῖ, ἴῃς ἔεαδσὲ οὗ Τγαυπιρεῖβ, δηὰ ἴδ 
ΏΑΥ οὗ Αἰοηπειπηοηῖ---8ῃου ]ὰ Ὀ6 ποιςοά. 

δ--8. ἴη 6896 νοῦϑθβ, ἴῃ6 ῬΆβϑούθσ, Οὕἁ 
ῬάϑΟῦΔὶ ΘΌΡΡΟΥ, δπὰ {πε ἔοαϑὶ οὗ π]εανεηθά 
Βτοδά, ᾶγὲ ῥ᾽ δ ΠΥ ϑροίκεη οἱ 85 ἀϊβεϊηοϊ ἔεαδβίβ. 
8.6 ἔχ, ΧΙΙ. 6, 1ς, 171; Νυχῇ. ΧΧΥΙΪ. τό, 17. 
ἐρκῆνων: .Απξ᾽ 111. το. ὃ ς. ὍΠὲ ἔννο ἀΔγ5 οὗ 

ΟΥ̓ (οηνοοσδίίοη 5.ΓἸς ΠΥ Ὀοϊοηροά ἴο (ἢ ἰΔΐ- 
ἴεσ. Βυΐ ἴδε ἔνσο Ὡδπηθβ, 'ῃ σοπηπΊοη δ5ᾶ86, 
ὈδοΔΠ6 σΟηνΕΓΈΌΪΟ. 

. δ. 2δὲ ουγίεεη δ αν Γ᾽ δὲ 3γιἐ νιοπὲῤ δὲ 
ἐυεη] Ασροογάϊηρ ἴο ἴπε Ηεῦτονν τποάς οὗ 
τεςκοπίηρς ἴδ6 τςῖῃ ἀδλγ οὗ ἴῃ6 πιοηῖ Ὀοζδῃ 
Οὐ ἴθ ονοηϊηρ οὗ ἴδῈ σφίῃ. ὍΤῆθ ρϑϑο δ] 
Ἰλτλῖθ νγᾺ5 531Δπ ὀείαυεεπ ἐδε 'αυο ευεπίη: (566 
οὐ Εχ. χὶϊ, 6), 8ῃ ἰπίοεσνδὶ οὗἉ {|Ππ|6 ἴῃ νυ ἢ [ἢ 
ἔννο ἀδγ5 βδοῖη ἴο ἴᾶνθ Ὀθθη τεραγάθα 45 ουοῖ- 
ἱλρρίπξ θδςἢ οἷδοσ, Ὑπὸ ἀδΥ οὗ ΗΟΙΥ Οου- 
νοσδίοη ἢ ΒΓ ἢ [6 ξδδεὶ οὗ [᾽ ηἰοανοηθὰ 
Ὀχοδά ςοπημεποοὰ (ν. 72) ψγ8 ἴῃ6 1ςἴἢ, δηά 



δι8 

6 Απά οπ ἴδε βδβῆδοπιῇ ἐν οὗ 
τῆς βᾶπι|6 πηοηῖῃ ἐς ἴῃς ἔξαϑδῖ οὗ υπ- 
Ιἰεανεπεά διεδά υὑπῖο ἴῇεΣ [!ΙΩΟΚῸ : 
Βανθῇ ἄδγβ8 γε πιυδῖ εἂΐ υπη]εανεπεὰ 
ὑγεθδά. 

η ἴῃ τε ἢτβῖ ἀδὺ γε 58)2]} ἢὰᾶνς 
Δη Βοῖγ σοηνοσδίϊοη : γ6 8}4]}] ἀο πὸ 
56γν 6 ννογκ ἐπεγείη. ; 

8 Βυῖ γε 5}8]}] οΥ̓ΕΓ πη οἴετγίηρ 
πιλάβ ὈῪ ἧς υπῖο πε ΓΟΚῸ βενεη 
ἀδγβ: ἰῃ 1 βενεπῖῇ ἀΔΥ ἐς Ὧη ΠΟΪΥῪ 
ςοηνοοσδίίοη : γὰ8 5Π4}} ἀο πο 8εγν!]ς 
νοῦ ἐῤεγεῖη. 

ἴδὲ ἢ ΜΠ ἢ ἃ τοιτηϊπαϊθαὰ τᾶς [Π6 115, 
Οὗ, Νυπῃ, χχνὶ!, 16, 17. 

Θ. ,Μα:7] Ἡδοδ. εραρ. ὅς ῥτοεῖ. Νοίΐδ. 
επἰοαυεπεα ὀγεα ἢ] 86εὲ οἡ ΕχΧ. ΧΙ! τς. 
7. πὸ :ογουϊε «υογ Ὁ} ϑ1{6ΓΆ}}7, ἢο ψοτκ οὗ 

ἰδλθουγ, ἢο ὑννουκ [δὲ Ὀδϊοηρβ ἴο ομδβ νου] ν 
«4]]1ηρ, σις ἢ 45 ἰδθουγ ἴῃ ἀρτισυ]ξαγο οὐ ῃδηάϊ- 
ογαῆ, Α Ἰίσεποθ νγᾶβ ροιτηἰοὰ ἔογ 86 ρὑγὲ- 
Ραγαῖοῃ οὗ ἐοοά, νυῃϊοῖ 18 ΠΥ ἐχργεβϑοὰ ἰῃ 
Εχ. χί!. χό. ῬΠΐδ Ἰισθεῆςε νγᾶ8 ποῖ στυδηϊεά οῃ 
[6 γγΘ ΚΙΥ δα δίῃ, οσ οὐ [6 ὨΔΑΥ͂ οὗ Αἴοηθ- 
τηοηί. Οου ἴδμποπι ᾿ξ ννγὰβ ποῖ ἰανσῆι ἴο ἀο 
ΜΟΥ οὗ ΔΩῪ β8οζί, ποῖ Ἔνθ ἴο Κίπάϊο ἃ ἤτε, 
Ἐχ. Χχχ. το, χχχν. 4: ἴον. Χχὶ. 28, 20. ΕῸΣ 
411 (ῃς ἀδίλ:18 οὗ ἴῃς Ῥδββθονοσ, 5866 Νοῖοθβ οἡ 
Εχ. χὶϊ. ΧΗΣ, 

8. ἀπ οὔεγίμρ »ιαάξ ὁγρ γε] Ὅῆδ 5δοτί- 
ἤοε5 Ποιὸ τηρδηΐ ἂῖὸ ἴῃς ἴνγο γοιηρ Ὀυ]]ος 5, 
(ἢ τατὶ δηὰ (ἢθ ϑενθῇ βῆδορ, ἢ ὑμεῖς Μοαῖ- 
οΟἤἴοπΠηρ8, δηὰ [δ ροδί ἔογ ἃ 5π- οἴἴδγηρ,  Πςἢ 
γοτα οἴἶεγοα οἡ δαςἢ οὗ ἴπ6 ϑονθὴ ἀδγϑβ οὗ {Π6 
ἴελεῖ, Νιυιπη, ΧΧνΙ. 19----24. 866 Οἡ στ΄. 20 οὗ 
[Π15 οδαρ. Α5 ἴδεῖὸ 15 πο πιδπίίοῃ τδάς οὗ 
1656 ΟΥἴΘΓΙΠΡ 5 ἴῃ Εχοάυ5, ἰς ἢᾶ45 Ὀδδη ἱπέοττοα 
1βαῖ {πεν ἔοιτηεά ἃ ἀεραγίιγε ἔτοπὶ ἴδε οὐ Εἴ Π8] 
δ᾽ ΠΡ ΠΥ οὗ ἴῃς ργπηεῖνε ξεαϑὲ 45 ἀεϑογ θεὰ ἴπ 
Εχ. χχὶ!,, ὅἄζςς, (Ηυρέε]ά, ᾿ανάϑοη). Βυΐ τἴ 
15 ἴῃ δοσογάδῃσθ ψν ἢ ΔΠΑΙΟΡΎ ἴο 5ΒΌΡΡοϑβε {δδὲ 
ΒΔΟΓΙἤΟ65 ΣΏΔΥ ἤᾶγο Ὀεεη οἴεγοά, δοσογάϊηρ ἴο 
υιϑᾶρ6, ΟἹ ἐΔοἢ ἀδγ οὗ ἴῃς ἔεαϑὶ Ὀθεΐοσγε βρεςϊῆς 
ἀἰγθοϊΐοπβ ἕο 1μοπὶ ννεσα δοίι!] τυτ θη ἰπ 
[δε [,νν. 
9--2 Δ. Ὑδιοθ6 νοῦβοβ Τοηπίδίη ἃ ἀϊϑιποὶ 

ςομηπιδηᾷ τορατάϊηρ ἴῃς τοὶ σίου 5 5ογυ ]ο5 1ΠΊ- 
τηθαϊδίοὶΥ σοηπεςοϊοὰ ἢ [Π6 γσταὶη μαγνοϑῖ, 
Εἰνθη ὈΥ δηϊτεϊραϊίοη ραϊπϑδὲ ἴπ6 τἰπ|ὸ ἤρη 
ἴῃ ΡΘΟρΪΘ ὑγεσε ἴο ροϑβϑϑθβ5 6 Ῥγοπιϑοά 1,δηά, 

1δε ΕἸγε δδέα ο θεὲ Ἡκσγυει, 0----τλ. 
ἼΠΙ5 5 [Π6 ΟἿΪῪ ῥἷᾶςθ ἴῃ {π6 [,ὺὺ ἴῃ Ὡς 

ἴδε οἴεππρ οὗ ἴῃς Εἰγοῖ ϑῃοδὲ 18 πιεηςοηθά. 
Βυϊ ἴῃ [οβῇ. νυ. σὲ δότε 5 ἃ τεΐεσεποο ἴο [ἢ6 
Ῥγοβι διε σοηποοϊοὰ ψἱὰ ᾿ξ Ὑμῖς ἢ 8. ὑγὸ- 
βοσι δὰ ἴῃ σ. Σ4. 

10. «2:47}] ὝὌΠο οτρίπαὶ τνοσγά, δ,ριϑγ, 
ΤΩΘΔη5 ΟἸΠΟΓ ἃ 5ῃεδέ (Πουῖ, χχίν. το, κυ 

ΓΕΝΙΤΙΟυ 5. ΧΧΊΙΠΙ. [ν. 6--Ι 1, 

9 ὅ Απά τῇς ΓΟᾺΡ βρᾶκε υηΐο 
Μορεβ, βαγίῃρ, 

Ιο ϑρεᾶῖί υπῖο τῆς ΤΠ] άγεη οὗ [5- 
ΓΆΕΪ, δηἀ 881Υ ὑπο ἴπεπὶ,  Θη γα 
δε σοπια ἱπῖο {πε ἰαπὰ ψῇῆϊςἢ [1 ρῖνε 
ππῖο γου, δηά 582}} γεὰρ ἴδε ἢδγ- 
γεβῖ τπεγεοῖ, τῆεπ γα 5}4]1] Ὀτγίηρ ἃ 
ἐῃεδῇ οὗἉ τῆς βτγϑείπι 8 οὗ γουγ ἢατγ- 1 
ναβῖ ὑπο Π6 ῥγίοθβῖ: Η 

1 Απά Πε 5841] νγᾶνε τῆς ϑῃεθδί θνε. 
Ὀείογε ἴῆς [οκ, ἴο δὲ δοςερίεα ἔογ 
γν οὐ ἴπε τηοῦγονν δίῖεγ τῆς 840- 
Δίἢ τς ῥγίεϑι 8341} νσᾶνα 1. 

ἱ, 7, 1ς, ὅζς.), ΟΥ ἃ πιθάϑῃγο, [Π6 “ὁ ΤΘη} ἀ6Δ]" 
οὗ 83ἃη Ερμδῆ, Ὀεὶπρ βοιηθί ίηρ πιοτὸ [πη ἔοι 
ΠΠ 5 ψιλὸ ΕΑ] ]οη (ἔχ. χνὶ. τό, :δ, 26: ἴ,δν, 
ΧΙΧ, 3ς) 26). Ουΐγ νογβίοῃ 15 ργοΔΌΪΥ τρπῖ 
ἴῃ (8185 ρίδοθο, 80 ΧΧ-. Ρμῖο ( ἀς δερί.᾽ 
40), ΨΝυΐϊξ., 1 αἴπετ, Οὐοϑθοηυβ, Ἐπεί, ἐς 

εἰΐε, ἄς. Τῇὸ οὔδοσίηρ  Ὡοἢ ννὰ5 ννανθά 
νγ25 πηοϑδὲ ᾿ἰκοὶνῪ ἃ 5Π|8}} βιθδῦ οὗ Ὀδυίευ, ἴΠ6 
δταὶῃ ὙΠοἢ ἰ8 ἢγβί τῖρο. ὍΠῸ ἢγϑι ἔγυ 5 οὗ 
16 ψνῆοδί παγνεϑδῖ σεῖο οἤεγεὰ ϑενθὴ ὑνθεῖβ 
ἰαῖοσ ἰῃ [86 [,οᾶγ65 οὗ Ρεηΐεςοβσί. ὅ8ὅεὲ συν. 1 ς--- 
17. ΤΠ ἴνο οβοσγίηρβ [5 ἤριυγε ἴ86 γεγῪ 
Ποπιπιοηοειηεηΐς δηὰ ἴδε σοπηρὶοεοη οὗὨ ἴδ 
ξιαϊῃ αγνεβί, ςΐ. Κυπτ} ἱ. 22, 11. 22. Βιυῖ 
]οϑερῆυβθ, (Ὡς Μιίβῆπα, ψ ἢ (6 Ἀδθὺϊ- 
Ὠϊσίβ δηὰ τηοδὶ οὗ [πὲ τεσθηΐ [ενν ἢ} ἰΓδη8- 
Ἰδλῖογβ, ἴᾶκο [86 οἴεγίηρ ἴο Βανθ Ὀδθὴ ποῖ ἃ 
δῃοδέ, δυῖ ἃ πιράδσισε οὗ ἴπε ἔγοσὮ στουηὰ 
ὈΑΓΘΥ τθὰ]. [οϑορῆυ5 δπὰ [ἢ6 Μίβϑῃηδ ἀθ- 
Βοῦρο [ἃ ἃ5 ἃ σόριυΐδλγ Μελί-οἴδπιηρ ψ]} 115 
Οἱ] δηὰ 115 ἔγαηκίποθηϑο οὔἴεγεά ἰὴ 186 υ5ι8] 
ἍΑΥ. [ο5. "Απί, 111. 1ο, ὃ 5; Μίϑβῆηδ, “Με- 
ΠΟ ἢ. Χ. λ--ὄ; Βυχίοτῇ, “1,6χὶ ΟΒδὶά,᾽ ". 
1628. Ἰέ (ἰδ σταίη νγᾶβ στουηὰ, οὐ πηϊχοὰ 
νὰ οἱ] δηὰ ἔγδηκίησθηϑο, δηὰ 1ἢ 4 ἢδηάξι 
νγ88 οἴετγοὰ οὐ ἴῃ ΑἸΐᾶσ (45 [Ὁϑερθιι8 5405), 
1: 566Π|8 υπδοσουηίδοϊς [πάῖ ποίμίηρ οὗ ἴπ6 
κι πὰ 15 ῃἰπιθά δ ἴῃ (ἢ15 ρἷδος, νυν ἢ} ]6 [ἢ [οᾶνο5 
οὗ Ρεηϊεοοβῖ σε ΖΪΥ ἀσβοτι θεά ἰῃ Ὁ. 17. 

11. «υσύυε ἐδὲ “6:47 8966 [ηἰτοά, ὃ ἷν. 
2ο ὁε αερεῤῥεά 70 γομῇ 866 Οἡ ἷ, 3. 
οπ {δὲ »μογγοαυ φῆογ 1δε “αὐδα:}}] [115 πιοϑὶ 

ΡτοῦΔΟΪο (Παξ ἴΠε56 νγογάὰβ. ἀδρηοίθ [ῆ6 σόϊ οὗ 
ΑὈΙΌ, 16 ΟΔΥ αῇοσγ [6 βγϑὶ ἀδὺ οὗ ΗΟΪΥ 
(οηνοοσδίίοῃ (566 Οἡ συ. ς---8), δηὰ (παὲ [Π]18 
ννγὰ5 οδ ]οὰ 266 ϑαόδόαι» οΥ δε Ῥασουεν, οτ, 
δε ϑαῤὝῥῥαϊ!ὸ 97 ὕπίεαυεπεά ὀγεαά, ΤῈ τνοτὰ 
δαθθδίἢ 8 5: ΠΊΠΑΥΥ Δρρ οὰ ἴο {πὸ ὨΔῪ οὗ 
Αἰοπειηθηΐξ ἰῃ ν, 32, Τρδῖ (ἢ ἀΑΔΥ οἡ ὙὩς ἢ 
[8Π6 ϑῃοδέ ννᾶβ οἥεσγεα ννὰϑ ἴῆ6 σότἢ οὗ 106 
τηοηίῃ, ἀπά Π6 ““ ϑαῦθαῖ ἢ!" Ποῖα ϑροόοκϑθῃ οὗ 
νγὰ5 ἴῃ6 ᾿ς, 18 ἢ δοοογάδηοο ἢ ΠΧ Χ. 
ῬΒιο, [οβερῆυβ, [6 Μιϑῆπα, [ες ΤΑΓριιπι5, 
δηὰ {πΠ6 ἈΑΌΌΙΠΙσῖ5 ἰῃ σοηογαὶ. ΤΠ6 γϑάϑοη οὗ 
[Π6 οἴετιηρ Ὀεΐηρ πιδάθ οἡ (815 ραγίἰσιυιΐϊατ ἀδγῪ 
ΤΉΔΥ δᾶνο Ὀδεη (Πα (Π6 ου[ην οὗ ἴΠ6 δῃοδΐ 

Οτν, 
δακαά εξ, 



Ὁ. 12---τό. 

12 Απάὰ γε 5}4]1] οἶδεν τὲ ἀδγ 
Ψ Πεη γε ψψᾶνε ἴῃς 8ῃεδέ Ὧπ ἢς ἰδπιὺ 
Ὑγτπους Ὀ]Εμ δἢ οὗ τῆς ἢγβὲ γεδγ ἴου 
ἃ Ὀυγηῖ οβεππρ ππῖο τε ΓΟΚ.. 

12 Απά τῆς πιεδὲ οββεγίηρ τπεγο- 
οὗ «ῥα! δὲ το ἴεπῖῃ ἀεα]8 οὗ ἢπε 
βουγ τηϊηρίεὰ νυ οἷ], δῃ οεπηρς 
τηδάς ὈΥῪ ἢτε υπίο ἴ[ῃ6ς ΓῸΚΡ Ωρ ἃ 
δυγεεῖ ΒΑνΟυΓ: ἂπά τῆς ἀτίηἰς οἤετγίηρ 
ἱπεύθοῦ “φα δὲ οἵ ψχῖπα, τῆς ἐουσῃ 
}αγί οὗ δλῃ ἢϊη. 

14. ΔΑπά γε 5841] εδὲ πείτμεγ Ὀγαδά, 

ΤΕΝΙΤΙΟῦσ. ΧΧΊΙΠΙ. 

ΠΟΙ͂ ρατομεά σοῦη, ΠΟΙ͂ ργεθη 6ᾶγϑ, 
ὙΠῚ}} (ἢ6 5836}!5απτὲ ἀδὺ τῃδς γε ἢανε 
δτουρθς δὴ οἤεγίπρ ὑπο γουγ Οοά: 
ἐ: τῤαὶ! δέ ἃ βἴλϊυϊε ἔογ ἐνεσγ τῃγουρῃ- 
οὐχ ΥΟυΓ βΕΠΟΓΔΙΙΟΠΒ ἰῃ 81] γοιιγ ἀννε!]- 
ἷπρβ. 

15. 4 Απά ἐγε 5}]] οοιιπξ πο γοῦ « Ῥευι. 16, 
ἔτοπι τῆς ποῦγονν δίῖεγ τῆς βαρρδῖῃ, 9 
ἔτομῃ ἴῃς ἀδὺ τπαῖ γε Ὀτουρῆς τῆς 
8ῃηεδλί οὗ τῆς νγᾶνε οῇεπηρ; βένεῃ 
ΒΑ ὈρΔΙἢ8 541} θὲ σοπιρίεῖε : 

16 ἔἥνθῃ υπηΐο ἴτῆ6 τηογζονν δίζογ 

ξοιπηοὰ ἃ ρατί οὗ ἴΠ6 σΟΥΕΠΊΟΩΥ ; δηά, 45 [86 
ἔοττῃδὶ σοπηπηεησεχηθηΐ οὗὨ ἴδ Ὀγδςῖς8] τοῦ 
οὗ μαγνυεοϑὶ (ςΐ. θδαῖ. χυῖ. 9), 1ἴ νγᾶβ 1688 ϑυ}}- 
ΔΌΪς ἔογ [ες ἀδΔΥ οἵ ἨἩοΙ͂Υ (Οοπνοοσδίίοη ἴλη 
ἔογ [6 βχϑὶ οὗ ἴῃς ἀδγϑ οὐ 685 ϑοϊοηῃ Οὔ- 
δοῦνδηςθ, οὐ ψ ὩςὮ, δοσογάϊης ἴο [ον] 5} ἴΓὰ- 
ἀἰπίοη, ογάϊπασΥ ννοσκ νγ88 ροστητεὰ ὑπάεγ 
ςεγίδιη [Σπιϊ1δ[1οΠ8.---Ἴ Πέτα [85 Βούγευοσ Ὀδοη 
ἃ αἀϊθεγεπος οὗ ορίπίοῃ σορασγάϊπρ [6 ἀδΥ 
ἔτοιῃη ΟΔΥΥ {ἰπ|ὲ5. ὙΠῸ Καγαϊῖϊο [ονν5, δηά 
86 δαάάιιοϑοβ Ὀοίογο ἴποτῃ, με τηδὲ {6 παθ 
ϑδαῤΎῪαι!᾽ ςουἹὰ ἀδποῖς ποιϊμίηρ Ὀυϊ [Π6 ΕΟ ΚΙΥ 
ΒΑΔ, 1 [15 ρδος 85 ννῈ}} 8ἃ5 ἴῃ υ. τς; 566 
ποῖθ. ὝΠΟΥ {δογοίοσε με {πὶ ἴΠ6 ἀΑΥ Βογα 
δροκοϑῃ οὗ νγδ8 ἴῃ6 ΘΙ δα δ νΠι ἢ ὨΔΡ- 
φοηοά ἴο [2]] ψ  ὴ 1πΠ6 εκ οὗ ἴῃς Ῥαβθουθσ, 
δεὲ. Μίβδηδ, "Μοηδοὶ.᾽ Χ. 2, 1} Μαϊπηοηϊ 69) 
ῃοῖο: ΠΙΡδοος οα [ἰκὸ νἱ. 6.----Ιἰἰ Π45 Ὀδεη 
ἐπηλρίποὰ ἴῃ γϑορηΐ {{π|6ὲ5 [δὲ ἴΠ6 σοπηπθηςο- 
πιοηῖ οὗ (δ6 γοᾶγ δπά [6 πιο οἵ (6 ἔσαϑί 
ὝΓΕΙΟ 50 διγδηροά παῖ [6 ἀΔΥ οὗ ἴ[ῃ6 Ῥϑοθδὶ 
ΒΌΡΡΕΙ, {6 σφ οὗ ΑὈΙΌ, δπὰ ἴδπε δϑὲ ἀδῪ 
οὗ (ῃς ξεασί, {[πΠ6 2ιϑῖ, ςοϊποιάθά σῇ [Π6 
ὙΘΈΚΙΥ ϑαῦραί (Ηἰϊζίς, Ηυρίε]ὰ, Κποθεὶ, 
Κυτγίζ). Οη [δ᾽15 Βγροίμοβιβ, ἴῃς δῇῃροαῖ ννδ8 
οὔετγοά οἰἴποσῦ οἡ {Π6 χε πὰ οὗ ἴπῸ πιοηίῃ, δῇζοσ 
τε σοῃο! ϑίοη οὗ {πῸ ἔοδλοι (ΗΠ Ζὶς, Ηὰ Ω 
οἵ οὐ ἴπὸ τς, (Παΐϊ 18 ἴ[ῃε ἢγϑι ἀδγΥ οἵ ΗοΪΥ 
(οηνοοσδίίοη (Κπηοθεὶ, ἐλοθσθ Βυΐ {Π15 
Διταηροιηθηῖ γουἹὰ ἰηνοῖνε 4 αϊβέυγθαηςο οὗ 
[6 γοασ, ψὩῖοῖ ψουϊὰ οπὰ ψὩ ἃ Ὀγόκοη 
Ὕγοοῖ, δηά ἃ 511}} τῆοσε βϑοσίουβ αἰϑοσδίίοη οὗ 
110 ΘΑ Αι ἢ -ἀλν ΌΥ ΠΟ πιεᾶῃβ σοηϑίδϊοηξ ἢ 
115 ῬΘΟΌΪΑΥ ΒΔη ΌΥ, υΠ|655 γα δάορί ἴπὸ ὙοτῪ 
Ὁηγοαϑοηδῦϊα ϑυρροβιοη {πὶ ἴπ6 Ἡδῦτον 
ὙΘΔΓ σοηβίϑιοα οὗ ἴννεῖνε τποητῃ5 οὗὨἨ δΧδΟΙΪΥ 
ἔουῦ τνοοῖχ8.-- ὕ οσξιις συρροσίβ {παῖ ἔπ ἐδ 
οὗ 16 ΠΟΓΟΠΊΟΩΥ ννᾶ5 ποῖ ἀείοιτηϊηθα νυ] 
ΔΏΥ ἤχοά τοϊδιίοη ἴο ἴπΠ6 Ῥαδβθονογ, δυΐῖ δαὶ 
1 τσᾶϑβ [η6 ἀδγ Γοϊοννίηρ ἴπ6 ϑαρδίἢ νυν ποπονοῦ 
[86 ὈΑΤΟΥ Βαρρεποὰ ἴο 6 σῖρε, δοσογάϊηρ 85 
(6 ϑεάᾶϑοῃ ννᾶϑ ἰδίε. ΟΥὁἩ δδι]εγ.--- πὸ δυδ]εςῖ 
οὗ 15 ποῖα ἀογίνεϑβ 1ηϊεγεϑῖ ἔγοπὶ [15 ὈγΟ Δ Ό]6 
εσοπποςοξοη ἢ Πυκο Υἱ. χ. 866 ποῖίο ἐπ ἤρε. 

1.--18. ὝΠεβο οἴεσίηρε, ἢ] ἢ ΕΧΡΓΕΒΘΙΥ͂ 
δεϊοηροά ἴο ἴπῸ ςογοσοηῦ οὗ ἴδε ΕἸγβί βῃμοδῇ, 
ἅτὸ ποῖ πιοης[ἰοηδὰ ἴῃ Νυπι. ΧΧΥἹ). 866 οἡ 
υ. ὃ Δηὰ 20. 

18. 24υο επί ἀεα 1] ὙὝΤΝΟ ΟΠΊΘΙΒ, οὐ [θη ἢ 
ρασγῖβ οὗ δὴ δρῆδῇῃ, δρουΐῖ 4 ραϊοῃ δηὰ ἴῆγθο 
αυλιΐίεῖβ. ϑὲ6 ου χίχ. 26. Τὸ ιι50.8] Μεαί- 
Οἤεγηρς ἴο ΔΟΟΟΙΏΊΡΔΗΥ ἃ 5ῆδερ νγᾶβ ἃ ϑ51:ηρ]6 
ΟἸΟΓ, Εχ. χχῖχ, 4ο; Νυϊῃ. χν. 4, ΧΧΥΪΙ, 
19---2ΔΙΣ. Α ρτοδΐοσ [ΣΟΥ ΠΥ ἴῃ [15 τεϑρεςῖ 
νγ88 ΔΡΡΓΙΌΡΓΙΔΙΟ ἰῃ ἃ παγνεϑὶ εδϑῖ. 

απ οὔεγίης πιαάς ὃν 3γε] ἘἈλδίδοσ, ἃ 858801}- 
ῖ1.ο0ϑ. Το οἤπης ννᾶ8 τηδὰθ ἴῃ ἴΠ6 584ΠῚ6 
ὙΑΥ͂ ἃ5 ἴῃε ργῖναῖος Μεδί- οἴσιηρ οὗ πὸ ἤοιυγ 
([μεν. 11. 1), ἃ δαηάξι! θείης ὔγονσῃ οἡ [86 
ΑἸὰγ δηὰ ἴδε σγοπηδί ποῦ σίνοη ἴο [6 ῥὑγεσίβ. 

ἀγὶπὰ οὔεγη5)] Τἢ5 δηὰ σὺ. 18, 27 ἅτ 
(ἢς ΟὨΪΥ ρ]ᾶςθβ ἴῃ {86 Ὀοοὶς οὗ 1,εν συ ἴῃ 
πο ἢ ὨΠηΚ- οηρ5 ἅΓ6 τηδηϊὶ ομθὰ. 866 
Οεη. χχχν. 14; Εχοά. χχίχ. 40; [πέγοα, ὃ χ. 

14. ὀγεαά.. ῥαγεοβεά ξογη.. στερ ἐα7.} Τ 656 
τὸ ἴΠ6 [Ὦγ66 ἔουτη5 ἴῃ ννῃ] ἢ στα νν 88 (ΟΠὶ- 
ΤΔΟΠΙΥ εδίεη. δὲ πὰ ἔτοπι [ο5ἢ. νυ. τσ, πὲ 
1Π|5. ἀϊγοσῦοη νν5 οὐβοσνορὰ δ ΟἿβαὶ ἴη 
ἴῃς ἢγοι Το γδίοη οὗ πὸ Ῥάϑβϑουοσ δἴεσγ 
{πὸ οπίγαηοθ ἱπῖο ἴπ6 ΗΟΪΥ [,Ἃπὰ. Οη ἐπα 
ῬΓΟΡΕΙ τεπάθπηρ οὗ [Πδῖ νεῦϑε, ϑ8ε6 ποῖΐθ, δὲ 
οἴεσίης Ὀείογε [εἤονδὴῃ οὗ (δ δῃθαξ τηδγκοὰ 
(6 ἢγξί τηοπίῃ οὗ ψ ΒΙο ἢ ἴδ6 οἱ πᾶπῖθ “4616 
δἰ ϑηϊβοά “1η6 τποηῖ ΟΥ̓ στθθη οδιβ,") ΤΠ 
Ρτοάυςς οὗ (6 Ἰδηὰ ἕο ἴπ6 γεᾶσγ νγὰ8 σοηϑο- 
ογδῖοα ἴο [ἐμονδὴ ὈΥ 1815 δεῖ, δηὰ ἱξ νγᾶ58 ΠΟΥ 
Εἴνθῃ Ὀδοὶς ἴο Ηἰ5 ρεορΐὶο ἔον τμεὶσ ἔγθο 156. 

126 ἢ)αγ 97} Ῥεπίδφοοι!, 1 ς---2. 

ΤῊο δοσυπιίοπιοά ἱπίγοάυοίογγ ἔοσπηια (56 Ὲ 
συ. 1, 9) 15 ποῖ τορεδῖεὰ ἔογ Ροηϊθοοϑδὲ οὑξ 
ἴο ἴδ εοἶοθο ςοπποοῖίοη Ὀεΐνγθθη Ρεηϊοςοβῖ δηὰ 
(ἃς οβετγίηρς οὗ [πο 8ηεδέ. ὍΤδ Ἰδξζογ, ᾿ΒουρΡἢ 
1 νγᾶ5 σοηποοϊοά ΌὈΥ ἴδε {ἰπι6 οὗ [15 ΟὐὈϑοσνδῆςθ 
ἢ [Π6 Ῥδβϑουθῦ, νγδβ ΣΟ ἱπι Δ  Υ σὸ- 
Ἰαϊοά ἴῃ 115 παῖυγο ἴο Ῥεηϊεοοδῖ. Τῆ6 τ Δ ΠΙΠρΡ5 
οὗ 16 ϑ8εδῦ δηά οὗ ες νανο ἰοᾶνθβ ὑνεΓῸ 
οοποοηίγαϊοά ἴῃ {πε ρεποά οὗ δε σταίη Βαγνεβῖ. 

16. ἐδὲ νιογγοψυ φῇεν δε “αὐδα:}} 866 οἡ 
Ὁ. 11. 

“ευεπ «αὖῥα! 1] ἩΜΜοῖθ ρῥγοροεῖῖγ, δουϑῇ 
00,5. ΤῊ 5698 ΔΠΞΥΟΙΒ ο Πουζ, χνὶ 9. ΤΟ 
[ογπὶ ἴῃ ἰΐ5 ῥ᾽ υγΑΪ ἔογπὶ τοπάσογοα “σοπῃρ]είο " 
οου]Ἱά ΒΑΓαΪΥ ὃς ῥγεαϊςαίοα οὗἉ δ δίῃ -ἀδγς ἴῃ 
86 ΡΝ Βἢ οὗ ἃ 5εγε8 οἵ σσεεκβ. ὙΠΟ 
νογὰ ϑαδθδίι, ἴῃ ἴΠ6 ἰδησιιάξε οὗ [86 Νεὺν 
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[ἢ6 βανθητῃ βϑαθθδιἢ 84} γε πυπΊθεΓ 
ΔΑΥ ἐλ: ΔΠΔ γε 53}4]1] οὔΈγ ἃ πεν 
τχεδῖ οἴδεγίηρ υπἴο ἴῃς ΟΚ. 

17 Ὗε 5}4}1] Ὀγίηρ ουῖ οὗ γουγ ἢΔ- 
Ὀιταϊίοπβ ἴνγο ννγᾶνε ἰοανθβ οἵ ἴνο 
τεπῖῃ ἀελ]5: {ΠῈῪ 5}4}} Ὀε οἵ βπε 
ἤουγ ; πεν 514}} ὈῈ ϑάκβϑη ννἢ ἰεάνεῃ ; 
ἐδεγ αγε τῆς βιβιίγυ 8 ὑπο πε ΓΟΚΌ. 

18 Απά γε 5}4]1] οὔεγ νυν τῆς 
Ὀγοδά β8ενεὴ ἰδπὶῦβ σπους δ] θυ 5 ἢ 
οἔ τῆς ἢγβῖ γεᾶγ, δπὰ οπα γοιυηρ δὺ]- 
Ιοςκ, δῃὰ ἔἴνγο γὰδπὶ8: {Π ΕΥ̓ 5}4]} θὲ 
ῶνγ α Ὀυγηῖ οβετγίπρ υπῖο ἴῃ6 ΠΟΚῸ, 

Τοεβιδπιθηξ 848 νγ61} 25 ἴῃ6 ΟἹ], 18 υϑδοὰ, ὉῪ ἃ 
5 ΠΡΙΘ ΤΠΘΙΟΠΥΤΗΥ͂, ἴοτ αὐεεξ (ἴεν. χχν, 8; 
ὍΜαῖί. χχυι. σ [κα χνῖϊ!. σ2, ἄζο.). 

16. “ενεπίδ “αὐδα!}}] δου ϑπὶῃ π990]ς. ΤΟ 
τιοττονν δον [ἢ βονθπίῃ τυθεῖ νγᾶ5 οὗ σου γδϑα 
{π6 ΒΗΘ ἀδὺ δἤοσ ἴδε σοπο]υβίοη οὗ ἃ ννεεκ 
οὗ ψεοκβ. [1ἴ ΠΊΑΥ δδ οὐϑεσνοά [Πδὲ [6 ἀδΥ 
[5 ΠΟ ΡΓΌΡΟΥ πδπὶὸ σίνθη ἴο ἴἴ ἴῃ ἴἢ͵5 σμδρίοῦ 
οὗ [,ενϊῦςιιϑ. [1 15 ΟἹ]Ὺ βροΐθη οὗ 85 ἃ ἀδὺύ οὗ 
ΗΟΙΥ (οπνοοσδίϊοη ἴον ἴμο οἴετγιηρ οὗ ἴΠ6 ἵντο 
1 οᾶνα5 νυ ἱἢ {Π6ῚΓ Δοσοτηρδηγίηρ 5δοτῆςοβ. ΤΠ 
ψογὰ ““Ῥεπἴοοοσβι᾽," υϑοά ἴῃ ἴῃ6 πεοδάϊηρ οἵ {Π6 
ομαρίοσ 15 ἐἑουηὰ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἴπ6 Αροσγυρδᾶ δῃά [Π6 
Νεον Τοβιδιηοηΐ, ΤΟΌΪ 11. 1; 2 Μδος. χΙϊ. 32; 
Αςῖϑ ΠῸ Σ, Χχ. τό: σ Ο(οσ. χνὶ. 8. ΤΠ ἀδΥ 15 
«δ᾽ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹ ᾿Τεβιαγηθηῖ, “ἴῃ ἔδρασε οὗ 
δάγνοσὶ ΤΣ ΧΧΙΙ. 16), “16 ἔδασὶ οὗ 
ΘΟ ΚΞ," “ἢ ἔραϑὶ οὗ ἴΠ6 ἔγυϊ5 οὗ ννῆοαῖ 
Ὠδγνεςὶ " (ἔχ. χχχῖν. ς᾽; Πδαῖ. ΧΥ͂Ϊ. 10)» 
δηὰ “δ ἀλΥ οὗ ἰῃς ἤγϑὶ ἔτι 5" (Ναπι. χΧΥ. 
26). [1ἴ ννᾶ5 σοπηΠΊΟΗΪΥ Γο4]16ὦ ὈὉγ ἴΠ6 [εννϑ ἴῃ 
ἰδῖογ {{π|65, ᾿σέσεγεῖδ, ἃ ννογὰ ψνῃιοἢ νν}}} Ὀ6 
ἐχρίδιποὰ τῇ ἴΠ6 ποῖΐε οἢ υ. 34. 

17. οἱ οὗ γον ῥαῤῥῥαξίοπε ἱπαυο «ὐαῦε ἰοαῦε:, 
δις.}]ὺ ὙΠεΘΟ ψψετὸ ἰοᾶνοβ οὗ Ἰοανεποὰ ἤοιιϑ6- 
Βοϊά Ὀγεδά, οὗ ννῃοδῖ ἤουγ (Εχοά. χχχίν. 22), 
ΒΌΟΝ ἃ85 ΤΟΙ͂Ο ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ εαΐρῃ. ΤῈ πογὰ 
ἰγδηϑιδῖθαά “ὁ μδ δίϊοης" ἄἀοοθ ποῖ, ποννόνοῦ, 
5: ΓἸΠΕἾΥ τηθδῃ Ὠουϑ65, Ὀι ρίδοθβ οὗ δδοάδ ἰῇ ἃ 
ΘΠΟΓΑΙ 56η506. ἴΐ βϑοὴβ πεῖὸ 0 ἀξηοῖθ ἴῃ6 
Ἰλπὰ ἱπ οὶ ἴΠ6 ϑγδοὶ 65 σοῦ ἴο ἄννε}] 950 
8ἃ5 ἴο ΟΧρΡΙθ55 [Π21 ἴ86 Ηουγ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 οἵ Ποιηδ 
ξύονῖι. Βιυΐῖ (λ]νίη δηὰ 4 [ριάθ συρροβεὰ 
(δὲ φᾶς Βοιϑοβοϊοτ ῃδὰ ἴο Ὀὑτηρ ἴο 16 
ϑαποίυγΥ ἴἔννο ἰοᾶνεβ. ΤΠ6 Ὑυϊραῖο σαῖποῦ 
ἔλνουτβ [18 υἱόν, τεπάουηρ ἴΠ6 ΡΔ55ΔΡΌ, 
ΦἘΕΧ οπληϊῦιι5 Παῖς .}}5 νοϑίτ5.) ὍΠ6 
Ἡοῦτονν νἹ]], Βοννόνοσ, μασαϊν ὈΘΑΣ ϑυςΐ δῃ 
ἰπϊεγργοίδιίίοη, ὙνΒισ ἢ ἰ5 ἱπργοῦδὈ]ς ἰπ {Π6 
Ὠδίυγο οὗ {πϊηρβ: [ἃ 15 πηοϑδῖ ὉΠ|ΊΚΟΙ͂ ἴδδὲ 
ΒΌΟΝ ἃ Πη|λ55 οὗ ᾿ἰεανθηθὰ Ὀσγοδὰ 9ῃου]ά ἢανῦθ 
Ὀδοη ῥγοθοηίοαὰ ἴο ἴπθ ργίθϑῖβ δ οποθ Ἐδοῖῆ 
Ἰοαῦ νγᾶ8 ἴο σοηίδίῃ 4 “"1θηῖ ἢ ἀε68] 7 (ργοΟΌΔΟΙΥ 
ἴουΓ- 5 οὗ ἃ ρ4]]0η) οὗ θηε ἤἥουγν. ὙΤδεῖνο 
Ιμοᾶνοϑ ὑγεσγα ἴο Ὀ6 ΠΊΕΓΕΙΥ τνανθὰ Ὀοΐοσγε [θμο- 
νὴ δηὰ ἴδεη ἴο Ὀδοοπιὸ ἴπ6 ῬΥΟΡΕΓῪ οὗ ἴδε 

ΓΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΧΗΙ: ἰν. 17---2α 

ἀντ τπεὶγ πιεαῖ οεγίηρ, ἀπά {βεὶγ 
ἀγίηκ οἤξεγίηρβ, συμ Δη οἴξεγίηρ πηλάς 
ὉΥ ἔτεα, οὗ βϑνγεαεῖ βϑάνοιιγ ὑπο τἢ6 
ΓΆΡ. 

19 ἼΒεη γε 58}4]] βδογίῆςε οης Κιά 
οἔ τῆς ροαῖβ ἔογ ἃ 8ἰπη οἴξεγίηρ, δηά 
Ὄνο Ἰαπιδα οὗ τῆς ἢιβὲ γεᾶγ ἴίοσ ἃ 
βδογιῆςς οὗ ρεᾶςε οβεσγίηρβ. 

20 Απά τε ρτίεβῖ 83}14}} νγαν [θη 
γι ἢ τῆς Ὀγεδά οὐ τῆς Ἀγβείγυ 5. 3 
ἃ ψᾶνε οβεγίπρ δείογε ἴῃς ΓΟΚΡ, 
ἢ τὴς. ἔννο ἸΔπι08 : ΠΕΥ 5}4]1 θὲ 
ΠΟΙ ἴο ἴῃς ΙΟΚῸ ἔογ ἴῃς ρτγίεϑῖ. 

Ρτοϑίβ. [ηϊτγοά, ὃ ἰχ. Νὸο Ὀγθδά σοηϊδίηϊηρ 68. 
γϑη ςουἹὰ ᾿Ὲ οἴετοά οἡ ἴπ6 ΑἸίδτ, 1[,δν. 1}. 11. 
ΤΠ οδ͵]εςϊ οὗ {Π1|5 οἤεγίηρ 5θθπὶ5 ἴο δανᾶ 
Ὀόθη ἴο Ῥγοϑοηῖ ἴο ἴ6 1 ογὰ τπ6 Ὀεβῖ ὑγοάιϊοι 
οὗ 106 δασίἢ ἴη 186 δεῖιιδὶ σοπαπίοη ἴῃ ΒΟ 
1 15 πιοδὲ υϑει] ἔοσγ ἴδε βυρροτί οὗ δυπΊδη 
ἴδ. [τ τ. τερτοβοηϊοὰ ἴῃ ἴῃθ δίϊεδε ΠΆΠΠΟΥ 
1ῃ6 ΓΠΔηΚαρινηρ ΠΙΟΝ ννᾶ5 ΡΓΟΡΟΥ [ῸΓ ἴΠ6 
ϑοᾶϑοῦ. ὙὕΠ6 1 οανοδ ἀρροᾶγ ἴο Ὀ6 ἀΙ 5 ΕΠ ΟΙΥ͂ 
οΔ]]δὰ “16 ἢγϑι ἔγυ 8 70. Φθ μον ΔῈ." (οπι- 
Ῥᾶτο ἴ86 ἰδηριιᾶρο υϑοὰ 1η τεΐεσεηςε ἴο ἴΠ6 ΕἸτϑῖ 
βδῃθδῇ ἰῇ νυ. το. δ τοξογοῃοθβ ἴο ΕἸγϑὶ ἔχου ς 
ἴῃ 1:6 Νὸνν Τοβίδεηεηῖ, Ἀοπὶ. χὶ. τό: σ Οοσ, 
χν. λο, 23; Άπη65 ἱ. 18; ον. χὶν. 4, δίς.» 
νου] ϑθοπὶ ἴο 6 τηοϑὲ ΔΡΕΪΥ δρρ] θὰ ἴο 86 
Ιοᾶνο5 οὗ Ρεηΐϊεοοσῖ. Α5 ἴπεϑο [ἃοανοϑ οἴγοὰ 
Ὀεΐοσε [θῃονυδὴ ϑβαποῦβοά [Π6 Παγνοβὶ οἵ 86 
ΥΘΑΣ, 50 ἢδ5 ““ (ἢ γϑῖ [Π6 ἢγχϑὶ ἔτυ"5᾽ Ξβδῃς» 
δΒεοά {π6 Οπυγοῦ, νος ἢ, ἴῃ 115 ὑπο ἢ Η πὰ 
ἃ5 ἴῃ6 Εἰγϑῖ ἔπιι1ἴ5, Ὀδσοσηθβ 4'5ο ἴῃ6 ϑδηςτ ον 
οὗ ἴη6ὸ ννοσ]ϊά. ὅ66 (Π6 βογνὶοεβ ἔογ ὟΝ Βιίϑυη- 
46. ΤὨΘ γχείογοηοεβ ἴῃ (μ6 τρδγρίη οὗ {86 
ΤῊΟΥῸ τϑοθηΐ δάϊτίοηβ οἵ οὐγ ΒιῦΪε ἴο ν. τσ οὗ 
1015 οδαρίεσ, νοι] 86επὶ ἴο Ὀοοη ΤΏΟΓΕ 
5. ΠΟΥ ἴο (6 ννογάς9 σεῦ Υσπαλ 8 ΖΟΣ 5980" 
γ ΔῈ ἴῃ [ἢ|5 71} νΌγϑο. ' 

18. “ευερ ἰα»ιδ:...077 δε γε: γεαγ)] Μοτε 
ΓΟΡΟΙΥ, βουθῃ ΒΌΘΟΡ οὗ ἃ γϑθᾶχ οἹ]ά, ποῖ 
Κὸ [Π6 ἰΔτηῦ ἰῃ Ὁ. 12. [πηἰτοά. ὃ ἴν. 
γοωμπρ ὀω οι} ἃ γοππε ὈΏ11, ἰξ τηϊρῆῖ 

Ὅς ΟΠ ομο ἴο ἴῆγες γεᾶγβ οἱά. [ηϊγοά, 8 ἱν.. 
ἐδεῖν νιεαὶ οὔεγίπῳ, απά ἐῤεὶν ἀγίπά οὔεγίηρ:} 

[ηἰγοά. ὃ χ. 

10. ομο ἀὶ 9 ἐδὸ ροα.}] ῬΧΙΟΡΕΤΣΙΥ, 8 
ΒΏΘΡΕΥ 0-Εοδὲῖ. 866 Οἡ [Υ͂. 23. : 

ἑαυο ἰα»ιόν οὗ ἐδε βγεΐ γεαγ)] ὃν ο ΒΆΘΘ 
Οὗ ἃ Υθᾶσ οἱά. 

20. ὙΠε πιοδηΐϊηρ ἄρρθᾶτβ ἴο 6, “ἼΤΠΘ 
τίοϑὲέ 508}} μνᾶν (ῇς ἴνο ϑῆδορ (οὗ [δ6 
ΘΔ 0 6-ΟἸοτηΡ)ὺ ἢ (Π6 Ὀτεδά οὗ ἴῃς ΕἸγϑῖ 

ἔτυϊξ8 ([π6 ἔννο Ῥεηίεοοβίαὶ ἰοᾶνεϑ) ἔῸγ ἃ ννᾶνθ- 
οὔἴεσπηρ ἴο [επονδῆ.".---  Ποη Πνιηρ σγεδίι Γ68 
ὙΟΓΟ αὐαυεά Ὀεΐογε ομονδῇ, 1 15 βαἱά (δαί 
{πεν ννόσὸ ἰοὰ ἴο δπά ἔγο Ὀείοτε ἴδε Ταθογ- 
ὨδοὶΘ δοσοσγάϊηρ ἴο ἂῃ οϑίδὈ] δηθὰ ἔοχτῃ. 
[ηϊγοά. ὃ ἴχ. 



ν. 21-ΩΔ4.] ΤἘΜΝΊΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΊΙΠΠΙ. 

21 Απά γε 5}4]1 ργοςϊδίπι οὐ τὴ 
86} [52π|6 ἀἍγ, ἐδαὶ ἰζ τῇδυ δε δη ἢΟΪΥ 
ςοηνοσδίίοῃ πηῖο γοι : γα 38}2]] 4ο 
ΠΟ 8εγν!ς ννοῦκ ἐῤδογείμ: 11 ταὶ! δὲ 
ἃ β8ῖδτιιϊε [ὉΓ αν εγ 1π 11 γουγ ἀννε}}- 
ἵπρ5 τὰγουρβουζ γουΓ ρΡΕΠΕΓΔΓΙΟΙ8. 

“ὦν. 22 ἥ Απὰ νῇβδοῃ γε γϑὰρ ἴῃς ΠαΓ- 
9 νεβῖ οὗ γοιγ ἰαμά, του 51] ποῖ 

ΤΆΚε οἰεδλη τἀάληςς οὗ 6 σογπεῖβ 
εὌευς “4. Οὗ ΤΥ δε] 4 γε ἴδοιι γεδραβῖ, “ πεὶ- 
᾿ὰ {ΠῈΓ δαὶς τμοι ρδῖμεῦ Δηγ ρἰθδηΐηρ 

Τα υἱοῖς πι8 ὑσεβοδοὰ ἴῃ υὐ΄. 18, το ἴο ὈῈ 
οΟἸἴοτεὰ “8 16 Ὀγτοδά,," ἀἰοσ ἔγοπὶ ἴῃοθο 
ὙΠΙΟΝ ἅΓῸ ργοϑοσδοὰ ἔοσ “ἴδε ἀδγ οὗἩ ἴπ6 ἢχοί- 
ἔτυ!5᾽" 1π Νυπι. ΧΧΥΙ. λό, 2). ἴῃ ἴδο ἰδίζοσ 
δἰδίεσηθηΐ, ἴΠοΓῈ τὸ ἴννο γουηρ ὃ0}}5 ἀηὰ ομ6 
ΤΆΤΩ, πϑίοδά οὗ 86 οὔθ γουηρ ὃὈ0}}] δηά [Π6 
νο στάπιδ Ποτ τηθηοηθά. Ὅδα ϑεύθη γουης 
5ῇθορ δηά (Π6 οὴἊα ροδΐ δὰ ἴπ6 5Δπὶ6 ἴῃ θα 
ἶδοθ. 1 (στὰ Βδμγ, νίπον, Εννα]ά, Κηο- 
1) γγὰ ΒΌΡΡοΘϑε ἴῃς βίδί θη ἴο σεϊδίς ἴο [6 

5ΔΠ|6 ϑεῖ οὗ βδουίῆοςβ, {πο ΥῸ 18 ἅπ ἱποχρ δ ὉΪ6 
ἀἰϑοσοράηςυ. Βῖ πιοβῖ οὗ [6 [οὐν δ δυΐβο- 
ΤΏεθ, δηὰ ΤΏΔΩΥ οἴδμεσθ, Τοηϑιάοσ (δαί [16 
οἴκτηρ ἰῃ ΝΌπι. ννοσα ἴο Ὀ6 οἴἶεγοά ἰη δά- 
ἀϊπίοη ἴο ἴδοθε Βοσῦθ πιεητοηθὰ. (Μίβηπα, 
“ Μεοηδοβ. τν. 2; |[΄ϑορμιθ, ΚυτίΖ, ΚεΙ!, 
ἄς.) ΤΒΙ5 56ὲπὶβ ἴο Ὀ6 σοῃπβιτηεά ὈΥ ἃ οοπι- 
Ράγίϑοῃ οὗ ἴπ6 ἰοστϑ οὗ ὄχργδϑϑίοη ιϑοὰ ἴῃ 
τ. τ8 ἀῃά ἴῃ ΝΠ). ΧΧΝΗ͂Ι. το; δηά 811}} τῇοσο 
ὈΥ {πε βίδίϊεπιθοπὶ οὗ [6 οβδθγίηρβ ἴο δοςοπι- 
ῬΔΩΥ͂ [6 ϑρεςῖαὶ γίῖεϑ οὗ 6 ὮδΥῪ οὗ Αἴοπο- 
τηρηΐ, ἴον. χνΐ, 11-ὴς, σοτηραγοά νὰ ἴΠ6 
οἤεγηρβ οὗ {πε ΠΔῪ ἰἰ5εϊξ, τυ Ὠς ἢ ἃγα αἰ  Ὡ ΠΥ 
σοηηεοϊοά ΜῈ ἴῃ6 ὈΔΙΪῪ 5δοσίῆςο, ΝΌΙΩ. χχίχ, 
11. Ἰέπου]ά ᾿ηάδεα ϑθοηὶ [Πδὲ ἴῃ 6 5δοῦ ῆσο5 
ῥτεϑοσι θεὰ πη Νυχη. ΧΧΥΙ, χχῖχ. εσὸ οἤεγεάα 
85 δά! οη5 ἴο ἴμ6 σοπίϊπυδὶ Βυγης-οἤθυηρ, 
Ὑ 816 411 ἴοϑὲ πηοητιοηθὰ ἴῃ ἢϊ]5 σπδρίεσ 80- 
ςοπηρδηϊοα ἴπῸ τἰΐοθ Ῥϑου Αγ ἴο ΘΔ Οἢ ἐδϑίϊνδὶ, 
δηὰ ἔοσιηθα ΙΟΤῈ 5[ΠἸΟΓΥ Ἐβϑθη 4] Ῥαγὶβ οὗ 
18επὶ, 

21. 1δὲ «εἰδανιε ἀἐ47] ΤῊ [ραϑὶ οὗὁἩ εκ 
ννὰ5 ἀπε ϊηρσυ δηθὰ ἔγοσι ἴΠ6 ἴννο οἵδε ργεδῖ 
ΔΠΉ112] ἔεδλϑοῖς Ὁ. [18 σοηϑιβίϊηρ, δοοογαάϊηρ ἴο 
μ6 [νν, οὗὨἨ ΟὨΪΥ ἃ ϑἰηρὶς ἀδγ. Βυΐ ἴῃ ἰαΐοσ 
ἘΠῚ65 1ἴ 15 5βαἱά τῆδλί ἀυγίηρ ἴδ ἔο]οννηρ 5χ 
ἀλγϑ ἴπε βγαθ τε υϑοὰ ἴο Ὀτηρ {πεῖν οὔἶετ- 
ἴῃὴρ8 ἴο ἴπ6 Τεπιρῖθ, δπὰ ἴο είν ἴπ6 ννθοῖκ 
δοιηοι ΐηνρ οὗ ἃ ξεϑίδὶ σμδγδοῖοσ ἴῃ 1ῃ6 5}5ρ6}- 
δίοῃ οὗ πιουγπίηρ ἔογ (6 ἀςδά. Μίϑβῃηπᾷα, 
. Μοεὰ Καΐδη,᾽ 111. 6, ἢ [86 ἠοΐεβ8, 

22. ΤὨὲ τορειϊοη οὗ ἴπῸ 1ἃανν είνοπ ἴῃ 
Χῖχ. 9, 10, ἃπά τεϊξεταϊεὰ Τευΐ. Χχῖν. 19, 15 
ΔΡΡΓΙΟΡΓΔΙΟΙΥ ςοπηροῖοά, 85 Δ 85 ργαϊῃ ἰ8 
σοποογηοα, ΜῚῈ ἴ[Π6 ΓΔ Κορίνιης ἔοσ ἴΠ6 σοπι- 
ἔς δια Βαγνοϑῖ. ἴΙ͂ῃ [ἰκθ6 σηδηποσ, ἴῃ 6 
5 τοραγάϊηρ ἴἢ6 Ορργοβϑίοπ οὗ ἴθ βοου 

ξίνεη ἴῃ [μδν. χιχ, ἀηὰ ἴῃ ἔχ, χχὶϊ, ἄγὸ σερεδῖοαά 
νοι, 1. 

οὗ τῇγ μαγνεβϑῖ: ἴῆοιυ 8ῃα]ς ἰεανε τῇ δπὶ 
ὈΠῖο ἴῃε ροογ, ἀπά ἴο ἴῃς βίγδηρεγ: 1 
αηι τῇς ΓΟΚῸ γουγ Οοά. 

23 Ἶ Απά τΠ6 ΓῸΚΡ βραΐε υπῖο 
Μοϑβεϑ8, βαγίῃρ, 

24. ϑρεαλῖ ὑπο (ἂς ΤὨ]άγεη οὐ 15- 
ΓΆΕΪ, βαγίηρ, [πῃ τῆς “7 8Ἔνεητῃ τηοπίῇ, “ Νυπιν. 
ἴῃ τῇς ἢτβῖ ἀν οὗ τς τιοπίῃ, 58|8}} ἢ Ὁ" 
6 ᾶνα ἃ βαδῦαϊῃ, ἃ πιοηιογίδὶ οὗ 
ἰοννίπρ; οὗ τγιηρεῖβ, Δη ΠΟΙΥ σοηνο- 

οδτίοη. 

ἴῃ σοηποοθοῃ 1 (ἢς [0 Ὁ]]66 1: σμαρῖοσ χχν. 
14-.ᾧ.7, 355 36) ὅζο. 
20ογ] 1.4. ἴΏ6 ΡοοΥ [5γ86}116. 
“ΙΓαΉΡΟΓ) ΤΖΟΣΘΙΚΠΟΣ, δὅ866 ΧΥΪ. 29.---ΟΚ, 

Του. χνὶ. 1ο0---12. 

1 αν» δὲ ΤΟΚΡ γον Οοα] 866 οῃ ΧΥΙΪ. 2. 

ΤΡε  εαοὶ Ὁ Τγρηρε:. λ---ᾶς. 

24. «4 «-αὐδα! δὴ ΤῊΐ8 ἔεδϑξ νγᾶ5 οπα οὗ [ῃ6 
ἄδγβ οὗ Ηοὶγ (οηγνοοσδίϊοη οὗ ογάϊπασυ οὔϑοῖ- 
γΔη06. 866 Οὗ νύ. 7) 11. ΤΠ νψογά ἢ [ἢ]5 
γοῦβ6, δηὰ δ'50 ἴῃ σ᾿. 29, 5. “ῥαῤῥα!᾽ δδη, ποῖ 
“δαῤΎῥαιρ, [Ὰ  ρσοροσ ΗἩῦγενν ἴοστη οὗ βαῦ Ὀ1}.᾽} 
ΤὨε βᾶτὴθ νοσγὰ 15 υϑεὰ ἴῃ [Π6 ρῇγχαϑθο σῤαῤῥαϊῥ 
“ῥαῤῥαϊῥδη, ΜΝ ἈΙΟἢ 15 ΓΙΡΒΕΥ τοηδογεά “ΞΔ ἢ 
οὗ τοϑὶ"" ο΄. 32) ΧΥΪ. 21, ΧΧΥ͂. 4; ΕΧ, ΧΧΧΙΟ Σς, 
Χχχυ, 2. ϑῤαδΎῥαϊῥδοη, ὉΥ 1156]ξ, 85 ἴῃ [818 ρίδοθ, 
5ῃουϊὰ ταῖθοῦ Ὀ6 τοπάοιοὰ ἃ βαθρδὺῖοδὶ 
χοβὺ.---ἰη [ἢ15 νεῦβο δηά ἴῃ Νυχι. Χχῖχ. σὲ, 
[Π6 ΟἹΪΥ Ρ͵δαςθβ ἰὴ 186 ΟΙἹά Τοβίδμηθης νΠογο 
(ῃ6 ξεβεῖναὶ 15 ῃδιηθά, [π6ὸ νγυοσὰ σχοηδοσοά 
“Ὀ]οννίηρ οὗ ἰΓυτηρείϑ," σηθδη5 ΠΠΈ ΓΑΙ σφοι!- 
ἐπ. ὙΜοσὸ 15 Ὧ0 σηθηϊίοη οὗ {πιπηρείβ ἴῃ 1Π6 

ΘΌγονν ἰοχὲ οὗἩἉ ἴῃ6 [,νν 'ῃ σοπηδοίΐζ]οη ὙΠ, 
ἴῃς ἀδγ. να Κηονν ἔοπὶ Νιπ|. χ. το, {πα [Π6 
ϑί'νεῦ ᾿συπηρεῖβ οὗ [Π6 ϑαποίυδγυ νγεσὲ ὈΪοῦνη 
δῖ 41} [6 ξεβᾶνα]ϑβ, ἱποϊυάϊηρ [6 Νενν πηοοῃϑ5, 
δΔηᾷ, 45 ἃ ζωδίζεσ οὗ σοιγϑθ, οὐ ἢ]5 ὁσοδϑβίοῃ, 
ὙΥΠΙΓὮ νν85 ἴδ οὨϊοῖ ξεβίίναὶ οὗ [Ὡς Νενν πηοοῃ. 
ΤΒεῖθ 15 Βουαυοσῦ ΠῸ σϑᾶϑοῃ ἴο ἀουδὲ [6 
ἐγαάπποη [δὲ ἴῃ6 ἀδΥ ννᾶβ ἀϊϑεἰπρυϊϑῃοα ὈΥ 4 
ΕΘΏΘΓΔΑΙ Ὀ]οννίηρ οὗ {πυτπηροῖβ Γγουρθουΐ [86 
Ἰδηά, δπά τμδὲ ἴῃς κιηά οἵ ἰγυσηροῖ ΡΈΠΕΓΑΙΥ 
υιϑοά ἔογ [86 ρυγροβθο νγᾶ8 ἴῃς «ῥοῤῥᾶν (ΧὨΙΘΒ 
1ϊ ΘΘοσῃ8 τηἱρὴς μάνα Ὀδοη οἰἴΠοτ [1.6 Ὠοχγῃ οὗ δἃπ 
ΔΠΪΠΊΔ] ΟΥ ἃ ςοτγῃεῖ οὗἉὨ πιείδ]), δυς ἢ 85 νγᾶβ 
υιϑοὰ αἱ δἰπαὶ (ἔχ. χίχ. σό), ἀπά οἡ ἴῃ ὨδγῪ οὗ 
70 Ὁ 1166. 866 οὔ χχυ. 9. [ἴ πιυϑῖ ανὸ ἀῆἔογ- 
δά 1η [815 γεβρεςΐ ἔγοσῃ ἔπε ογά πάσῃ ἐεβεναὶ οὗ 
[86 Νεν τοου μδη [ῃ6 ἰοηρ δίγαιρῃϊ (γυπιρεῖ 
οὗ ἴῃ ἴοπλρὶς δίοηθ νγὰβ5 ὈΪονγσῃ. 866 οἡ Νυμ). 
Χ, 2; ἔχ. Χχυ. 22. [ἴῃ {86 τηοάδσγῃ ϑογυῖοο οὗ 
1Π6 ϑυπαρόριιο, Ῥβ8]πὶ ἰχχχὶ. 15 υϑοάὰ δὲ ἴδ6 
ἔεαϑὶ οὗ Τχυπιρεῖβ, [{ 8 Ἀοτσενοσ ἀουδίεὰ ΌΥ͂ 
Οεϑβοηΐϊι5 ἀπ οἴμοῖβ τυ βεῖπεσ [μαὲ Ἀβαϊηὶ ἀοοβ 
Ὠοΐ ΤΟΙ ὈΓΟΡΕΤΙΥ Ὀοϊοης ἴο οπὸ οὗ ἴῃ ξολϑοῖβ 
ςοἰενγαϊθαὰ δ ἴῃς ΕῺ]]) πλοοη, οἰἴμες ἴῃ Ῥᾳ55- 
ΟΥΟΣ ΟΥ 186 ἔρασὶ οὗ Τδθοσγηδοὶοβ, ἰδῈ ψοσγὰ 

ἈΚ 

621, 



622 

3 εἶαρ. τό. 

2ς Ὗς 5}4}} ἀο πο ϑ8εγνὶϊε νγογκ 
ἐῤεγεῖη : Ὀὰῖ γε 5141} οετ δὴ οβεγίπρ 
ταλλάς ΌὉΥ ἤγε ὑπο ἴῃς ΠΟΚΡ. 

26 ᾧ Απά τῆς ΓΟΚΡ ϑρακε υπῖο 
Μόοβεϑβ, β54υ]ηρ. 

27 ΖΑΙβΘο οἡ πε ἴεπῇ ἀν οὗ τἢ 58 
ἦδιηθ. οο. ϑενθ τῇ πιοητῇ ἐῤέγε “ῥαϊ ἐφ ἃ ἀΔΥ 
7. οὗ δἴοπεπιεηῖ: ἰτ 3141} Ὀς δῃὴ δοὶ 

σοηνοσδίίοη υὑπΐο γοῖ ; λπηά γε 5841} 
ΔΙ ςς γοῦγ 8015, ἀπ οῇεγ δὴ οἤεγ- 
ἵηρ; πιλάε δγ ἔτε υπῖο τῆε ΠΟΚΡ. 

28 Απά γε 5}4]} ἀο πο ψοῖκ ἱπ τῃδῖ 
84Ππ|6 δύ: ἔογ ἰδ 25 ἃ ἀδὺ οἵ δῖοπε- 

᾿Τηεηῖ, ἴο πηᾶῖκα Δη δοπαπιεηΐ [ο0Γ γοῖι 
δείογε τπε ΓΟΚΡ γος Οοά. 

290 ἔογ ννῆδίβοενεγ 8οὺ] ἐξ δ τῇδ 
841} ποῖ ὃς Ὡιοῖεά ἴθ τῆδλς ϑ84πὶς 
ἄλγ, ἢ 5384} δε ουϊ οἱ ἔτοπι δπιοηρ; 
ΗΪἷδ8 Ρεορὶε. 

240 Απά ψβδίβοενοσ 8οι] ἐὲ ὁφ [ἢδί 

Ττοηάογοα ““πονν τποο 7 ἴῃ τ. 1. θείης οὗ ἀοιδῖ- 
0] πιδδηϊηρ. ὅ66 ποῖοδ ἐπ ἤοε. 

σευεπε δ »πορ δ] ὙΠῸ ΓΟ ΒΕ ν 4] νγᾶ5 οὐϑογνοὰ 
Οἡ ἴπΠῸ ἤγϑὶ ἀδὺ οὗ {πὸ δονθηίῃ τιοηίῃ, οδ] θὰ 
ὉΥ 16 Ἶοννβ ἴῃ Ἰδίοσ {ἰπλεὸ5 Τί σε, Ὀυϊ ἴῃ [86 
ΟἹὰ Τοβίαπιθης ΕΠ δπὶ πὶ, σ Κι. γ11].. 2. Αςοογά- 
ἵηρ; ἴο (Π6 υπϊοττῃ σόϊοθ οὗ ἰγδαϊτίοη 1ξ τνᾶϑ 
ἴῃς γί ἀδὺ οὗ [ῃε (ἰν}] γϑαᾶγ (566 Νοίε δ ἴῃ 6 
εηὰ οὗ ς“84ρ.} ἴῃ 196 Ὀεΐοτε ἴδε Εχοάι8, ἀπά 
νγᾶβ ΟὈϑογνυοα 45 (Π6 ἔδϑίϊναὶ οὗ ἴῃ6 Νδὸνν γὙϑᾶγ. 
ῬΏΠο, " ἀθ δϑερῖ. το: Μίβῃπα, " οβῆῇ Ηδ9ῃ.᾽ 
1.1. Τῆς βεηογαὶ ορ᾽ηίοη οὗ ἴδε ἈΔΌΡΙΠΙσὶ5 
[45 Ὀδοη ταδὶ ᾿ξ ννᾶ5 ἃ σοτηπιοπηογδίίοη οὗ ἴδ 
ογθαζίοη οὗ {Π6 ννογ]ὰ (5ε6 Βιχί. "1,οχ, Τα]πι.᾽ 
2665), θη “41} [6 ϑοὴβ οὗ σοά εδβουϊοὰ 
ἔογ 7ογ." |0Ὁ χχχυὶ. )γ. Βυΐ ῬΗΠο, ψ ἢ 
ΒΟΠΊ6 Οἴπογθ, ἰοννβ 45 νγὲῈ}} 88 (τ βιϊδης, σΘ- 
ξατάθα [ἢ15 ἀδυ, γδῖμποσ ἔπη ἴπ6 ἀδγ οὗ Ῥεπ- 
ἰεσοϑῖ (566 Νοίδ δἱ ἴΠ6 ὁπά οὗ Ἵἤδρ.), 8ἃ5 [Π6 
ΔΠΠΙΝΟΙΒΑΓΥ οὗ ἴΠπῸ ρὶνίηρ οὗ ἴῃ6 1,4νν. ῬΆΪΪο, 
“ἀε δερί.᾽ 22. ΤἩποοάογεί, “Οὐξϑί. ἴῃ [μον.᾽ 22. 

12ε )α» 9} “Τ!οπονρηο. 46----.. 

47. Το ἰοη(ἢ οὗ Τίσι, [παῖ 15 τοῦ (ἢ 6 
δνθηϊηρς οὗ ἴπ6 πίη ἀδγ οὗ ἴῃ6 πιοπίῃ ἴο [μδὲ 
οὗ ἴδε ἰεπῖῃ (συ. 32), νγὰβ οτάδιποὰ ἴο δε ἴῃς 
ξτελὶ ΠΔῪ οὗ Αἰοποπιεηῖ νυ Ὡς ἢ νγὰ5 ἴο Ὀ6, ἰΚ6 
[(ῃς δα δίῃ, ἃ ἀδὺ οὗ Ηοὶγ (οηνοοδίίοη οὗ 
δἰγιςζοσὶ οὔϑογνδηςθ, ἴῃ ὑν Ὡς πο 5οσί οὗ νσοσῖκ 
Ὑγ5 ἴο ΡῈ ἄοπθ. Οπ ἴπ6 ρϑου ασ σίΐθα οὗ 
[6 ὮΔΥ, 566 ςἢ. χνΥὶ. 
40] ὍΠς Ἡδεῦγενν ψοσγάὰ 8 ποῖ τηοτοϊν 

σορυϊδῖινα, Ὀυξ ἐπ ρμδίῖςσ. [{ πισμὶ σαῖβοσ Ὀ6 
τεηπάογοά, Βα Σ91Υ. 

φιει γοωγ “οὐ ] 866 Οἡ χΥΐ. 29. 
απ οὔεγίηρ »παάφ ὃγ γε) ἱ. ὁ. ἴἑες τυ Βοῖς οὗ 

{Π6 Δρροϊηϊοα ϑδοσιῆςθϑ, 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΊΙΙ. [ν. 25--35. 

ἀοεῖθ ΔπΥ νοῦς ἱπ ἴἢδὲ 84π|Ὲὲ ἀδγ, 
6 8βᾶπιῈ 8οὺ] υ"Ἱ}} 1 ἀεβίγου ἔτγοῃι 
ΔΠΊΟΠρ; Π8 ρΘορΐα. 

21 Ὗε 54} ἀο πο πηᾶππεῦ οὗ 
νοῦ: 11 “δαί δὲ ἃ βἴλϊαῖε ἔογ ὄνεῦ 
τὨτουρβουῖ γουγ ρεπαδγδίίοῃβ ἴῃ Δ]]} 
γουΓ νὰ γι 

42 [τ «ῥα ΐ δὲ απῖο γου ἃ Ξ Ὀδιῇ οὗ 
Γεϑῖ, Δη4 γε 53}81]] δῇῆϊες γουγ 8οι8: 
πη ἴῃε πίπῖθ ἐγ οὗ τῇς πιοηῖῃ δὲ 
ἔνεη, ἔτοηλ ὄνεη ὑπο ὄνεη, 814}} γε 
᾿ςεἸεδγαῖα γοὺγ βδδῦδίῃ. 

41  Απά τς ΓᾺΡ βραΐε ὑπο τὸ 
Μοϑεβ, βαγίπρ, 

4 ὅρεαϊς υπίο (ες ΤΠ] άτεη οὗὨ 15- 
τλεῖΐ, ϑαγἱπρ ἈΤΠἢς Αἤδεπῖῃ ἀΔΥ οὗ ἃ Νυωϑ. 
115 ϑανεητῃ τηοπῖῖ τῤαἑΐ δέ τὴς ἔεδϑι ἤόμην. 9). 
οἵ ΛλὈογπδςο [65 397 βδανθὴ ἀλγ8 υηΐο [ῃ6 
ΤΟΚΡ. 

4ς Οη τδε ἔτβε ἀδὺ “ῥα! δὲ δῃ 

81. ἐπ αἱ] γοωγ ἀφυοἰ ησ.] 5866 οἡ σ᾿. Ι4Ὶ 
4150 11}. Χ7. 

82. «αὐδαϊδ οΥ γε] 866 Οὗ ὕ-. 24. 
εεἰεόγα!] ὍΘ τηλτρὶπαὶ γοηἀθσίηρ 15 ΤΟΤΕ 

Γογτεοί. 

{2ε Ῥεα:ἐ 9.) Ταδεγπαεῖοο, χ,--λ6. 

84. «εὐεπ ἀαγ.1 {1106 ῬΑΞϑουεσ, [ἢ ξεδϑξ 
οὗ Ταῦογηδο]οβ σοτησηθποθά αδἵ ἴῃ6 ΕἼ]] τηοοῃ, 
οη ἴδε ΠΡ ΘΟ οὗ ἴπ6 πιοηίῇ, δηὰ ἰαϑοϊοα ἔοσ 
ϑεύθη ἀδλγβ. ὍΤδὸ ἤγϑί ἀδὺ ΟἿΪἹΥ ννᾶ5 ἃ ἀδὺ οὗ 
ΗΟΙΥ Οοηπνοςδίίοη. Βυΐ ἴῃς ννεοκ οὗ [ῃε [δαϑῖ 
γγὲδλδ ἕο ]οννοὰ ΕΥ̓ 8ῃὴ εἰ ἀδγ, ἔοττηϊηρ 
ϑ'ΠΓ ΕἾ πὸ ρατί οὗἉ |ἴ (νυ. 36, Νυπὶ. χχῖχ, ,ς; 
Νεἢ, ν"}]}. 13), τυ ΒΟ ἢ νγᾶ5 ἃ ἀδΥ οὗ ΗοΪΥ Οοη- 
νοσδίοῃ, δηά Ἀρρϑᾶγβ ἴο ἤᾶνε Ὀδεῃ φΌΠΟΓΑΙΪΥ 
ἀπ ρι σηοὰ ΌΥ [ἢ6 Ὠᾶπὶο “᾿σέξεγεῖ δ᾽ ἸΏ ΟἿΓ 
γοΓΞίΟη, “ὁ 5016ΠΊΠ 5ΘΟΙΊὈΪΥ.,᾽) υ. 26. 866 ΝΠῚ, 
Χχῖίχ. 35: ἤτοι. Υἱὶ. 9; Νέα, νυ", 18. ΤΣ 
ΒΔΠ6 ψογά 15 δρρίϊοὰ ἴο ἴη6 ἰδϑῖ ἀδὺ οὗ 
[86 Ῥαβϑονυοσγ, Π δι. χνυΐ. 8, ἀπά ἴο ἃ σε] ζίουβ 
ἈΘΘΟΙΊΟΪΥ ἴῃ ἃ ζοΠΕγαὶ ϑθηθ6, 2 Κίηρθχ. 20: 
5. ἱ, τ2 ἢ [6γ. ἰχ, τα ἱ. 14. ΤῈ [ετν8 
ἴῃ Ἰδίοσ {ἰπ|65 50 ἊἿδ᾽οὰ [ῃῈὲ ἀδὺ οὗἩ Ῥοηϊοςοβί; 
866 Οὗ ν.16. ὙΒΟΙΕ [5 ἃ ἀϊογεηςε οὗ ορηίοη 
8ἃ58 ἴο ἴπ6 πιοδηΐηῃρ οὗ (86 νογά. Ἐτσοπι 115 
ἀοτιναδίίοη ἴἴ ἀρρθᾶσϑ 5(ὙἸΓΕῪ ἴο ἀοηοῖο α εἰοείπς 
"αὶ, ἀπὰ ἴ815 τεηάουηρ πᾶ5 ἴδ δυῖ ΠΟΥ Υ 
οὗ ἴ)6 ϑοριυαρίηῖ, Βυχίογῆ, Εὔτβῖ, νοζυθ 
δηὰ οἴδοιβ, ὙΠῸ ἴοσττῃ ἰπ [ἢ]5 56ηϑ6 τῖσῃΐ οὗ 
σουγϑο Ὀ6 Δρρ]οὰ ὈΌΡΠΕ ἴο δε ἸΔϑῖ 
ἀδγ οἵ ἴπε Ῥαββουοσ, 85 1π [ ουῖ. χνΐϊ. 8, ἢ 
51}}} τίοσο ἤ]πο85 οὗ πιοδηΐηρ ἴο {Π6 ἀδὺ οὗ 
Ῥερηϊθοοδξῖ 85 (ἢ οἶοϑα οἵ ἴῃς Ῥεηϊεσοκίδὶ 
ϑεάϑοη, Ὀυξ ἢ [Π6 τηοϑὲ ρογίθςϊς Πίπεβθ ἴο 
[Πε ἀδγ δῆἷξεσγ [6 εκ οὗ ἴῃς ξεαϑὶ οὗ Τάθεῦ- 
ΠδςΪ65, 85 ἴ86 σοποϊυβίοη οὗ [86 56γ165 οὗὨ γϑδΎΪν 
ἔεβίϊναιβ, ῬΏ]]ο, Ἅἀθ δορὶ. 24; Ὑδβοοὐοτεοῖ, 

ΤῊ Ὁ. 



ν. 26---40.] 

ΠΟΙΥ σοπνοοδίίοῃ : γε 5341} ἀο το 
86 Γ}16 νγοῦῖς ἐῤεγεῖη. 

26 ϑενεη ἀδγ8 γε 5|]] οὔ δὴ οἵ- 
ἔετὶπρ τηδάς Όγ ἤτγε ὑπο (ες ΙΟΚῸ: 
ου ἴδε εἰρμτῃ ἀδΥ 5831|21}}] 6 δὴ ἢο] 
οοηνοσδίίοη ὑπο γοῖι; δηά γε 58}4]] 
οἴει δὴ οὔεγίηρ τηδάβ ὉῪ π πηῖο 

"Ηε, ἴε ΓΟΚΡῸ: ἰτ 15 ἃ ᾿ἰβ80] πη 4386Π|- 
κι ὌΪΠ; ἀπά γε 80.411] ἀο πο 8εγνῖϊε ννοῦί 

ἐῤεγείη. 
247 ΤΠε86 ἀγέ ἴῃς ἔδδϑβ οὐ τῃ8 

ΓΟΚΡ, νγϊο ἢ γε 5141} ργοοϊδίτι 29 δὲ 
ΠΟΙΥ ςοηνοςδίίοηβ, ἴο Οἶδε δὴ οὔξεγ- 
ἱπρ πηδάε ὈῪ ἔτεα υπίο ἴῃς ΙΟΚΡ, ἃ 
δυγηῖ οἤεγίηρ, δηά ἃ πιεδῖ οἤεγιπρ, ἃ 
βδογίῆςε, δπά ἀγίηκ οβεγίηρβ, δε 
τῆϊηρ ὕροη ἢϊ5 ἀδγΥ: 

48 Βεβίάς τῆ6 ϑβαῦθαϊῃ8 οὐ τῆς 

«Ουξ5,. ἴῃ [,εν.᾽ 232. Με ἅτὰ ποῖ το]ὰ {μαῖ 
[πὸ ᾿αὐπεγεὶδ νγἃ8 οὔθ οὗὕ ἴπε ἀδγ8 οὗ ΗοὶΪγ 
Οοηνοοσδίίοη οὗ 5πίτιςξ οὔϑεσνδῆσο ; 56 γν} 6 
νοῦ ΟἿΪΥ ἀρρεᾶσθ ἴο βᾶνε Ὀδθοη τοι ϊ6ἀ, 
ὝἘ15 9θθπὶ5 ἴο ΓΙ δὴ ΟὈ]ΘοΟη ἴο ΟἿΓ 
ΤΩΔΥΡ ΠΑ] τη ογηρ “ὁ ἀδγ οὗἉ τεϑίγαϊηϊ," (νι ἢ 
[25 [6 ϑυρροτί οὗ Ἀοβοηπ Ποῦ δηὰ Ηδσγχ- 
Βα πλοσ). ὍΒῸ στεπάουίηρ ἴῃ ἴῃς ἰοχὲ “( 50] ὁ πηη 
ΔΞΘΟΤΩΌΪΥ,,} ἃ νι Οηκ., ἴδ συΐϊξ., 
Οεϑεηΐυ5 δηὰ ἀς Δνεῖῖϊθσ. [Ι͂π ἴδε ἴκνν τπῸ 
τυοσγὰ ἄρρεᾶσα αἰνγαγβ ἰο ποϊὰ 118 ϑρεςοϊβῇς 
τηθδηΐηρ. ἴῃ 115 ξθηοΓΔ] Δρρ]ςδίϊοπ ἴο 8ο] ΘΠ ἢ 
ἈΘΘΟΙΔΌΪ168 1 15 ΟΠΪΥ ἐουπά ἰῃ {πε ἰδοῦ δ. ρ- 
ἴυγος, ὙΝΠΟΙΒοΥ ἴῃς ᾿αέχεγε νγᾺ5 "ἴιδί σσγθὰξ 
ἄδγ οὗ τὲ ἔραϑι " τωοποηθὰ Ιοῆῃ ΥἹἱ]. 37), 
866 ποίθ ἐπ σε. 

86. απ οὔεγίπ ν»ιαάς ὅγ γε] 866 υ. 8. 
ΤῊΘ Τπραν δι Ὃξ ἐὐρὶ τα ἐπατα ἴῃ 
Νιυπι. χχίχ. 12---.28 (566 οὔ συ. 2ο), ΨΒΟἢ 
ἔουτὴ8 σις ἃ πηαγκοὰ ἔρδΐυσε ἴῃ ἴδ ἔδραϑὶ οὗ 
ὙΔθογηδς]ο65, ἰοπἀ5 ἴο βῆον [Π6 ἀϊδεϊποΐη655 οὗ 
1} ᾿σίπκεγεῖ ἴσοτῃ ἴΠ6 ἔεβίδὶ σσεοκ, Οἡ θδοῇ 
οὗ 106 οἰβῆξς ἄάγϑβ, ἱποϊυάϊηρ ἴδ6 ᾿σέχεγείὁ, ἃ 

ποιροδί ννὰ5 οἴετγοα ἔοσ ἃ 51η- ἤἴθσηρ. 
Βιυιῖ οἡ δᾶςἢ οὗ 16 βονθὴ ἀδυβ οὗ ἴδε ἔδδιίναὶ 
196} [Π6 Βυγηϊ-οἴετληρ οοηϑισιοὰ οὗ ἴνο 
ΤΆΤΩ5, ἔουγΐδοη ἰαπὶῦβ οὗ 4 γεαγ οἷά, ψ ἢ ἃ 
Πυπιθεῦ οὗἩ γουπρ Ὀ0118, ὈαρΊπηῖηρ τ [ἢ]γ- 
ἴεεῃ οὐ [ἢ6 ἢγϑί ἀδυ, Ὀυῖ ἀπ ηἰϑῃϊηρ ΟΥ̓ ΟΠ6 
Οπ Θδςἢ βυςςεβϑοῖνα ἀδὺ {1}, οὐ [86 ϑενυθηΐῃ, 
1.6 ΠυτθοΥ τγᾶ5 γοάυςοα ἴο δένεη, ἘΠ6 νΒοΐα 
Πυμθοῦ οὗ Ὀυ0}}5 βασι ποθ ἀυτγίηρ [86 ννϑεὶς 
μυς δπιοιιηϊοά ἴο ϑονθηῖγ. Βιυῖΐ οἡ [πε ᾿δί- 
“εγοῤ 16 Βυτηϊ-οἴετίηρ Ἴσοηϑβιδίοα οὗἨὨἁ ἁοηὶν 
Ομ Ὀ8], οὔθ τὰπῃ δηὰ ϑούθῃ ἰδπρ8. Τδα 
Οἴδμοῦ ραγτοιϊατα γοϊδίηρ ἴο ἴμ6 ἔδαϑ οὗ 
Ταθογηδο]ος Ὑ71}}} σοπὶθ ὑπάθσ οὖσ ποῖϊςε ἴῃ 
[ἴῃ ποΐεβ8 οἡ συν. 29 56. 

87, 38. ΤΠ πιϑδηΐηρ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6; ἐδεῖδ 
γε ἰδὲ γεαγὶν σρβῥοϊπίεα 4ἰ»εει οπ «υὐδίοδ᾽ γε :ῥαὶ 

ΙΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΧΊΙΠΙ. 

ΠῸΟΚΡ, ἀπά δεβίάβ γοὺγ ρἱἤβ, δηά 
δεβϑι46 11] γουγ νοννβ, δηά δεβϑίάα 1] 
γουγ ἔγεαν}} οἴξεγῖηρβ, νυ ἢ ἢ γε ρἷνα 
απο τῆς ΠΓΟΚΡ. 

29 ΑἾβο πῃ τῆς βἤεεπ ἀλγ οὗ τῇς 
βενεπῖῃ πιοηῖῃ, θη γε Πᾶνα ρὰ- 
τπεγεά ἱπ τμς6 ἔγυϊε οὗ τῆς ἰαπά, γε 
801] Κεαρ ἃ ἔξαβὲ ὑπο τῆς [ῸΚΡ 
βανθῃ ἄδγβ: οὐ ἴἢε ἢτβθδε ἀδὺ «ῤαὶϊ 
δὲ ἃ ϑαραῖῃ, δηὰ οἡ ἴπε εἰρῃτῃ ἀΔΥ 
σῤαϊ! δὲ ἃ ΞΑὈὈ41ῃ. 

40 Απά γε 5}4]] ἕλκεα γοι οἡ τὴ6 
ἢτγϑε ἀδγ τῆς ᾿Βουρἢ8 οὗὨ ροοα]γ ἔγααβ, !Ἠεδ, 
Ὀγάποθοβ οὐἨΎ ραϊπὶ ἔγεεβ, ἂπά τηὲ67 
Βουρῇβ οὗ τῆϊο κΚ ἔγεθβ, δηά Ὑ]]ονν8 
οὗ τῆς ὕγοοῖκ; δηά γε 5}8]] τγε]οῖςε 
δείογα τῆς ΓΟΚΡ γουῦ (οὐ 8ενεη 
ἀλγ3. 

ῥοίά Ηοῖν Οοηυοεαίίοης αηπά οἵὔεν' Ἰο γεδουαῦ 
“σογίβοει, ἐπ σάάίίοη ἰοὸ ἐδ δαδῥαΐῥ᾽ οὔεγίμῃ: 
(Νυπι. χχνῇ!, 9, 10) ἀπά 1ο αἰ γομγ “νοὐωμα 
οὔεγίηφε. (ΟΕ, ΝΆ. ΧΧΙχ. 20. 

ἘΠΚΤΗΕΚ ἹΝΘΤΕΚΌΛΤΙΟΝΒ ΚΕΟΛΑΆΚΡΙΝΟ ΤῊΣ 
ἘΈΑΒΥ ΟΕ ΤΑΒΕΚΝΑΟΙΕΒ, 329---43. 

890. “42.δπ] Ἀδίδοῦ, βΌΣΘΙΥ. 866 οἢ Ὁ. 27. 
ΤὮς πιοάδ ἰπ ὑν Ὡς ἢ ἴπα ἔξασὶ οὗἩἉ Τλθεγηδο 65 
15 Βεῖὸ σριπιίγοάυςθά, δἕἔῖοσ 186 πηθηίοη οὗ ἰΐ 
ἴῃ συ. ,14----16, ΤΩΔΥ ϑυρροβί [Πδῖ [ἢ]5 ρᾶβϑαρο 
ΟΥΒΙΠΔΙΥ ἔογπιοά ἃ ἀϊϑέίηςϊ ἀοσυπιοηῖ. Ὑπδ 
ελϑὶ 15 δου ἀπ βροόῖκθ οὗ 85 1ἢ 18 δὰ ποῖ 
ὈΘΟΩ τηοπίοηεα Ὀεῖογο. [τ νὰ δάπιϊξς [ἢ 15, 
86 σοπποοΐοη οὗὨ [δ6 διιδ᾽]θοϊ- ΓΔ Υ 8θθι5 ἴο 
6 υϊῖε εἶεασ. Πα ρᾶβδβᾶξο 56 ῦνθ8 88 ἃ ΞΌΡΡΪ6- 
τηθηξ ἴο (ἢ6 ργονίουβ ποίϊςθ οὐ ἴῃ ἔραϑί, δπὰ 
βῆονγβ ἴῃε ρίδος νυ δ] ἢ 18 με] ά ἴῃ τεΐδσεηος ἴο 
[6 γεΑΓῚῪ σγοεῖθ. 

«υδὲπ γε ῥανε φαϊδογεά 17 ΘΕᾺ γ9 ΚδΌΒΟΣ 
ἴῃ. δ66 οὐ ἔχ. ΧΧΊΪΙ. τό. 

ἐδὲ ιὼ ἡ δε ἰαμα} 1... ἴπε. ῥσγοάιυςο, 1ῃ- 
οἸάϊηρ [6 σταίη, (ἢ6 οἰῖνθβ, [6 νἱπῖδρο δηὰ 
[86 ἔτ οὗ 411} κιπάς.0 Ὅμοὸ {ἰπ)|6 οὗ ὙϑΑσ 50 
Ἰηά!ςαῖοα ννουϊά δηβινεσ 1η ἴδ ΗοΙγ [,Δηὰ ἴο 
1)6 Ὀορπηΐϊηρ οὗ Οοἴοδοτ. 

4) ας Ἦδεῦ. εἐὐαφ. 866 ῬτΕΙΙ ΓΑ ΠΔΥῪ ποίδ. 
α «αὐδα! δ] ἴῃ θοῦ ρΐδος, ἰῃῈ Ηθῦτονν 15 

“δαῤῥαϊδθη, ἃ ΒαΌαΙ 081 σϑβὺ. 866 οὐ 
-. 14. 

40. [115 ἀουδέδιϊ νυ βδὲ σνοστο πὸ Ὀου ἢ 5 
οὗἩ ξοοάϊν ἴγθος" δηά ““ςἢς Ὀουρἢ8 οὗ [Πιοἰς 
ἴΓ665.) [Ι͂η {ΠῸ ἤγϑι ἴεπτη, [Π6 τηλγρίπαὶ τϑη- 
ἀογηρ σαν 18 σΟΓΔΙΠΙΥ Ὀεϊίογ 1ΠΔη δοωσῥ.. 
ΤΠΗε νοσγάὰ στεηάεσγεά “βου ἴγθεϑ᾽"" (Ηξεθ, 
ῥάκαν) 1ῖ8 8οὸ υπάογδιοοά, ἴῃ ἃ βϑηογίς ϑεῆϑα, ὈῪ 
{1 Χ Χ., Νυΐρ., Οὐδϑοηϊυ5, Εὔτγοῖ, ἀς ννείζο, 
Κποῦεὶ. Βυΐῖ Ϊοβερῆυ (' Απί.᾽ ΧΙΠ. 1. 4), 
[ἢς Ταγζυπὶθ δηὰ ἴῃς ΒΔΌὈΙἰσῖ8 1ἢ ρϑποΊαὶ, 
ἴτολί (δε νογὰ 85 ἀδηοίίης ϑρεοι ἤο δ} 7 (ἢ 6 

' ἘΚ2 
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41 Δηά γε 5021] ἰκθαρ ἴξ ἃ ἔεαβί 
υπῖο ἴῆ6 ΙῸΚῸ βθνεη ἀλγβ8 ἱπ ἴῃα 

οΆΓτ. 1ὲ ῥα! δὲ 4Α βἰλῖυϊς ἔογ ὄδνοῦ 
'π γουγ ρεπεγαίίομβ: γε 5[}} ςεΐθ- 
Ὀγδῖο [Ὁ ἴῃ ἴδ βενεητῃ τοπῖῃ. 

42 Ὗε 58}4}1] ἀννε]! ἴῃ Ῥοοῖθϑ βενεη 
ἄδγϑ; 411 τὶ δὲ 1βγδβὶτεβ θόγῃ 8[12]] 
ἄννγοὶ! ἴῃ Ὀοοῖἢ5: 

ΙΕΝΙΤΙΓσῦσ5. ΧΧΊΠΠΙ. ἵν. 41---Ὕ4. 

43 Τμδῖ γοιῦ ρεπογδῖίοηβ ΠΊΔΥ 
Κηονν ἴῃ 1 πιαάς τῆς Το] άγεη οὗ 
Ι8γδ6 1] ἴο ἄννεὶ ἴπ Ὀοοῖῃ8. ψῆεη 1 
Ὀγουρῃς τπδηὶ οὐδ οὗ τῆς ἰαπά οὗ 
Ἐργρυ: Ι πὶ τῆς ΠΟΚΡ γουγ Οοά. 

44 Απά Μορεβ ἀεοϊαγεα υπῖο (ἢς 
σΠ]άγεη οὗ ἴϑγδεὶ τῆς ἐεαϑ οὐ τῷ 
ΙΟΚΡ. 

Εἰΐγοη, νυ ἢ1]Ὲ ποσὶ οὗ ἔπ6 γθσθπξ [εν 158} [Γ4Π5- 
Ἰδίοτβ, δῃὰ [οβϑορἢ5 δἰ πιϑοὶ ἢ 'π δηοίμοτ ρῥΐδοε, 
.Απῷ 111. Ἀρὸν 4, τοδὶ 186 οτίρίπδὶ νοσά, 
[η ἴῃς Ξεςοηὰ ἴειτη (ΗςὉ. ᾿Ζδοΐδ) ἴδε γτεπάεγ- 
ἱπς “Ἰἰοκ ἴτθεϑ᾽" Πᾶ5 ἴΠ6 50 οὗ {86 
1ΧΧ., Ψνυϊρ., Οδθεηΐϊυ5, ἀθ νεῖ, Εὐγϑῖ, 
Κποροῖ, δπὰ 15 ξανουγοά ὈῪ ἴ86 οἰγτποίορυ οὗ 
᾿Ζῥοιῥ, δοοογάϊης ἴο Ἐς ἢ ἰξ νουϊὰ 5:5} ἃ 
κιπά, οὐ Κιπάβ, οὗὐἨ ἔσγθρε σῇ [πο κ, οΥΓἁ 
ΡΙοδομοά, ξοϊασο. ΤῸ Τάγρυπιβ, δηὰ ἰμοϑα 
νγ8ο0 μάν ΤΟ] οννοὰ ἐποπὶ, ταδὶ ον! ἀθη]Υ Ὁς 
Ψτοηρ ἴῃ ταϊκίηρ [ἴ ἔογ 106 ΤΑΥΤΪ6, δίηος 1Π6 
ΤΑΥΤΕΪΕ ἰ5 ἀἰβί Ὡς ΕΥ παιηιθὰ αἱοηρ ἢ ἔΠ656 
δᾶ “ΠΟ Κ 665" ἴῃ Νεῆ. νἱἷἱ. :ς. ὍΤΠὸ 
ταοάοστι ἴονγθ ΘΈΠΟΓΔΙΙΥ τεϊδίη ἴΠ6 ΟΥΡΊΠΔὶ 
ννογὰ σἱτδουϊ ἐχρίδηδίοη, 85 ΠΟΥ ἀο ῥβάαγ. 
ΎΒΕοΙΕ 15 ἃ ννε]]-ϑιρροτγίοαδ ἰγδάϊιοη ὙΒΙΟἢ 
τγονν5 ϑοηῖὸ ᾿ἰρμξ οἡ ἴδ6 βιι)εςῖ, [που ρἢ 1ἴ 
Ιοαᾶνθβ {86 “ὁ (Ὡς ἴγθθ8᾽" ἴῃ υποοσγίδιηῖγ. [Ι 
18 5βαϊὰ ἰπαΐ ΘΥΟΙΥ Ιϑγϑθθ δ 186 ἔδαϑέ οὗ 
ὝΔὈεΙτιΔςο]65 σδττιοθα ἰῃ οπς παπᾶ ἃ Ὀιυηάϊε οὗ 
Ὀγδποβαβ (οΔ]]οὰ, ἰῃ γα ποδὶ Ἡθῦτενν, ἐκίτος 
διά ἴῃ ἴδε οἴου ἃ εἰἴστοη. ΤῊδ Ἰυ]4Ὁ ννουἹά 
866 ἴο ἢᾶνα σομιρηϑοά {πΠ6 ὈΟουρἢ5 οὗ ρα]πι- 
ἔγθοβ, "" ΤὨΙΟΚκ ἴγ665,᾽ δηὰ νυ Π]ονν5 ΠΟΤῈ πδηηγθά, 
ψἘΠ6 ἴἢ6 ἔπ οὗ ἴῃς ῥῶάδαν τηυϑὲ μάνα Ὀθθη 
[86 οἰἴγτοη. |ο5. " Αηϊ.᾽ 111. 1ο. ὃ 4) ΧΙ. 12. 
Χξ: ἃ Μδου. χ, 6, γη;: Μίβῃηδ, ’' ϑυςοδῇ,᾽ οδΡ. 
11:. Το Ὀουρῇς τηεη[οποὰ ὈΥ Νεβοι δῆ, οὗ 
[ἢ6 οἷϊνο, ἴπ6 ρίης (ταῖβοσ (86 νἱ]ὰ οἱϊνε), 1Π6 
ταγτί]ε, ἴμ6 ραὶπὶ δηά {πὲ 'αδοΐδ, ἀρρθαγ ἴο 
βάν Ὀθθη υϑοὰ ἔογ σονεπηρ ἴδ6 Βυΐβ η νΒΙΟΒ 
ἴδε 5γδο  ἴοβ ᾿ἰνθὰ ἀυτίης ἴῃ6 δεῖνα]. 866 οὔ 
. 41) Νοἢ, ν}. χς, χό. 

42. 770 «αὶ ἀευε!! ἐπ δοοῖδι «ευεη 4474] 

ΝΟΤΕΘ οἡ 

Ι. ΟΝ ΤῊΞ ΡΕΝΤΕΟΟΒΤ. ν΄ 1ς---2λ1. 

ΤΠΘ οἴδοῦ οἰοῖ ψτῦει ἴῃ [06 1, τὸ- 
Ἰαϊίηρ; ἴο [ΠῸ ξραοῖ οὗ ννϑεκβ ἃτὸ Εχ, χχιν, 
16; Νυπι. χχυ], λό---41; Ὠοδαῖ, ΧΥΪ, 9---12. 
Βυΐϊ Βεῖὸ ΟΠΪΥ ἰ5 ἴ)6 οἤετίηρ οὗ ἴδε Ῥοηΐο- 
οοϑίδὶ Ἰοᾶνθβ πηθπίοηθά, .η]685 ἰδ ἰ5 {ΠΟῪ τὶ ἢ 
τὸ ἀεπρηδίοα “(6 ἤἢγϑὲ οὗ ἴῃς ἢγϑισι 5," 
Ἐχ. χχὶϊὶ. το (566 ποῖθ) ; δηὰ “τε βχϑι τυ 5," 
ἘΧ. χχχὶν. λό. 

ΎΤἢε ἴτε σοπηδοξοη Ὀεΐνγέθη [ἢ ΟΥδτίηρ οὗ 
[86 ΕἸγβὲ ϑμοδλῖ δηά ἴ6 ῬΆϑϑΟΥΕσ ΤΑ ρογῆδρϑ 
Ὁς ἰτασοὰ ἴῃ Ϊοβῇ. Υ, 1ο--- 2. ὙΠῸ Ῥᾶβϑθονοσ 
τὰ7λϑ ἴδε στοδῖ Ὠδίοηδὶ σοτηστηθπιοσγδίοη οὗ 86 
ἀο!νεγάπος ἔτοπὶ Εργρί νν ϊοῆ νγᾶϑ ἴο ἰοδὰ οἡ 
1ο ἴῃς 56{{᾿ππιθηξ οὗ ἴῃς 5γαβ 65. Ἰη [6 Ῥγὸ- 

ΤΕΣ ποσὰ σεηδογεὰ “ὁ ὈοοΟΙ"᾽ (Η Ὁ. «ἐζζα2) 
ἀεηοίο5 ἃ βῃθά ϑιιςἢ 85 15 υϑοὰ ἴον σδίι]ς (Ο η. 
ΧΧΧΙΝ, 17), ἃ πιεᾶῃ ἀνε! πρ ([8. 1. 8; ]οῦ 
ΧΧΥΪΙ, 18), ἃ Ὀονγοσ οὗ Ὀγδηςῆοδ, 88 1ῃ 1ἢ15 
ἴδοθ (10 ΧΧΧΥΙΪ. 40: ΙΟοΔὮ ἴγν. 9), οἵ {86 
υἱϑ οὗἩ 50] ἀΐοτβ (2 5. χὶ Σ  Σ Κ χχ. σ2, τό). 

Δοερογάϊηρ ἴο [ον ]58} ἰΓδαϊτοη, νν δῖ ννογὸ υϑοὰ 
δὲ 186 ἔοαδβί οὗ Τ᾽ Αθοιπιδο 165 γνοσα 5. ΠΟΕΪΥ ἑαδεγ- 
παερμΐα, βιτυςίυγοβ οὗ θοαγάς, ἢ ἃ σονογηρ 
οὗ Ὀουρῇβ. ϑδιυςῖ βἰγυςΐζυγεβ ἅγὸ ΠΟῪ εγεςι 
δὶ {15 ἔεβεῖναὶ ΌΥ {86 ἰονγβ ἴῃ βοῖθ ρασίβ οὗ 
Ευγορθ. (εογίδίη Ἴοπαάϊτοηβ ἔοσ {ΠΕΣ Τοη- 
δἰ ςΟἢ τὸ ἰδ ἀοόννῃ ἱπ ἴΠ6 Μ|βῃηΔ, Ὀιὲ 
{πεῖς ἔοσηιβ τ ρῃξ ὙΔΥῪ σΟηϑι ἀοΥΔΌΪΥ. ὁ ϑυς- 
ΟΔἢ.ἢ 1. 110; ϑίδιι θη, 1.4 Ν᾽ 7υἶνε εη ΑἸ- 
βᾶ66,᾽ Ρ. 1700. [{ βθουϊά Ὀδ ποϊιοοὰ ἐπαΐ (6 
δυῖϊθ εγα ἱπῃδθίεὰ ΟἿΪΥ ἀυσίπρ [ἢ6 ϑουθῃ 
ἄδλγ8 οὗ {πὲ ξεσιναὶ, ποῖ οὐ 186 'σέχεγείδ. ἴπ 
Ἰδῖοσῦ {ἘΠπ|6ὸ5 1 Ἄρρϑασβ (ΠΟΥ ὙοΓῈ δεῖ Ὁρ ἴῃ 
ΒΌΘΙ ρῥᾶγίβ οὗ ἡ τσιῶς ἃ5 δἰογάθαά Ἴοηνθ- 
πἰεηΐ βρᾶςθ ἕοσ ἴποῖῆ. ΝΘΉ. ΥὙἹ]]. τό, 866 Νοίθ 
αἵ ἴπ6 οηά οὗ 86 (βδρῖοσ, 

αὐ] ἐδαὲ αγὸ 1 γαεί ες δογη ὍὙμὸ οπιϊββίοη 
οὗἩ (δε ἔογεί ποθ ᾽πὶ {818 σοπιπιδηὰ ͵5 γοηδσ- 
ΑΌΪΟ, Ῥογμδρ5 ἴῃς ᾿πἰεπέοπ ννᾶ5 ἰμαΐ οὐ 1815 
7ογουβ οσςαϑίοη ΠΟΥ νγόσα ἴο Ὀ6 Ποβρι Δ Ό]Υ 
οηϊοχίδιποὰ 85 ριιοσίθ. Οἵ, Πουΐζ, χΥϊ. 14. 

43. ἐῤαὲ 7] »΄ιαὐε ἐδε εἰ άγεπ ΟἹ 1εγαεῖ ἰο 
“ᾳυεί! ἐπ δοο! δι, «υδέπ 1 ὀγομν δὲ ἐδεῖγι οἱ 97 ἐδὲ 
ἰαπά 9 Εφ»94] 866 Νοῖβ δὲ ἴῃς επὰ οὗ [86 
Ομβδρίογ. 

44. ,α:.}] ΔΡροϊπῖοὰα ὑ1π|98. 866 ου 
. Δ. ΤὨ15 γοῦϑο ἰ5 ἃ σοῃοϊυδίοη ἴο [86 80} 
οδαρῖογ. 866 Ρχγεὶ. Νοίβ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 

τηϊϑοὰ 1 πὰ 45 ἰΐ5 σγονγηῖηρ τοϑ]ῖϊ. ὙΠῸ ῃτϑοῖ 
οἴεχίηρ οὗ [ῃ6 58ιοδῇ βεοῖηὴβ ἴο Ὀ6 ἱπῃρ] Θὰ ἴπ 
(86 πδιταίίΐοη οὗ ψγῆδῖ οοσςσιττοὰ δἱ ΟἸ]ραὶ, 
ψΒοη (Π6 ρεϑορὶό δίο οὗ δε “" οογῃ οὗ [86 Ἰαπά 
Οὐ ἴπ6 τλοῖτοῦν δον ἴΠ6 Ῥάϑϑθονοσ." 866 οἡ 
τ. 14. Ἐτοπὶ 1018 {ἰπ|6, {πΠῸ σοπηρίεῖς ἔδ5ι]- 
ναὶ, ἱποϊυάϊηρσ ἴῃ6 Ῥάϑοθαὶ [,4π|ῦ, ἴῃς ὕη- 
Ἰοαυθηθὰ Βγοδά, δηά ἴδε ΕἸτοῖ ϑῃσοδαί, νγᾶ8 ἴο 
τεταϊηδ ἴδόπὶ δον ΠΟΥ πδὰ Ὀδθθη οοῖ ἔτεθ 
πὰ ῥγοβεσνοὰ ἱπ (86 ΥΊ]άογηθ85. π|}} ΠΟΥ 
ςουϊὰ οδὲ οὗ [δὲ ῥγοάυςς οὗ ἴδε 1,Δηὰ ὙνΠϊοἢ 
]εβονδὴ μδὰ ρίνεη ἴο ἴπεπὶ, Βυΐ ἴῃς σοη- 
ποοίίοη Ὀὑεΐνγεεη (6 Εἰγϑσὶ ϑῃοαῦ δηὰ [ῃ6 
ραβδὶ οἵ νει, 48 πηλυκίηρ [6 Ὀερίπηΐηρ δπὰ 
ἴη6 οηά οὗ (Π6 ργδίῃ μαγνοβϑίῖ, 5 οὗ ἃ πιοῖο 
οὐνίουβ Κἰπά, Τῆς ἔνγο οὐϑοσυδηοοβ ϑδης]- 



ΙΈΕΝΙΤΙΟῦσ5. ΧΧΙΠΙΙ. 

Βοὰ (ἢ6 ἰηΐογναὶ Ὀοῖννοθη ἴδοπὶ, [86 ὙΠῸ] 
Ρεποὰ οὗ Βαγνεβῖ, “"ἴμ6 Ῥρηϊθοοϑίδὶ βθδϑοῃ." 
εν ϑἢ ἰγδαϊτίοη δδ5 ργοϑεσνθὰ βοπὶα οσυγίουβ 
ἴγᾶς65 οὗ [6 ΒΘΠΟΓΔΙ τεσορηϊ οη οὗὨ [15 ὉΥ͂ 
16 Ἡρῦτγενν στᾶοθ. Βυχίοτγί, “ὅγη. [υἀ.᾽ ρ᾿. 
440: ϑίαυδεη, ὁ Ια [υἱνα δὴ Α.1538ς6,᾽ Ρ. 124; 
Μ|Π5, “Ἄμε Μοάεσγῃ |ενν8, Ρ. 2λο)ῦ. ῬΆΪο 
ς3115 [δε οἴετίηρ οὗ ἴῃς ΕἸγϑῖ δῆθαῦ “" ἴῆε ργεὸ- 
Ιυάδ ἴο ἃ δυθδῖοσ ἐεείιναὶ),," 2.2, Ῥοηΐεοοβέ, 
Το ἈΔΌΙηἰςῖς οδ]]οὰ ἴπδ6 ΔῪ οὗ Ῥεηϊοοοκξ 
᾿αἰπεγείδ (5886 οὔ Ὁ. 35),) 88 ἴῃ6 λϑ8ὲ ΑδΥ͂ οὗ 
ἩΟΙΪγΥ (οηνοοςδοη οὗ (πε Ῥεηϊεσοβίδὶ ϑεαϑοῃ. 
Μιβῆηα, Βοβὴ Ηδεῃ. 1. Δ; “ΟΒδρ,᾽ 11. 
4: ]οβορῇ. “ Απί᾽ 1Π1. το, ὃ 6. Τῆς ἔνο 
Ἰοᾶνεβ οἵ Ὡς ὨδΥ οὗ Ῥεηίεσοθξ Ὀοσγε ἴο ἴδ6 
Ῥερρς 16 54π|6 Πηδ582 56 τερδγάϊηρ [οουδὴ 
8ἃ5 ἴη6 τνοτάς οἵ ἴῃς Ῥϑαϊπιιϑῖ, “" Ηδ στηλο 
Ροᾶςθ ἰπ [ὮΥ Ὀοτγάετβ, Ης δεῖ 66 τυ [86 
δησοὶ οὗ ἴδε ννΣοδί,") Ῥ8, οχ]ὶν!. σΣ4. ΤὨθο- 
ἀοτγεῖ βρεᾶκβ οὗ Ῥεηίεσοβί 85 ἃ στῃδπιοσῖδὶ οὗἉ 
{πε Ἐπ οὗἩ ἴῃς ροβϑεββίοη οὗ ἴδ ΗΟΪΥ 
Ιλ. “ Ουξϑῖ. 1 ἴων. 22. 
Το ἴοη τπδὲ ἰῃ6 ἔεδϑοὶ οὗ Ῥϑοῖκα νγδβ 

ἰηϊοηάοα ἰο ςοπιπηοιμογαΐες ἴῃ 6 οἰνηρ οἵἩ ἴδ6 
[,“ΔΡ}Ρρὸῷ7 ο Μοιιὲ ϑδ᾽ηδὶ ἄρρεᾶσβ ἔγδθέε ἴῃ (ἢθ 
Ἐλίβοτβ οὗ [6 ἔοι σεπέυσγ. Ὁ δὴ ἴὲ δὰ 
Ὀδοη ἰηξεστοὰ ἔτοτῃ ἔχ, χίχ. [δῖ ἴῃς ἀδὺ πιιϑῖ 
ἢανο ὩΡΑΙΪῪ ςοϊηςίἀοἀ νὰ ἴμ6 ΒΗΘ ἐδ 
αὔογ ἴε Εχοάυπ, [6 ἀδὺ οὐ ψ Ὡς (ἢ 6 εἰς 
οὗ ἴῃ6 ἂν τπδυκοὰ [ϑγδοὶ 8ἃ5 δὴ ογὔρδηϊζοὰ 
πδίοη τρϊ μᾶνθ Ὀδθη ΘΑ9}Υ σοπποοῖεά ἢ 
ἴδε ἀδγ οἡ βίο ἴδε ΡἹ ἢ οὗ {π6 ΗοΪγ ϑρὶπί 
υηϊδά (Π6 Ὀε]Ιονοσβ ἰῃ [6505 οὗ Νδζδτγεῖῃ 1τηΐο 
ἃ Ομυγεῦ, 5. Ϊεζοπι. ΕΡ. δὰ Ἑδθιοϊδιῃι Μ, 
ΧΙ. 85. Αυρ. "(οηῖςν. δι. ΧΧΧΙΙ. χ2. [{|5, 
δονναυεσ, πιοϑὲ ργοῦδοϊς ἰμαὲ ἃ [ἐὐν]5}} ἐγδάϊ- 
ὕοη ἴο (δ 54π16 εἴἶξεςί εχ ἰϑίθα Ὀεΐοσγο [π6 ἔοι τί ἢ 
οεηΐυγγ. ὍΠ6 φεπογαὶ δεσορίδηςο οὗ ἴδ6 πο- 
ὕοη ὈΥ 186 [6νν8 οὗἁ ̓ ἰδίεσ ἂρὲβ (Μαϊπιοῃ. ' Μοτθ 
Νέαν. ἾἾΠ,. 41: Βυχῇ, δγη. [υἀ.᾽ Ρ. 428; ϑοδοεῖί- 
ἔεη, “ Ηογ. Ηεὺ.᾽ Αςῖ, 11. 1) σδπποῖ Εα5}}Υ Ὀε 
Τεςοης θὰ νυν ἢ [ἢ6 βαρροβιτίοη (Πδὲ 1 οτἹρί- 
ῃαϊοὰ τυ [86 Εδίπογα οὗ ἴῃ Ομυγςοῇ. 

ὟνῈ ΠΔῪ ρεῦδθδρϑ δ6 δ] οννθά ἴο ςοπ͵θοΐυτο 
1μδὲ 16 νγᾶ5 Ὀδοδυϑε [Π6 ἀδγ οὗ Ῥεηίθοοβέ νν85 
τεγαγάθα 85, ἰῇ ἃ 86ηϑε, [86 ὈἰγΒ-ἀλ  οὗἩ [86 
Οδυγοῖ, [δὲ 88 Ῥδι] ννᾶβ 50 Ἵδγεῆι) ἴο θορ 
1 δῇἔοσ ἢἷ8 σοηνογϑίΊοη. Αοςῖβ χχ. σό; σ Οοσ. 
ΧΥ. 8. ΤῸ οητγο Ῥοηίθοοϑίαὶ ϑϑάϑοη, [86 
Ῥεποὐ Ὀεΐνοθοη Εδβίεγ δηάὰ ὟΝ ὨἰϑυπΈάε, Ὀ6- 
ΟΔΠΊ6 ἴῃ 8Δη ΘΑΥΪΥ 8356 ἴΠ6 ΟΥΔΙΏΔΓΥ {{π|6 ἔοσ (δ 
ὈαρΞηι οὗἉ σοηγνεγίβ ( εβϑεγ, "Βαπηρίοη 1,60- 
ἴυΓεβ, Ρ. 88), 45 (πε Παγνοϑῖ ϑεάϑοῃ οὗ ἴδ6 
ΟΠυγοῦ, ἀηϑνγοτίηρ ἴο {πῸ πᾶγνεδὲ δοάβϑοῃ οὗ 
ἴδιο 1,Δηὰ δοσοσγάϊης ἴο ἴΠ6 οἱά 1,ἂνν. 

711. ΟΝ ΤῊΕ (ΟΙΝΙ, ὙΕΑΚ. τ΄. 24. 

ΎΒΕοΙΟ ἰ5 πὸ ἀϊτοςξ τεΐσεγεηοθ ἴο [δ σῃοητἢ8 
ἴῃ ἴε ΟἹὰ Τοβίδπιοηξ πο, ΌΥ͂ 1196}, νγου]ὰ 
Ἰοδὰ 8 ἴο Ξυρροθε [μὲ πε [5γδθ 65 υϑοὰ 
ΔΩΥ͂ ΟἴΒοΥ γεᾶγ ἴμδπ {μδὲ εξί ππῖπρ νεῖ [μ6 
τοητὰ ΑΌΙΡ (Εχ. χίϊ!. 4, ςξ, χι!, 4; Πευζ, χνυὶ. 
1), τ ὮΙΟΒ, [δὲ Οδρανγ, νγὰ5 οδιεὰ 
Νίβδη (Ν δ. 11. τ: Ἐϑε, 1,2). Ηεποε ἴδε 
οχίϑίοηςε οὗ ἃ (ἰν]] γεᾶσ, 85 ἀϊβιίηςϊ ἔτῸπὶ {πὲ 

Ν -- -ὐὸ πσ- - ὩὩπὸ»ῶὰἘς σῶν. 

δδογεὰ γϑασ, ἢ498 θη ϑοπηθίϊπιο5 ἰγοδίθα ἃ8 ἃ 
τηοάετηῃ δΠοιίοη. δ: }}8 “ Ὠ1ςῖ.᾽ 1. Ρ. 3.9. Βυῦ 
[ἢ ἔογπι οὗ ἐχργοϑείοη ἴῃ Ἐχ. χὶϊ. 2, {86 ςοπι- 
ταεηςεπηεηΐ οὗ ἴπε δα δίς] δηὰ [0166 γϑᾶτθ 
ἷηῃ ἴΠ6 τπῃησηΐἢ Εἰμδηΐπι, οὐ Τί βυ, πὸ ἰγδάϊ- 
[ἰοη5 οὗἨ δοίζι ἴδε γαθὈϊηἰς 8] δηθὰ ΑἸοχαηάγίδη 
͵]εννβ, ἀπά (δ ἴαςξ (παῖ ἴδε Νενν πιοοη ξδϑεναὶ. 
οὗ Τίϑτὶ 15 ἴπ6 ΟὨΪΥ ομο---οϊ ἐχοοράηρς ἰδδὲ 
οὗ Νίβδη----νν ἢ ς ἢ 18. ἀπε ηρυ θῆεα ὈΥ ρϑο 8 Γ 
ΟὈθοσύδῆςο, 86θηὶ ἴο ὈΘΑΣ 5: ΠΟΙ ΩΣ ἰΘΞΕἸΠΠΟΗΥ 
ἴο ἃ ποῦ ἂἀποίδσηϊ σοηρυ Δίοη οὗὨ {πιὸ ἤδη 
[δὲ ᾿Ἰηφυϊοα ὈΥ Μοϑεβ 'ἰπ σοπποοϊΐοη ψῈ ἢ 
[86 Ῥάββϑουεσ, Αποῖδμογ ἀγρυπιοηΐ ἰ5 Πιγη3ηοὰ 
ΌΥ Εχ. χχὶϊ, σό6. ϑεὲ ποίδβ. 

Κοορίηρ ἴῃ σἱοῦν ἴῃ6 δηυπιογαίίοη οὗ [86 
ΒΟΙΥ ἀδγβ 'ἴπ [Π|5 σδδρίεσ οὗ 1, ονϊςι (νυ. 
4--2}}, δηὰ (δὲ ἴῃ (6 Ιὰνν οὗἁὨ ἐδϑῦναὶ βδογὶ- 
Βοθ5 ἴπ ΝΌΠΙθοΙ5 (ΧΧΥΣ Χχῖχ.), νγὰ ΣΩΔΥ 
Ῥοσοεῖνθ ἃ 8:π|ρὶ6 δυτδηροηθηΐ ὙΕ]ΟὮ ἀΡΡΟΑΓΒ 
ἴο σοηποοΐς ἴΠῸ ὙΘΑΣΪΥ οὐϑογνυδησοβ ἂἃΐ οὔςθ 
ὙΠ} [δὲ οτγάοσ οἱ [86 ἡδίυγαὶ γοαγ δηὰ Ὑ1Ὲ 
ἴδε ϑαθ ΔΌςΔ] Ἰάθα. [1ὲ τυᾶβ ἴδ ἩΗεῦτεν εἰ5» 
ἴοτῃ ἴο ϑροαὶς οὗ [6 γϑασγ 85 ἀϊν!ἀθὰ Ἰηΐο ἵἴψο 
86Ά90η 5, ϑυπηοῦ δηὰ ὉΝΊηϊοσ (Οςη. νἱϊ!. 22; 
Ῥ-͵ Ιχχῖν. 17; Ζεςῆἢ. χῖν. 8), ἀπά ἴο ἀδϑϊξῃδῖε 
16 ῥγοάυοε οὗ ἴΠ6 οαγῖ ἴῃ βεπογαὶ 45 {6 
ἔγυ [5 οὗ δυμηπιεσ (εἴ. νἱ. 2ο, Χ]. 1ο---τμηὸϑ 
Μις. νἱϊ. Σ). ὙΠῸ ΟἿΪΥ τηοπίῃβ βρθοϊβοα ἴῃ 
[815 δηυπιογαίίοη οὗ [6 ξεν! ἀγὸ ἴῃς ἔγϑϊ 
οὗ {πὸ βαςγθά γεασγ, Αὐϊῦ, “16 τποπῖῆ οὗ 
δτοθθη οᾶσϑβ,᾽") [Π6 σοτηηθησειηθηΐ οὗ ΘΌΓΙΩΠΊΟΓ, 
δηὰ [6 βουθηῖῃ, ΕἸΠδηΐτη, “1Π6 τποηῖὰ οὗ 
Βονηρ βιγοδηη5᾽" ((ὐσεβθηϊ5), ἴῃς ἢἤσϑί τροπίὰ 
οὗ ν:πίοσ, ἵὐπάον ἴδεθο τῃοπΐῃβ ἴπ6 5εῖ 
ἘΠ65 ἅ1.6 διταηρθὰ ἴῃ ἴὺ δῖοι ρθ. [Ι͂π ἴ86 
ΘΌΠΙΠΊΘΥ Πα  ΓοΥΘΑσ νγὸ ἤπά ἴΠ6 Ῥάββονοσ ᾿ηκοὰ 
ου ὈΥ ἴΠο οἴεσγίηρ οὗἩ ἴῃς ΕἸγϑοῖ βῃοδλ ξο]ονγοὰ 
ΌΥ ἴῃ Ννεοκ οἵ νοεῖ ἴο ἴῃ6 ἔδαβὶ οὗ ρεῖ- 
ἔοςϊοὰ ΕἸγϑὲ ἔγυ 8 δἱ Ῥοηϊοοοβῖ; ἴῃ {πὸ [2] - 
ΥΟΔΣ οὗ ΔΝ ηΐοεσ, στουροὰ ὙΠ Ππ ἃ 5ἰηρὶς 
Το ἢ, ἅτ ἴῃς ἔραςὶ οὗ Ττυηρεῖθ, 6 ὈΔΥ 
οὗ Αἰοποπιεπῖ, δηὰ ἴῃς ἔδαξξ οἵ ΤΑθοσηδοῖοθς, 
ἢ δὸς ᾿απεγείδ, οΥἠ “' σοποϊυάϊηρ δεῖνα" 
οὗ [86 γεασγ. ὅ66 οὔ υ. 34. Ἐ8ι15 ΘΔΟἢ ϑϑᾶβοῃ 
νγᾶβ σοηδεογαίϊθα ΟΥ̓ 118 ἀρρτορτιαῖΐθ οὔϑογυ- 
ἅποοϑ, Ὑδαῖ [Π6 ϑονυθηζῃ πηοηῖῃ 5ῃου]ά πᾶγα 
σοπῖο ἴο 6 τοραγάδα ὈΥ ἴπ6 [ον ἢ Ῥοου- 
112. γεϑροςῖ 45 “16 δα δ σδὶ τη η ἢ," ἈρρθαΓ5 
ἴο δ6 παΐυγαὶ ἔγοτα (6 ρίδος νυϑὶοἢ 11 ΠΟΙ 5 85 
ἴδια βουθηί ἴῃ ἴΠ6 ϑασσγθὰ γϑασ, ἔῸ πὶ 115 [Ὁ ΠΑΓ 
ογοῖς σοπηπηθηςσίηρ τΥ] [ἢ δὴ οχίγδογαϊμδτυ Νὲνν 
τηοοῃ ἔοϑῖϊναὶ, δηὰ πὶ 115 σοπρΓϑηΡ Β00 ἢ ἃ 
Ιάσσο ργορογίίοῃ οὗ ΒΟΙΥ ἀδύβ, Ἔβρθοδιν [86 
ΠΑΥ οἵ Αἰοπεπιεηΐ, ἴο 58Υ͂ ποίδιηρ οἵ ἴδε 
δῃςιοηὶ αἰ τς ἢ ὥραν Ὀοϊοηροά ἴο [ἃ 
88 ἴ6 ΕἸγϑῖ τηοπί ἱπ ἴπ6 ΑΙ ΓΙ ΑΥΟΠΔ] ὙΘΑΓ. 

11 ἰβ ψοσἢγ οὗ τεσιδσὶς ἐμαὶ Ῥοίι ἴΠ6 δρηηρς 
ἔελϑι ἴῃ ΔΙΌ δηὰ 86 Αὐὑζυπλη ἔοδϑὶ ἴῃ ΕΤΠΔ- 
ηἰπὶ Δρργορ σι εἰ γ οοπιπιεηςβα δὲ ἴδε ΕἼ ποθ 
ἴῃ δον γεβρεοςῖνο τποῃί 8. 

111, ΟΝ ΤῊΕ ΜΕΑΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ἘΈΑΒΤ 
ΟΡ" ΤΑΒΕΚΝΑΟΙΕΒ. σ΄. 42. 

ΟὐΪεοςοη 15 τπιδάς ἴἰο (ἢς βίδίεπιοπὶ ἱπ υ. 
43 οἡ ἴδο στουηὰ ἐμαὶ ἰμ6 κὶπὰ οὗ μαδιδοη 
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υϑοεὰ ὈΥ ἴδε [βγδε 1168 ἴῃ (ἢς νυ] άοστιοββ 15 
ΠΟΥΘΥΓ ΟΔ]1εὦ ἴῃ [Π6 ὨἰδίοΥΥ “ὠξξαϑ, ἃ ὈοοΙῃ 
(8.6 οὐ χχἱδ. 42), Βαϊ αἰνναγβ δόεί, [πδὶ ἰβ5, ἃ 
ἰδηΐ οὗἌ 5Κ1η5 οἱ σἱοίι.. ὅθε ἔχ. χνυὶ, χό, χχχι!, 8, 
1ο ; [μον. χὶν. 8; Νυπὶ. χὶ, χο, ΧΥΪ. 26, χίχ, 
1:8: Πειῖ, ν. 20, χὶ, ό, ἅτς., ὅς, ΤῊΪ5 εἷγ- 
Οὐμπηδίδηοθ 866 Πὶ5 (0 δον ἴμδὶ [86 νυ" α᾽ 
οὈ͵οςς οὗ [δε Ὀοοίῃ5 οου]ὰ ποῖ Βανε Ὀδεῃ ἴο 
Γοσηϊπὰ (6 15γ86}1165 οὗ με ἰδηΐβ 'π ὙἘΙΟΒ 
(πεῖν ἔδίμογε δὰ ὀποαηρθά ἰῃ (6 ΝΠ] οττι655, 
[{ 5 ἱπάοοάα αἰϊοσοὰ [δὲ βϑοηθ οὗ ἔδο ἀννε!οσθ 
ἰπ (6 ΝΠ οτηθ55 δὲ 1}]8 ἀδΥ δμεῖ τοῦ Β6π- 
ϑοῖνοβ ἴῃ μυιΐῖβ ΟΓΥ Ὀονγοσβ, δηὰ (πδὶ ἴῃ6 [5- 
ΤΔΟ 68 ΤΏΔΥ μᾶνε ἄοπε 50 ἴῃ ϑ0πὶῈ Ῥαᾶτΐί οὗ 
1μοῖγ νναπάογίϊηρβ. Βιυῖ πεῖῖθοῦ 15, ΠΟΥ [86 
ἔλςϊ ἴα σωξξα 18 δοιηεηθϑ υϑοά ἔογ ἴῃς δυξ 
οἵ ἴοηὶ οὗ ἃ 501 416γ ἰῇ δῃ ὁῃοδιηρηηθηΐ (2 8. Χὶ. 
1: ΧκΚ. χχ. χὰ, σύ), δῇ Ὀσγίηρ 86 {Π|6 οὗ 
1Π6 ἔραβὶ Ἰηΐο ἀϊγοςξ δρτεεσηθηὶ ἢ [6 σΟυΣΒα 
οὗ [πὸ δἰβίοσι δὶ παγσαῖῖνο. ὅδ ρθορὶθ ψγεσα 
δοουπίοιηεα ἰο Βοᾶσ οὗ {πεῖς ἔδίμουβ ἀνθ! ηρ 
ἴῃ ἰοηΐβ, ποῖ ἴῃ Ὀοοίθ8, δπά 41} ἔε Ηροῦτεν 
ννογάς υϑοὰ ἴῃ χεΐδγεηοε ἴο πηουΐηρ (ἢ σδηρ ἴῃ 
τῆς ΝΊΙἀοΣτι655 8. ὙΠ ΕΥ Ὀείοης ἴο ἰοηΐ5 (Ηυρ-" 
[ε] 4). 1{ 8 ποῖ μογείογε ἰκοῖγ [μδὲ ἔπε ἴνἂνν- 
ΕἶνΟΣ νου Ἱά “411 {86 ἔδβειναὶ “" [6 ἔοϑεῖναὶ οὗ 
Βοοίἢ5 16 τι δά Ὀόθη ἤγϑί ἰηϑιϊτυϊοά το Κορ 
[16 [5γδϑ  ἴθ8 ἰπ τηϊπά οἵ [Π6 σδηὴρ ἴῃ 6 ΔΝ }1]- 
ἄογηο58.--- Οηςο ἰπάσεά, ἴῃ ἰαΐοῦ ἘΠῚ 65, ἴπ6 ἔθτα 
δῤεὶ ἰ5 ςοπποςίοα νν (ἢ [δ 6 ξοαβὶ οἵ Τἀθεγηδο]ε5 
(Πος-. χὶϊ. 9). 
ΤΠῈ οὔρίηαὶ ἰάθα οὗ [ἢ ἐεϑίϊναὶ ὈἸΔΙ ΠΥ 

Ἄρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 Ἔχργεβϑρὰ ἴῃ 16 πδπὶῈ δρρίϊεά 
ἴο ἰξ ἴῃ Εχοάιυ5, “186 ξεαϑὶ οὗ [πρδίμοπηρ,᾽" 
{π6ὸ ΤΟ Ὀγδθοη οὐὗὁἨ πιαγνοβί-οσηθ, θη {ῃῸ 
ἔγυ5 οὗ 1Π6 φαγί νγεγὸ σαί πογθά ἰῇ. 866 οπῃ 
Εχ. χχὶϊ!. τό; οἷ, χχχῖν. 22. Α.8 ἴῃς ἔδδϑί οἵ 1π- 
φαϊποιηρ [Π6 ἔοβξίναὶ ΠΊΔΥ δᾶνθ Ὀδεη οὐϑοσνοά 
ἴῃ {πὸ ἰΙαηά οὗ Οοβδοη, δηὰ ἴἴ ΠΊΔΥ ἵμεγα ἤν 
θεθη {πο συβίοπι ἔος ἴἢ6 ραγίϊεβ κθορίπρ ἢ0]1- 
ἀλγ ἴο πιϑεῖ ἰη Ὀοννοῖβ δεῖ ὉΡ ἔοσ ἴπε οσοσδϑβίοη, 
5 Οὗ 85 ὑγΟΓΘ υϑϑὰ ἴῃ ἴῃ6 δυτήχηοεῦ δηὰ Αἰϊυπλη 
ξαϑεϊναὶβ οὐ οἴποσ παίίουβ. (8ες ΟνἹἱά “" δεῖ." 
11. 21: ΤΙΌΘΠ]α8, 1. “ ΕἸΘΡ.᾿ 1. 24; “ Βοβίυ9᾽ 
5. τριόγσ) ὍὭΠο ρῥγάςτοθ ἰ8 ξδη}}18Γ ἴῃ (ἢ 6 
Ἐδϑῖ, δηὰ ἴξ 5 οὔθ ὑπο τη ϊ παῖυγα! 
ΑΥ͂56 Δηγἤεγο, Βι ἴΠ6 ἔραϑί οὗ ΤΑθΈγηΔΟ165 
νΥᾺ5 ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ τεσορηϊζεά ὈΥ (ἢ6 [μὰνν ἃ5 ΟΠ6 
οὗ ἴΠ6 ἴῆγεε στοαί ἐεϑίϊναὶβ δ νυ] ἢ ΟΥΟΥΥ 
ΠΊΔΪΘ 5γδε! 6 ννᾶθ ἴο ργεϑθηΐ ἢ πι56 1} Ὀδίογα 
]εμονδῇ δὲ 106 ϑαηοίυδι᾽υ. Εχ, χΧχῇἕᾳ. Ιό, 
ΧΧΧῖν. 22, 25. [{ ννὰϑ ἴῃ 115 πδίῃγο ἃ ἸΟΥΟΙ 8 
οσοσδϑίοῃ, {86 τηοβί Ἰογοιι5 οὗ 811 [ῃς ἔθαϑίϑβ, [ἢ 
ΟὔΘ ὙΠΙΟΝ ννᾶθ Ὠδιηρὰ αν εαχοοίΐομοο, "ὁ" ὑπ 6 
ελϑί."" δεὸ Ὠουῖ, χνὶ. 13---ἰςὶ Σ Κὶ, ὙΠ, ἃ, ὅς ; 
ἘΖΕΚ. χὶν, ὡς; Ζεςῇ, χῖν. τό. [πῖἢ6 νναπάογης 
1ῆθ ἴῃ τηε ΝΠ] άἀοτπθο85 115 ῬΓΌΡΕΙ βρη βοδῆος 
ἃ5 ἴῃς ἴδδϑὶ οὗ [ρδῖβοσηρ ταιδὲ ἤᾶνὸ Ὀδδη 
γταῖδον ἰπ ᾿ ἃηά ι (ὕδη ἴη [86 
δοίιιδ] ργϑϑοηΐ : Ὀυζ 15 0011 4πὲ σΠδγαςίοσ πᾶ 
Βᾶνθ Ὀδθὴ Κορί υρ. Νον ἴῃς τὠζά2 ἴῃ Μπΐοὰ 
[86 Ι5γδθ] 6 Κορὶ 186 ἔξαβί, ἀπά ἴῃς δῥε) νν ὶςἢ 
"15 Ὦ]5 ΟΥἀΔΙΏΔΤΎ ἀροάς ἰπ {πὸ νυ] ἀοττιοββ, μδά 
{Π18 ἴῃ σογητηοι --- ΠΥ ΜΕΘ [ΕΙΏΡΟΓΑΓΥ ῥἷᾶςαϑ 
οὗ ϑοουγη, (ΠΟΥ Ὀεϊοηροά ἴο οΔπΊρ.} 6. ὙΒΕ 

ΙΕΝΙΤΙσῦ5. ΧΧΊΠΙ. 

βούβῃ ἀδγϑβ οἵ δϑοΐάδ ἰῃ ἴμε θοοῖ!ϑ οὗ {πε ἐἘϑΕ- 
ΥΔ] νγᾶϑ 8 ἃ ΑΓ συτηῦο! οὗ ἴμε ἔΟΓΓΥ γϑλγ5 
οὗ δϑοάδ ἴῃ ἰθηῖϊβ ἰῃ ἴδε ὉΝΠάοπιθθθ. Τὸ 
ἔεαβι ταϊρ δξ νγ6}} θεσοσλθ [6 ἀρροϊηϊθά πιεπιο- 
ΤἱΔΊ οὗ 118 ρετοά οὗὨ ἐμεὶν ΠΙδίοσΥ ἔοσ {πε ΡῈ 8 
ἴο ςοπιο, δηὰ Ηροβοα, ἰῃ ἔπε ρϑβϑᾶβὲ ἴο ἹΜὨΙΟΒ 
τοίοσομοθ δδ5 Ὀδξοη στηδάθ, πὐϊρηΐ ΘΑ Ὁ τι56 [Π6 
ννοτά “επί, ἱτωστηθά δίοῖυ βυξεεβίίηρς [86 Ἀ18- 
ἰογῖοδὶ οσοηπεςέοπ, ταῖμοεῦ ἰμδὴ δοοΐό, ἴῃ6 οτθ 
ϑ: γ  ΕἸγ Βοϊοηρίηρ, ἴο {π6 ἔεδϑβί.----ἰ π 1Πκ6 πλᾶπποῦ 
(ἢς ἔρασὲ οὗ δ κ5 ννᾶ5 ἐπάοννεά νυν ἃ πιθδῃ- 
ἰπρ' ΟΟΥΔΙΗΙΥ ποῖ ἱπηπιθ διε Υ σοπηεοίεἀ 1 
15. οτἰξίπαὶ ᾿πϑεεξίοη, θεῖηρ τοοορη!Ζοὰ 85 ἃ 
Τρρτη γα] οὗ (ἢ Ὀοπάδρε οὗ Εξγρίῖ. 8ὅεε ευΐ, 
χνΐ. αὶ, σὰ. ΤῊῖ5 ΠΙΔΥ ΡῬΟΒΒΙΌΪ δᾶνε μδὰ 
τρίογθηςθ ἴο ἴδ6 μαγὰ 10] οὗ μαγνεϑὲ ὑν Β ἢ 
νγᾶϑ ραβί, ἀπά ποῦν τειναγάεὰ ἢ} (86 ὉΪ658- 
ἵἴηρ οὗ ἃ 5βἴοσε οὗ ρσχονϊϑίοῃ. ὙΒΕΊῈ 15 ἃ 8.1} 
ΠΘΆΓΟΓ ρΑΓΑ οὶ ἴῃ τὰς ολ86 οὗ {πε νεθεκὶν 84Ὁ- 
Ῥαῖῃ Ὀοίηρ ἀρροϊπίεὰ ἴο σεγηϊηὰ [86 Ρεορὶβς 
οὗ 1μοῖγ ἀοϊίνεγαπος ἔγοπι Ἐςγρί. δεὲ Νοῖβ 
ου [6 ϑιρδιῃ-ἄδΥ, ὃ ν,, Εχ, χχ.---Αα Κιπάγεά 
ςοηποοοη δεΐνγθθῃ ἔδ6 γθασ οὗ Ἀεΐοδλϑο ὙΠ 
(δε Εχοάιυϑ ἰ5 ἱπάϊολίεά, Πδυξ, ΧΥ. 1ς. 

ΤἼα βυλδδίδηςε οὗ Εἰ Ἰεβϑοη οὗ ἴῃς ἔεαϑί οὗ 
ΤΑθογηδοῖοβ ἃ5 οχργοϑβοὰ ἴπ 1815 νεῦβο ΤΏΔΥ 
Βοννεένεσ μάνα δὰ ἃ ἀδερεῦ στουηὰ ἴμδῃ ΔΗ͂ 
ΤΠΟΓΟ τηδίοσιδὶ γοϑοη ὈΪδποθ οχίϑίης Ὀεΐννεοη (ἢ 6 
“μα δαπὰ τὸ δρε. Νὸ {πὸ ἴῃ ἴῃς γεασ 
σουἹὰ Ὀ6 50 βυϊίδυϊας ἔοσγ ἴῃ6 β5γδε ἴθ ἴο Ὀ6 
τοιηϊπάοθα οὗ ἴῃ6 ννοπάοσγξι! ργονιάθπος νυ Ὡ ἢ 
δά ἔδά δηά 5Ποϊϊζογεὰ ἴμοηὰ ἰπ πὸ ΥΣ ἀοΥτι655, 
ὙΒογο ΤΠοΥ δά πο ἰδηὰ ἴο ς8}} {πεῖν ονγῃ, ἀπά 
ὙΠ ΠΟΓΟ {ΠΟΙ ννᾶ8 ΠΟΙ ΒΟΥ άγνοϑί ΠΟΙ ψαιποτης 
Ἰηΐο ὈΔΓΠ5 ΠΟΙ νἱπίδαρα, 45 16 δϑοάϑοῃ ἴῃ νυ: ἢ 
μεν οἴετοα ἐπδηκκβρινιηρ ἴο εμονδῃ ἔοσ ἴπ6 
ἔγσυιϊ5 οὗ [6 στουηά δπὰ ᾿ςοηπεοοογαϊοα [Π6 ΟΓΟΡ5 
ΠΟῪ βἰογοὰ πη, ἴῃ [ἢ1]5 νγᾶν ἴδε {ταηϑι[οη 
ἔγοτῃ ποιηδάϊς ἴο δρυϊουϊυγαὶ 1186, νυν ῃ]ς ἢ ἴοοῖὶς 
Ρίδςς νυ θη {86 ρθορὶς βειἸδὰ ᾿η {π6 ΗοΪγ [,πά, 
τασδὶ ᾶνὸ ἰοηάεοά ἴο [16] [6 τηϑδηΐηρ οὗἩ [06 
ραβδὶ οὗ Ταθογηδοῖοθ, Ετοπὶ ἴπαξ {πιὸ {ΠῈ 
ξεξεῖναὶ οδι]θὰ ἴο τηϊηὰ ἴποῖγ Ἰοηρ ἀπά ὙΕΔΣΥ 
Ὑνδηάοσίηρϑ ἱπ οοηίγασί νἹ ἴΠ6 Ρἰ ΠΥ δηὰ 
ςοϊηίοτ οὗ ϑεῖἰοὰ ροβϑεβϑίου, Τὴ ρδγδί]εὶ 
Ὀεϊννθεῃ [Π1|5 σβδηρε ἰπ ἴπΠ6 σοπάϊποη οὗ ἴΠῈ 
Ῥεορὶς δηὰ ἔπθ ἰγδηβέειτίηρ οἵ ἴμε οεπίγε οὗ 
ΠΔΙΊΟΠΔΙ ννοσϑηὶρ ἔγοπι {πὸ ΤΑΌΘΓΠΔΟ]6 ἴο 1ῃ6 
ΤΟΏΡΪΘ, ΤΩΔΥ πάνθ Ὀδθη {86 γεάϑοῃ οὗ ἴῃ σοῦ- 
προίίΐοη οὗ πὸ Ποάϊοδιοη οὗ ἔπε ἢἤγϑι δηά 
βεςοηὰ Τοπρίοβ, δηὰ οὗ ἴδε Εποςηῖα οὗἩ {δ6 
Μαδοοδῦθος, ψὩ [86 ἔδρασε οὗ Ὑαθογηδςοῖοθβ, 
866 χ Κ, υἱῖϊ. 2, ὅς 05. “ Απὶ,᾽ ΝΠ]. 4. ὃ κα; 
Νεῆ. υἱ1}}, 121-18.  Μᾶδςο. Χ. ς---8. 

ΤἼΘ ρορυΐαῦ εἰατασίον οὗ (πὸ ξεβῖϊναι, ἀπά 
[ἴ8 σοπποοίίοη σὰ ἴπς οαϊοδίίοη οὗ ἴῃς 
Τοεηρὶς οὗ δοϊοπιοη, γε Ῥγοῦδοϊγ τυδδῖ ἴη- 
ἀυςεὰ Ϊογοθοαπὶ ἴο ϑεῖ ὉΡ 8η ἱπιδίίοη οὗ [ἃ 
ἴπῃ ἴδ6 Ἰηδιισυγαίίοη οὗ ἴῃ6 ἔαῖϑα ὑνοσβῆρ δ 
Βεῖδμεὶ. χ Κ'. χὶἱΐ 22, 22. 

Οη [6 στεοδάϊησ οὗ ρογίίοηβ οὗ ἴδε [ἂν 
ἀυτίης ἴη6 ἔραδί οἵ Τδρδοστιδοΐος ἰπ [6 8540" 
θαί!ςδὶ γοᾶγ, 5866 Ὠθιξ, χχχί, Σο--- 3; ἃπά οἡ [86 
Τοίδγθμοο ἴο [6 είναι ἰῃ ἔβὸ Νὲν Τοεβίδ- 
τηοηῖ, 5866 [οδη Υἱῖ. 27, 11}. 12. 



ν. 1--.} 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΝ. 
1: 7264 οἱ γον “ἦε ἴαριδσ. 5 7}: τἀσιυδγεαά. 

1ο δλείονελ᾽;» σορε ὀίαεῤλοηοίά. 13 722 ἐατῪ 
Ο ὀΐαεράεσεν. τ Οὗ ν»ιμγάεγ. τ8 ΟΥ ἀἐαημαρε. 
23 724 ὀΐαηράφηιεξν ἐς οἱοησα, 

ΝῺ τδε ΓῸΚΡ βραΐκε υπίο Μοβαβ, 
ΒΑΥ Ωρ, 

2 Οοπιηηδηά [δα ἙςὨΙ]άτοη οὗ 15γδεὶ, 
τας ΠΟΥ Ὀτίπρ υπῖο πες ρυζςε οἱ] 
οἶϊνε θεδίεῃ ἔογ (ἢς Πρῃς, ᾿ἴο σδιιβ6 

9 ἐαμεε ἐσ (0) ἸΆγῃ ρ8 ἴο θΌΓΠ σοΠΕΠΏΔΙ]Υ. 
4 Δ ιίους τῆς ναὶ] οὗ τῆς εϑῖ- 

ΤΏΟΩΥ, ἰπ ἴῃε ὩΔΡόγηδο]8 οὗ ἴῃς ςοη- 
στερδτίοη. 8}4}} Αλγοῃ ογάθγ ἴξ ἔγοπι 
τῆς ἐνθηΐηρ, υηῖο ἴῃς πιογηΐηρ δε- 
ἔοτε τῆς ΓΟΚΡ σοπείημαὶγ: ἐὲ «δαὶ 

σΗΑΡ. ΧΧΙΝ. 

ΤῊΕΞ ΟἿΣ, ΕΟΚ ΤῊΣ [1,.ΜΡ5-- ΤῊ 
ΘΗΕΎΒΚΕΚΕΔΩ. 

1---ο. 
Α5 5εζπς ἕοσίἢ ταὶ οὗ {86 ἀπῖγ οὗ [6 

δὶ γ ἰπ 156 τηδίπῖθπαποθ οὗ ρυ]]ς ννοσΒΏΙΡ, 
1818 56. ἢ ΤΊΔΥ πᾶνε ἃ σοηποοίίοη ἢ ἴΠ6 
Ρτεςοάϊηρς ομαρίοσ, ὙΠὸ οἱἱ ἔογ [πε ἰδπὶρϑ οὗ 
186 Ταδογηδοῖο δηά 1ἴῃ6 πιϑὰὶ ἔοσγ ἴῃ6 δῃενν- 
Ὀτοδά νγεσὸ ἴο Ὀ6 οἴεγίηρϑ ΠῸπὶ 6 (οηρτορᾶ- 
[ζοη, |ἰκὸ ἴ6 πιοδὶ ἔογ ἴῆε Ῥεηϊθοοβίαδὶ [οᾶνο5, 
ΧΧΙ. 17. ὙΠῸ ᾿ποιγισίίοηθ σορασγάϊηρ [Π6 ΟἹ] 
νυ. 2) 3) ἅτὸ αἰπχοϑδί ἃ υεγῦαὶ στερεεοη οὗ 
χ, χχνῖϊ. λο, 2:, ἐχοερί {πδἰ ““ Αἄγοῦ δηὰ ἢ18 

501|3᾽) ἃἴ τηδηξὶοηοὰ τη Εχοάυ5, δηὰ ἴῃ [ἢ15 
Ρίδος (υ. 3) ΟὨΪΥ Αἄγοηῦ. [{ ἀρρϑαῖβ {παῖ με 
ΓΕΒΡΟΠΒΙὈΠΠΥ οἵ Κοορίηρ ὉΡ (Π6 Πρ 15 τεδῖθα 
οὐ ἴδε ΗἸΡἢ-ργίοϑῖ, δυῖ τῆς δοῖι2] 56γνὶςθ 
ταὶρῆς Ὅς ρεγοιτηθά, οὐ ογάϊηαγΥ οσοδϑβιοηϑ, 
Ὀγ [86 σοχηπιου ῥγοβίθ. Οἷ, οὐ Χνϊ. 4. 

Ὡ. Ιο ἐσιδε ἐδὲ αν}: ο ὀμγη) 866 οῃ ἷ, 9. 

4. 1δὲ βώγε εαπάϊεειίος 8εε Ἐχ. χχν. 31-- 
49) ΧΧΧΙ. 8, 

δ--9. ΤὮς ϑμεονυθχεδά '5 σηθπιϊοηθὰ Εχ, 
Χχν. 10, Χχχν, 11, ΧΧχίχ, 46: 2 Οἤτοη. ΧΙ, 
11, ἄς, [{ 5 ποῖ ἐπ [818 ρίδος ἀεβιηδίθα ὉΥ͂ 
ἰϊ5 ρϑου δῦ ἤᾶπιθ, Ἴμὲ ρυγροϑα οὗ ἴπ6 ρμᾶ5- 
δᾶψο ἰ5 ἴο ψχίνε ᾿πϑί ΓΙ ]Οἢ5 ἔοσ 115 Ὁ ἐἰοὴ 
δηὰ ἱγοδίσηθηϊ. Οὖχ ᾿Γδηϑίδίοσθ ἢᾶνο [ο]οννεά 
1 ἴΠοΣ ἴπ ΤΠοσ π8ὲ οὗ (ἢ6 πᾶῖῖα ϑῃον γεδί, 
ΝΟ ΙΒο, ξυΠοννὴς [δ6 ΧΧ, δηὰ ΨΝυΐϊξ., 
μᾶ5 “"" Βτοδὰ οὗ ἴδε Ῥσγοροβιτίοῃ ;᾽ τΠδῖ 15, 266 
Βνεαδ «υῤὶεῦ ἐξ “εἰ γι. ΤὮὸ ΗθΌτονν ὩΔΠΊ6 
Ταὶς ΕΙΣ Ὅς τεπάετεά Βχϑδά οὗ 1:89 
ῬΤΊΘΒΘΙΟΘ. 

δ. ῥαυο ἐεπίδ ἀδαῖς «ῥα! δε ἐπ οπὸ εαξε] 
ἘΔΟΝ σα ογ ἰοῦ νγᾶ8 ἴο σοπίδίῃ ἔννο θη ἢ5 
οὗ δῃ δϑρῃδὴ, δϑοιξ 5ἰχ ροιιηάϑ ἀπά ἃ φυδγίογ 
866 Οἡ ΕΧ. ΧΧΙΧ, 40; [μεν. χῖχ. 26) οὗ ἢπα 
οὐγ, Το πιδίοσίδὶ ννγὰ8 (86 8δπιθ, Ὀοίἢ ἴῃ 
4υλι εν ἀπά ἰη φυδηίγ, ἢ ἰπδὲ οὗ ΘΔΓ ἢ ΟΠ 
οὗ ἐδε ὙΝανε-ίοανεβ οὗ Ῥεηΐεςοβὲ (χχὶ. 17). 

ΙΕΝΙΤΙΓῦΘσ5. ΧΧΙν. 6 

δε ἃ βϑἴδϊυϊε (Ὁ Ἔνοῦ ἱπ ὙΟΌΓ ρεηο- 
ΓΔϊΙΟΙ5. 

4 ἢε 5}]] ογάεγ τῆς ἰδσὶρβ ὑροη 
ατδε ρυγε οἈπα]οβείοῖς θεΐογε τε ΓΟΚΡ ς Ἐχοὰ. 31. 
σοπεηυ δ! ]γ. 

ς Γ᾽ Απά τδοιι 5Πα]ῖ ΚΕ ἔπε βουτ, 
ἀπά ὃαΐε ὕεῖνε ὄςαΐκοβ τΠογθοῦ: ὈνῸ ὃ Ἐχοά. 25. 

30. τεητῇ ἀφδαἷβ 5041] ὃς 'π οπα οδίκα. 
6 Απά τἢου 5}4]ς 5εῖ τῃεηὶ ἴῃ ἔνγο 

ΓΟΥ͂,8) 5'Χ ΟἹ Δ ΓΟΥ. ἸΡΟῚ ἴῃ6 ρυζα 
(Δ0]ε Ὀείοτς τῆς [ΟΚΡ. 

7 Απά τδου 8841: ρυῖ ρυγε ἔγδηϊος- 
Ἰποθῆβδα Ὡροὸπ δαεῦ τονν, τῆδς ἰδ ΤΠΔΥ͂ 
δε οη τῆς Ὀγεδά (οσ ἃ τηεπιογίδὶ, δύση 
ΔΠ οἰεγίηρ τηδάθ ὉΥῚ ἢτγε υὑπῖο τῆς 
ΓΚ. 

Τδο νοχγὰ στοηάδεγεὰ εαζε 15 [6 52Π1|6 8458 ΟσΟΊΓΒ 
11. 4, ΥἹ!. χΔ. ΥἹἹ]. λό, ὅζε., δηὰ ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀὲ 
ΓΟΡΌΪΑΥΙΥ ἀρρίϊεὰ ἴο ἰοᾶνθβ οὗ ιιπη]οραυθηοὰ 
Ὀτοδά. ϑοπὴθ ἱπηδρὶπο {Π6 δον γοδά ἴο πάνθ 
Ὀορη ᾿οανοποά, {κὸ 1ὴ6 Ῥεοηϊθοοσίδὶ Ἰἰοᾶνοβ 
Κπορεὶϊ, ἄς... Βυΐ [ἐὐνῖϑῃ ἰσδαϊοη (866 
βδθμῳ . Απί.᾿ ΠΠ1. 6. ὶ 6---1ο, ὃ γ; ΜΙδἢπα, 
Ὁ ΜΟΊΔΟΠ ἾὟ .. 1) δηά πιοϑῖ δυι Που65 οὗ 41} ἀρὸ5 
ἴδκο {Π6 ορροβίίδ νίενγνγ. ϑηςθ {πε Ὀγεδὰ νγὰ8 
Ὀγουφπῖ ᾿ηἴο ἴΠ6 ΗΟΙΥ ρῥἷδοθ (νος νγᾶ5 ποῖ 
[ἢ οᾶ86ὲ ἢ (ΠῈ Ῥοηϊεσοβίδὶ Ὀσεδα) 11 δἰ πιοβῖ 
ΠΟΥΙΔΙΩΙΥ σᾶπῖο ὑπάον (Π6 ΚΘΠΟΓΑΙ ἰδὺν οὗ [86 
Μοαι-οἴεσίηρβ, νι ἢ ὀχοϊυάοαά (Π6 υ586 οὗ 
Ιοάνθη (11. 11). ἴῃ ἴδ βογνῖίςς οἵ {πε Τοαρ]Β 
[Π6 ργεραγδίίοη δῃ διτδηροιηθηΐ οὗ {6 Ἵδῖκοθ 
σγεγὸ σοιηπγ(εἀ ἴο ἴδε 1,ονῖε5 (1 ΘΒ γοῦ, ἰΧ, 
281, ΧΧΙ, 29: 2 Οἤγοῃ. ΧΙ. 11,). 

Θ. δευο χοαῦς, “ἰκ ἱπ α Γοαυ] ἘΔΒοτ, ὕνο 
Ῥ1108, ΒΙΧ 1π ἃ Ρν110θ. ΤΒῈ Ἠεῦτεν ψογὰ 
τηὶρς ἀδποῖς οἰΠΟΥ γοτὺ οΥ 2. Βυξ [8 
τηράϑυσο οὗ ἴῃς Ἴ 0]6, ἴννο συδ115 Ἰοηρ ΟΥ̓͂ ΟὨ6 
Ὀγοδά, 'ἱπ σοπηρδοίίΐοη ἢ 186 Ὀύϊκ οὗ τῆς 
Ἰοάνεβ, ἀπά {πε ἰἘβΕ ΠΠΟΩΥ οὐ Ϊοβερῆυβ γῆ 
ταῦθ δᾶνα Κπονγῃ [86 ἰϑᾶρὸ 10 ἴδε ϑοσοπᾷ 
Τεπιρῖο (’ Αηϊ. 1Π|. 6, ὶ 6), ἕάνοιιγ ἴῃς ποίΐοῃ 
δῖ ἴῃς Ὀτγοδὰ 5βἰοοά ἴῃ ἴνγο ρΡ1165.--- Οἡ 186 
ἼΔΡ]6, 5:6 Εχ. χχνυ. 22-- 20. 

7. διε “)απμκιπεεπσε ὍΤ8ο 1,ΧΧ. δὰὰβ 
4αἰ!, τὶς ἢ ΡΓΟΌΔΟΙΥ γορσγοβϑθηΐβ ἴ[ῃ6 ἴσο γοδάς- 
ἱπρ δηά δοοοσὰβ νυν [6 [ἀνν δὲ ηἢο Μοδῖ- 
οἴἶϊεσγίηρ ννᾶβ ἴο Ὀε οἴογοά ψἱτδοιυ 5411 (1. 13). 
ὩὯγ ἃ »"ιοριοσία]}) ΟἿΥ γουβίοη Πότ σῖνεβ 

ταὶ ἀρρθᾶσβ ἴο ὃς ἴδ ἴππ|6 ϑθῆϑα οἵ [6 
Ἡδοῦγενν, ἰῃ ορροβιξοη ἴο ἴπ6 τηοϑὶ δποῖθπί 
γοβίοηβ διὰ δοῖθ πιοάσγῃ δυϊποῦ 165, ν ΒΙοἢ 
ἌΡΡΙΥ ἴ6 ννογὰβ ,ογ ἃ »ποπογλα! ἴο [86 δ5μενν-:. 
Ὀγχοδὰ 1156}, ἤοῖΐ ἴο [86 ἔγαηκίηοθρηθο ὅΤΠ6 
ἔγδη Κίποθηθα 85 ἃ ΠΊΘΠΊΟΓΙΑΙ, οὐ σφζαγαῤ (κα 
{πὸ Βαπάξδι] οὗ [6 Μοαί-οἤεσίῃρ, 11. 2), ννᾶ8 
τηοϑὲ ᾿ἸΚοὶγ οαϑὲ προ ἴἢ6 ΑἸΓΔΓ- το 45 “82 
οἴετιηρ τοδάθ ὈΥῪ ἢχε υπίο ἴδο 1, οτά, νΒεη 
186 Ὀγοδα ννᾶβ τοπιονοά ἔτοπὶ ἔπ Τ ὺ]6 οἡ ἴδ6 
ϑαρυδι ἢ -Οδὺ (υ. 8: 1 8. χχί, 6; οἴ, Μ|Ίδῆπα, 



ΙΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΧΙν. ἰν. 8--:12; 

8 ἘνετΥ βϑ θαι ᾿ς 5}}8]} 5βεῖ ἴξ ἴῃ 
ογάεγ Ὀείοτε τε ΓΟΚΡ σοποπυλ ν, 
ὀείπρ ἰσέφεη ἴτοτῃ τῆς σῃΠ]άγθη οὗ [5- 
γᾺ6] ΌΥ δὴ δνεγδβίίηρ σονεηδηΐζ, 

λιὰ 1 584}} θὲ Αδγοῃ᾿β δηά ἢΪ8 
ς Ἑχοά. 59. βρῃϑ8᾽; “Δηἀ [ΠΘΥ 5|8}1] εδὲ ἴζ ἴῃ τὴ6 
ἔβαρ. 8.31. ΠΟΙ ῥίδσε: ἔογ ἴξ ἐς πιοβὲ ΠΟΙΥ υηῖο 
Μαῖα τὸν πῇ οὗἹ τῆς οβετίηρβ οὐ τῇς [ΚΡ 

τηδάς Ὁγ ἢγε ὈΥ͂ ἃ ρεγρεῖυδὶ βἰδζυζε. 
1.  Απά δε 5οη οἵ δῃ [β3γδε [|5} 

γνοπΊληῃ. ψμοβε ἔδιεγ τῦαᾶς Δη Εργρ- 
τἰδῃ, ψεπὶ ουξδ᾽απιοηρ τῇς ΤΠ] άγθη 

28 

οὗ ἴβγδεῖ : δηά {15 δοη οὗ τῆς [5γδο]- 
ἸΌ5ἢ «τυογπαῖθ πὰ 4 πιδῃ οὗ [5γδεὶ 
βίζονε τορεῖποῦ ἴῃ ἴΠε σΔπιρ; 

11 Απά τῇς [Ξγδ6 1 |5ἢ νγοιηδη β 580 
ΘΙΔΒΡμεπιεά τῆς παπια ὁ ἐδε 0 ΚΡ, 
πὰ οὐτγοεά, Απά {πεν Ὀτοιρῆς Ὠἷπὶ 
πηἴο Μοβαβ: (ἀπά 18 πλοῖθογ᾿ 5 ΠΆΠῚΘ ς ας πηΒ, 
τυας ϑῃε!οπη ἢ, τὰς ἀδλυρῆτεγ οὐ ὨΊδ τὶ, το. 3. 
οὔ τῆς ττῖδε οἔ [δη :) ἐΑ ΕΡΣ 

12 Απά τῆεγ ἐρυξ δἰπιὶ ἱπ νγαγά, ὑπ ἐέεν 
ἔθαῖ τῆε πιϊπά οὗ τῇ ΓΟΚῸ πλῖρῃϊ ἡ ἐς 

ποι ζᾷ ὁ 
Ὅο 5ῃοννοά τη. τάς ΡΙ͂ 

“ΜεηδοΝ.᾽ ΧΙ. 2). ὙΠῈ ἔγδηκίποθηβθθ ννᾶ5 ρυῖ 
ἱπίο 5π|8}} ροϊὰ σιρϑ, οὔθ οὗ συ ἢ νγᾶ5 ρ δορά 
ὈΡΟπ οᾶς ΡΠῈ οὗ Ὀτοδά. (866 οἡ Εχ. χχνυ. 
223-30.) 

᾿ς 8. δείπρ ἑαξεη ὕγονι ἐδὲ εὐἐάγεη ΟΥ πγα τ 
ἝΔΟΣ Τςἄκθο σχεργεϑεηϊοα {π6 οἴδπηρ οἵα ΤΠδ6. 

9. δεθοη , 3. [ἴ οσουὐἹὰ πᾶν Ὀθοπ ΟΠΪΥ͂ 
ῬΥ ἃ 5ἰγείςἢ οὗ [6 1,ἂνν τ[ῃδξ Α ὨΙ πόθος ἢ ζανα 
ἃ Ροπίοη οὗ {86 δμεννγοδά ἴο Ὠανι ἃ δηὰ ἢ]5 
τΏδη, οὐ ἴπ6 βγτουηά (παῖ ΠΟΥ ἡ ΓῸ ἔγεθ ἔγοπι 
ΠοΤοΙΟΠΔ1] ἀδβ]οπιθηῖϊ. ἋΣ 84π). ΧΧὶ. 4--6: 
Μαῖίϊ. χὶὶ, 4. 

Νοίδίηρ 15 514 ἴπ δεπρίυγο [πδξ ἴῆτονσα 
ΔΩΥ͂ αἴτεςῖ Ἰρμξ ὑροη ἴΠ6 ϑσρϑοϊῆς πιραπίηρ οὗ 
6 διηιουθγοδά, Βυΐ ἴδοῦὸ 566ΠῚ8 ΠῸ Γδᾶ90ῃ- 
ΔὈΌΪ6 ἀουδὲ (μδέ 1 ννᾶ5 ἃ τς Μοεαϊ-οἤεγίηρ, 
συ 115 ἔγδηϊκίποθηϑβο, 118 Ὁ σις -οἸθηρ (566 
οη ἔχ. χχν. 29), Δηὰ (8 541} (566 οὴ συ. )). Τὴθ 
ῬΟσΊ] ΑΓ ἔοστῃ ἴῃ Ὡσἢ 1ἴ ννᾶ8 οὔεγοά, 65 
αἰδ!γ ἴῃ 115 θείην Ὀγουρῇῃξ ἰηῖο {86 ΤΑΌοσηδο]6 
δηά ἴῃ ἰῖ5. σοηπίϑίηρ οὗ Τ ννεῖνθ Ἰοᾶνοβ, ἐσ: 1 Π.- 
Ξυϊϑὰ [ἰ 25 Δη οβοσγίηρ πιδάὰθ οἡ Ὀθῆδ]ῇ οὗὨἨ [ῃ6 
πδίίοη. ὅ66 οἡ Ἐχ. Χχύῦ. 20.--- ΒΕΉΓ ἢδ5 ἴῃ- 
ΞεΏΪΟυΙΥ ολιτὶοὰ οὐ (πε ἔΒβροσγ ἰδὲ [ἢ 6 ἸΙοανθβ 
ὙΟΓα ἱπίοπάρα ῸΓ ἃ 5ΞΥπΊΌΟ]ςδ] τηδηιϊοϑίδίοη 
οὗ (ἃς ΗοὶΪγ Οπε ἴῃ Ηἰβ ϑαποϊυασυ 85 ἴμ6 
Βγεδά οὗ [“8, 5 (μ6 βυρροτίεγ δοίδ οὗ [86 
ϑρ᾿ ι2] ἀπά {π6 ὈΟΟΙΥ [1 οὗ Ηἰς5 ἔδι τ δ] 
Ῥεορίβ. ]οδῃ Υἱ. 47---ῖσ, Μαῖῖ. ἵν. 4;: Ὠευῖ, 
Ν1]. 3. 566 “ϑυτῦο κ,᾽ 1. Ὁ. 425. Βαυΐ 5ιι- 
βεϊεπέ οὈ]οοϊίοη ἴο ἔδ15 υἱενν ϑθεσζῃβ ἴο Ὀ6 ἔΓ- 
ηἰδμοά Ὀγ 186 ξδεῖ5 1παἱ {Π6 ἰοᾶνθβ ννεσὸ ἔδίκθη 
“ οσῃ ἔδ6 ἙςὨ] άγθη οἱὗἉ [5γδεϊ,᾽" ποῖ ἴῃ ΔΩ ΑΥ 
Ῥτεβοηϊοα ἴο ἴδοι: πὰ (Πδὲ ἴδδ 5γιηθο Ἰ5ηὶ 
ὋΠπ ΨΒΙςΝ 1 15 Ὀαϑοὰ νουἹὰ ὃ6 Ὀεϊίεσ ὃχ- 
Ῥτοβϑοὰ ὈΥ Οπο ἰοδέ ἴμδη ὉΥ Ὑνγεῖνο Ἰοᾶνοϑ. 
ὅ66 Σ ΟὐΥ. Χ. 17.---ϑροηςεσ δηὰ οἵδεγ οὐ ςβ 
οὗ εἷς βδοῦοοὶ βανθ δείυ δι! ϑσυρροβοὰ δα 
[86 βεζηρ ἔοσίἢ οὗ [86 δμονυυγοδα ἼΤαὺ]6 νγᾶς 
ἃ 5ΞΥΠΊΒΟΪΙΟ4] πλθὰ] οἴετεα ἐο εμονδῆ, {κὸ [ἢ 6 
Ζιεοείεγπίμηε οὗ ἴῃ6. Ἀοχηδη8, ἰπ Ὡς Ὦ ἔοοὰ 
ιϑοὰ ἴο Ὀ6 ρἰδορά Ὀοΐογο 86 οἰδίιοβ οὗ {πῸ ζοάϑβ. 

ΤῊΕΞ ΒΙΑΒΡΗΕΜΕΚ---ΓῊῈ ΤΑῊῪ ΟΣ Β1,Α5- 
ῬΗΈΕΈΜΥ ΑΝῺῸ ΟΥ̓ΗΕΚ ΡΕΝΑΙ͂, [ΑὙ ΕΝΑΟΤα 
ἘΏ. Ο---22. 

ΤῊ5 ϑοσοἢ Ἄρρϑαᾶγβ ἴο βἰδηὰ Ὁγ 1961, ΤῊΘ 
φίδος ἰξ Βοϊ 8 τΏδΥ βᾶνθ ὕθθη ἀείοττηϊηθα ὉΥ͂ 

1ὴ6 τλογὸ {πιὸ οὔ [6 ἱποϊάθηξ σχεϊδίοα ἴῃ ἱϊ. 
Το 1ορ!ϑαῖοσ δδά, ἱξ ϑθοιηϑ, }ι.5ῖ οοπιρ]εἰοά ἃ 
ἴορῖς : ἴδ ᾿ποϊάθηξ, ἢ 186 ἰανν δυρρεβίθα ὉῪ 
1ϊ, νγὰβ8 ῬΡΓΟΌΔΌΙΪΥ τεοοσγάθά δ ὁποὲ ἀπά βυβεγεά 
ἴο Κορ 115 ρίδοθ, ἃ5 ποῖ ϑϑυεγηρ ΔΩΥ͂ ἱπηρογί- 
δὴ σΟΠΠΘΟΓΟΠ, 

ΤΠδ ὈΪΔΘΡΠΟΙΊΟΥ νγᾶς ἴΠ6 βοὴ οὗ ἃ Ἡρθῦσγενν 
Ὑγοσηδῃ οὗ ἴῃ6 ἰτδε οὗ δῃ ὉΥ δῇ ἘΕΥριίδη 
ἔλῖμοσ, Ηδς δά ςοπιὸ ουΈξ οὗ Εσγρὶ ψ ἢ [Π6 
ΟἸΙ]σθπη οὗὨ [5γδο], αηὰ τηυδὲ μᾶνα ὈΠΟΩΘΙ 
[86 οΥγΠΑΓῪ σοπά! οη5 οὗ ἃ γεϑίἀδηΐ ξοσεί του. 
866 ΧΥ. 290: Ηδ Βαρροηρὰ ἴο ΠᾶΑΥδ ἃ υΔΊτΕ] 
ὙΠ δὴ ἰϑγδοὶ δ, δηὰ ἴῃ τῆς σοῦγϑα οὗ δ]16γ- 
σδίίοη ἢθ υϑοὰ βϑοσὴς ὈΪΔορμθπΊοι 5 Ἔχργοβϑίοῃ. 
66 Οἡ στ. 16. Ιξ νγὰ5 στονεδὶθὰ ἴο Μοϑεβ (δδὲ 
ὈΪΔΘΡΠΘΙΓῚΥ νγᾶ5 ἴο 6 ΡυηΙϑῃμεά ΌΥ 5ἰοηϊηρ, δπὰ 
[δὲ (5 δηὰ 411] ῥεηδὶ ἰᾶννβ νγοῦθ ἴο Ὀ6 σδγ- 
τα ουξ ποῖ ΟΠΪῪΥ δραϊηϑὶ [5γδοὶ θ5, Ὀυξ δραϊηϑςῖ 
τεβιἀθηΐ ζογείρποεῦβ (νυ. 22). Ὑ6 ᾿δὺνβ ἀραϊηςῖ 
ΤυΓάοΥῦ δηὰ νἹοΐθηοδ ἈΡΡΟΑΣ ἰο Ὀ6 Βεοῖα 1πίΓοὸ- 
ἀυςεὰ ἴῃ ἴδ νγᾶγ οὗἨ 1]υϑίταοη. ΤῊ ρυτγ- 
Ροϑε οὗ νυν. 17---}} ψου]ὰ ἴἢυ.5 Ὀὲ ἴο τσ ῦ 
νὴ (πὸ υπιοβὲ ἀ 5 Ε1ποΐῃθ55 [86 τπηλχὶπὶ οὗὨ [6 
1, ΜῺΙΟΝ τοηδεγοὰ ἔοσοι ΠΟΥ5 ΔΠΊΘΏΔὉ]6 ἴο 
411 ρδηδιτίοε δηά σεϑιΠσοηβ. (Οἱ. ἔχ. χίὶ!, 
49; Νυῃ). ἰΧ. 14, ΧΥ. Ι1ς) 16: ποΐεβ8 οἡ ἔχ. 
Χχ, το; ἴ,ὺ. χυὶ. 29.-- Ἐ8ὸ γα  ηἰσί5. ΠΑΥΘ 
ΒΙΙοὰ οὐ (15 παγγδῦνθ οὗ ἴῃς δοὴ οὗ 8ὅ8οῖο- 
ΤΩ ἰπ ἃ οὐγίουβ τηδηηοῦ. ΒΟΥ ΒΥ ἔμαῖ {Πὸ 
ΤΔΙΠΟΥ οὗ 10:6 γουηρ πιδὴ νγᾶβ [86 Εργρίίδη 
5ἰδῖπ ὈὉΥ Μοβεβ (ΕΣ. 11. 11), ἰδὲ Β6 νγᾶβ ἴῃ6 
1Δϑκσηδϑῖοσ υῃᾶθσ ἡ Ποπὶ ἴΠ6 Ὠυιϑθαηά οὗ 886- 
Ἰοπ ἢ ννογκοά, δηὰ ἰδὲ Μοϑεβ ἕουηα Ἀἰϊπὶ 
ΒΡ {π6 τη ΜΒοσὰ 6 δὰ ἱηϊυγοὰ δηά 
Ρυξ ἴο ββατηβ, [1{ 15 δάάβά δδὲ 4υᾶστεὶ 
1 ΜΙΟΒ [6 γουηρ πιδὴ νγὰ5 σπζαρθαὰ ἄγοβα 
οιξ οὗ ἃ οἷδίπη δεῖ ὑὋρ ΌΥ δίτηι ἴο ἰᾶνὸ 5 
δοάθ 'ἱπ {π6 σδπὶρ οὗ ἴπθ [δηϊίε8 [566 Νπι. 
11. 27, ποὲ Ὀείηρ Τσοπίεπε ἴο τεπιδίη ἱπ [86 
υλΙίοῦβ ἀρρτγορτίδίοα ἴο ἰοσείρῃεγ (Τἄγρυπι. 
οὗ Ῥαϊεβέίπο δηά δι που! ε8 φιοῖοαά ὈΥ ϑοϊάρῃ, 
“ἀδ ϑγηρά, 11. ς. 1. ὃ 2). 

11. διαρδενιεά δε παι Οὗ 1δὲ ΤΟΚΌ, πὰ 
εμγε67 866 οη Ὁ. 1ό. 

15. ϑεϊάδη («. 5.) συ ρροϑεβ [πδὲ {π6 οἴὔἴξεηιάοσ 
ΑἸγεδαν ὕδεπ ῥτοποιησθὰ φυ]Υ ὉΥ {μ6 

ΤΌΪΟΙ5 [866 ΕΧ. ΧΙ]. 21.) 22}ν δηά [μαῖ [86 σᾶϑὲ 



« Ὅευϊ. 13. 

ἃ 17. 7. 

Υ. 13--22.] 

12 Απά τπε ΓΟΚῸ βραΐε υπῖο Μο- 
868) ΒΑΥἹΏΡ,, 

14. Βτίηρ ἔογὶ Βἰπὶ τμδῖ παῖ οὐτθ- 
εὐ ψιίδους ἴῃς σδιὰρ ; δηά ἰεῖ 8}1} τῃδῖὶ 
Ποαγά διγι “ἰΑῪ τῆεῖγ Πδπα48 ἀροη ἢἰ8 
Πεδά, ἀπά ἰδθὲ 411 τῆς σοπρτερδίίοη 
βίος ἢ ἰπ]. 

Ις Απά του 504]1 βρεαῖς ὑπο ἴῃς 
σΠ]άτοη οὐ [βγδθὶ, βαγίπρ, ὟΝ Βοβο- 
Ἔνογ ουγβεῖῃ ἢἰ8 (ὐοὰ 5411 θεᾶγ ἢ18 
8ἰΠ. 

16 Απά δε τῆλις Ὀ]αβρῃεπιεῖι τῆς 
πάτα οὗ ἴῃς ΓᾺΡ. ἢς 5841] βιγεὶν 
θεὲ ρυῖ ἴο ἀεδίῇ, σπά 411 ([ἢς σοηρτε- 
σαῖίοῃ 5114}}] σδγίδι ΠΥ δίοης ἢἰπι: 48 
νγῈ}} 16 βἴγδηρεγ, 45 ἢς τῆι ἰ5 θογη 
ἴῃ τῆς ἰαπά, ψῇεη ἢ δ] Αβρῃεπιεῖῃ 
τε ἠδπια σ᾽ ἐδέ ἴοκ}.. 584}} ὃς ρυΐ 
το ἀδαῖῇῃ. 

τυῦλϑ γοίοιτοὰ ἴο Μοϑβδβ ἰῃ ογάεγ ἴπδὲ [Π6 ριιη 5 ἢ- 
τηθπὶ παρ ὶ ΡῈ ἀννασάοα ΟΥ̓ {π6 ἀϊνϊ πο ἀθογθο. 
Νο ἴανν δά 45 γεῖ Ὀδεη οπηδοϊθα δρδίηϑί Ὁ]45- 
ῬΏΘΙΩΥ οχοορῖ ΟΥ̓ Ἰπιρ]]οδοη. ὅ8ε6 Εχ. χχὶ. 
17) ΧΧΙΙ, 18. 

14. ἰαν ἐδεὶγ δαμάς ὠῤοπ δἰς δεα] ὍΠδ 
βαρ οϑὲ νἱενν βθεπ5 ἴο 6 (Πδὲ [Π6 νυν] Π6 5565, 
ὈΥ τις δεῖ, νγόγε ἴο ὑγοΐεϑέ ἀραϊηϑέ (Βς ἱπιρ ον 
οὗ [6 οΥἰπλΐηδὶ, συγ Ὀο Δ] γ ἰαγίηρ ἴμ6 ρα 
ροη δὶβ οδά, Ὅῆθ ἔνγο οἱ ἀθῖβ ἴῃ (Π6 5.ΟΥΥ͂ 
οἵ διιβᾶῃπᾶ ἃῖῸ ϑαϊὰ ἴο ἀο ἴῃ 5βᾶπιθ, ποῖ δίῖϊου 
ςοπάοιηηδίίοη, Ὀυΐϊ ἴῃ Ὀτίηρίηρ {ΠΕΣ σμάγρΘ 
δραϊηςὶ (Π6 δοςσυϑοὰ Ὀεέογθ [6 ρϑορίθ, υ. 34. 
Οἵ, 186 ννδϑμίηρ οὗ μαπάβ, Ὠευΐ. χχὶ. 6; 
Μαῖξ. χχυϊ. 24: ὝΒ6 δοξ [85 Ὀθθῆ, ΠΟΥ Δ ἢΪῪ 
“ΜΠ πὸ βοοὰ τρᾶϑοη, οοπηροίοα τ] ἢ 1Π6 54- 
στ ςα] ἱπιροϑϊοη οὗ μαπάβ, ἀπά υὑπάοτϑίοοά 
ἴο δ6 ἃ βοΐϊθπηῃ ἀδάϊσδίίοη οὗ ἴ[πΠ6 οβεπάογ ἴο 
ἀραίῃ ΌΥ ἢἶβ δοσυβϑεῖβ. Κυτσίζ, “5. ὟΝ. ὃ 47; 
εἶ. οῃ ΧΧΥΪ, 28. 

ἰεῖ αἰἱ δε εοηργεχαλίοη σίοπο δἰρι:)] 866 οὐ 
Χχ. 2. 

16. δὲ ἐδαὶ διαιρῥενιοῖδ ἐδε παριὸ οὶ 1δὲ 
ΤΟΚΟῚ 1 5ῃου!ὰ δὲ οὐβογνοὰ (δαὶ ἴπ6 ννογάβ5 
“ἰ οὗ ΤΗῈ [0 Κ},᾽ ἅσὸ ἢοῖθ ἰγαηϑἰδίθα ἵτοπὶ [ἢ 6 
οὐ βῖπαὶ, ηοΐῖ, 845 ἰπ συ. ΧΙ, ἀπά ἱῃ ἴδ Ἰαϊίεῦ ρατί 
οὗ 10,15 νοῦϑο, ἱπθογίοα ὈῪ ἴπὸ ἰγαηϑϊδίοσθ. ΤῈ6 
νοτῦ, δοοογάϊηρ ἴο 411} [ῃ6 Ὀεϑδὲ ογ δ] δυῖῃοσ- 
[1ἐ5, ἀοηοίοβ 29 γευΐΐδ: Ὀυΐ [ἐν 5} ἸπιοΓΡσθίοιβ 
εἶπ βοποσαὶ, νυ ἢ [Π6 σουπίοηδηοσο οὗ 6 ΟΥ̓Χ, 
δηά {δὲ Ταρυπιβ, υπάογοίδπά [ἃ ἴο πιθδῃ πῸ 
ΤΏοΙΟ 1ΠΔη 20 μἱΐεν ἀσηπεγ. Ἡρηςο ἴδο ταῦ- 
διηἰβῖ5 θαβοὰ οὐ [18 νϑοσϑὲ {86 ποϊΐοῃ ἰμδὲ 11 
5 ποῖ ἴδυνῖι] ἴο σρθακ 186 πᾶτὴθ ΒΟ Ν ἀρρθαγδ 
ἴῃ ϑοπὶθ ὑΐδοθβ ἰῇ ΟἿΓ Ὑογϑίοη 45 [ΕΗΟΝΑΗ, 
Ὀυΐ 15, 1Π6 πιοβὲ ρασῖ, τεηάογοὰ “"ἴΠ6 
1.0 κ}." Ου ἴδε πιοάδ ἰηῃ νοι ἴμ6 Ἶονν8 
δᾶνὸ ονδάδὰ {πῸ6 τι8ὲ οἵ [86 Ὡδπιθ, 5866 ΒυΧ- 
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17 4 “Δπάὰ ἢς τῆδλὲ ᾿ΚΙΠεῖ ἢ ΔΠΥ “7 Εχοά. αι. 
ΤΩΔΠ. 88)2]] βιιγεὶγ θα ρυζ το ἀελίῇ. λέμε, τό. 
ι 8 Απά δε αὐτὸ ΚΙ]ε 4 δεαβέ 5021] ὅττα,. 

τηλῖτο τ : ᾿δεδϑβί ἔογ δοδϑῖ. ; 
19 ΑΕ Ὁ ΤῊΔΠ ολυϑα Δ δ] ΠῚ ΒΕ «νκώμ Ὁ 

ἴῃ 8. ΠεΙρΏθοιΓ; 48 “ἢς ἤδῖῃ ἄοπε, ἡ ν 
80 8}4]] ἴτ Ὀ6 ἄοπεο ἴο ἢίπι; ἈΝ 

20 Βτεᾶςῃ ἔοσγ δγεᾶςῇ, εγα ἴογ εγθ τὸ 
τοοῖ ἢ ἔογ τοοῖῃ : δ8 ἢ μδῖῃ οδυβεὰ πὴ Ὁ 
4 ὈΪεπΊ 5 ἢ ἷπ ἃ πδῃ, 80 8}14}} [ξ δε διδ 5: 
ἄοπε ἴο ἢὶπιὶ ἀγαϊη. 

21 Απὰ δε τῇδε ΚΙΠδῖἢ 4 δεδϑῖ, 6 
841] τεβϑίοτε ἴδ: δηὰ πε παῖ Κι]οῖῃ 
ἃ τηλη. δα 5[Π8]] θεὲ ρυξ ἴο ἀςδί. 

22 Ὗε 5}4]1] ἤανε ἔοπε τὭΔηΠΕῚ οὗ  Ἐχοά. 
Ιανγ, 88 Ὑ76}} [Ὸγ τῆε βγδηρεγ, 28 ἔογ ἢ 
ΟΠδ οὗἩἉ γοᾺΓ ΟΥ̓ ΠΟΙΠΙΓΥ : ἔογ 1 ἀπὶ 
τε ΓΟῸΚῸ γουγ Οοά. 

22  Απάὰ Μοβεβ βραᾶίε ἴο τὰς ςἢ}}- 

“ἴἶεΖέίλ 

ἰοτῆ, "1 ,οχ. Ταϊπιιὰ.᾽ Ρ. 2422. [8 {6 Ρῖὸ- 
πυποϊδίοη 5 ἱστοί ΙΟΥΔΟΥ Ἰοβίῖ, οὐὴς ἴο 118 
γ ΟΕ] ροϊηΐβ μανίηρ Ὀδθη 5 δῆοά. Μοὶ ἰ5 ρεῖ- 
ΠΔΡ5 ἴο Ὀ6 5αἱὰ ἴῃ ἔδνουγ οὗ {86 ἀπσοουτῃ ἔοστῃ 
ΪΑΗΝΕ. δὲεὲ Μαγίποαι 5 ργεΐδοι ἰο Ενγδὶ 5 
« ΗἰΞξίοτγ,᾽ Ρ. χυϊ!, ΨνΏθη [86 πηι 18. Γθ- 
ζειγοὰ ἴο ἱπ τα θη] τυ ηρ5, 1 ΡΟΏΘΓΑΙΥ 
βίδπβ 85 5 ΠΊΡΙΥ ὁ 1ἴΠ6 Παπη6,᾽) ΟΥ̓́ 1Π6 ὩΔΙῺΘ 
οὗ ἔουγ ἸοείοΣβ᾽" (μεἰγασγανιπιαίο), “1ῃ6 στοδῖ 
δΔηἃ (ογτῖ Ὁ] 6 πδπηθ,,") δῖος, [{ [5 τοιμΑΥΚΔΡ]6 {παῖ 
1015 Πα ὶΈ Ὧα5 ῥσδοί! δ! Κορὲ 115 μο]ὰ ὕροη 
πιοβὲ πηοάδγη νογβίοῃϑ οἵ [ἢς Βι0Ϊ]6, ΟΒγ ΞΔ 
ἃ5 ΜΜῈ]}} ἃ5 [εννῖϑι. ὍΘ ϑορίυδρίπε ΤΌΠΟΥ 
{πὸ πᾶπιθ Ὀγ ὁ Κύριος, ἴε Ψυϊραῖο, ὈΥ .)ο»ὲ- 
πα, δια ὨΘΔΙΥ 4}} ἘΠ 15} ἰγδηβίδίουθ, ὈΥ͂ 
ἜΤΗΕ [.ΟΚΠ,᾽ ἀιϑιηρυ πηοα ὈΥ͂ Παρ Δ] ἰεξίογβ, 
Τυΐδογ, [86 1ἰ41|14ῃ ἰγαπϑϊδίοσβ, δηὰ βϑοὴθ οὗ 
(Π6 ΕΤθηςὮ, 056 ψψογάβ ἢ [06 βαπηο στηθδῃ- 
ἷπ. ΟἸδεῖβ οὗ [86 ΕὙΘΏΓἢ νογϑίοῃβ, δηά [ἢ 6 
πχοάστῃ 7ενῖδ8 νΟΓΒΙΟἢ5 ἰῃ βοπογαὶ, μᾶνὸ “ἐς (ἢ 
ἘΠ ΟΓΏΔ],᾽" ΟΥ ϑοῦθ εαυϊναϊεηῖξ ννογὰ. Ὁ ονδἢ 
'5 τείδ ποὰ ὈΥ {ππ|ι5 δηα ΤτΕπΊΕ]] 5, ϑοδοίξ, 
ἀς ϑνεῖζίο, ἄς. 

“ἰγαηφεγ}) 1.6 ΤΟΥ ΘΙ ΚΉΠΟΥΣ. 9866 Ο ΧΥ͂Ϊ. 29. 

17. ΟΕ, ν. 21. 866 Εχ. χχί. 12; Ναπὶ. 
ΧΧΧΥ. 10, 21; θυ. ΧΙΧ. ΧΙ, Χ2. 

18. Οὗ ν.21. 866 ἔχ. χχί. 213) 34. ΤΠΘ 
ανν Ἔχργεβϑθὰ ἴῃ (ἢ ]5 ψεῦθθ 15 τΏοσα ὈΓΟΔΑΪΥ 
ξἰνεη ἴἤδη ἰη Εχοάυϑ. 

19, 20. 866 οη Ἐχ. χχὶ. 22---ς. 
ἐαισε ἃ δἰ εηιὶ: 8] ἰ. 6. ἰπλῆϊοϊ ἃ ὈΟΔΠΥ ἱπ]ΌΓΥ. 

1]. Απ οιαρδδῖς τερο  οῃ οὗ συν. 17, 18. 

Δ. ομπό "πᾶππεῦ ῳ" ἰα4α ΤὙΒε Ἡδεῦτεν 
τνοσὰ στοηάεγοὰ ὁ1Ανγ᾽, 5 νίσόρῥα!, ὶ. 6. ἡμάϊϊοαὶ 
ἰαευ. 

σγαΗρ.Γ) ΤΟΥΘΙΒΊΘΤΣ. 
16» ἐδε 1.050 8986 οῃ ΧΥΙΪΙϊ. 2. 
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Ἡδον. 
σεςξί. 

ἄγε οὗ ἴβγδεὶ, (δὲ [μον 8ῃουὰ Ὀτίηρ 
ἰοσττῃ πἰπὶ τπδῖ δά οσυγβοά οι οὗ τῆς 
ολρ, δηά ϑ8ἴοῃμαε δὶπὶ νυ δἴοπαβ. 
Απά τῆς ςπι]άτεη οὗ [ϑγδεὶ ἀϊ ἃ δ5 τὴς 
ΓΟᾺΡ ςοτηπηδπηάεά Μῶοβοβ. 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΝ. 
τ 7.ε ταὐδαίά ο7 41λ1ε «ευερέλ γεαγ. 8 724 ἠ- 

ὀϊΐο ἐπ δε “κί γεαγ. τᾷ Οὗ οῤῥγέςσιοϑι. 
18 4 ὀϊετείρρ οΥΓ οδεάιεηζό. 423 7822 γεάρηρ- 
ζίοπ οὐ ἰαπά. 49 ΟΥ̓ ἀομδές. 35 Ορ»βας θ᾽ 
οὔίλεζοογ. 30 7164 τραᾶρὲ Οὗ ὁρμαί. 47 
Ζῆε γερο οὗ Σεγυαγιές. 

ΝῺ τῆς ΓΚ βρᾶκε υπῖο ΜΜοβεβ 
ἱπ τηουηῖ δίηαδι, βαυηρ, 

2 ϑρελκ υπῖο ἴπε ςΠιάγεη οὗ [5- 
Γλεὶ, Ἀπὰ 841Υ ὑπο ἴπθηι, ΠΕ γε 
ςοπῖς ἱπῖο ἴῃς ἰαπά ψῃϊςἢ 1 ρίῖνε γου, 
16 η 5141} τῆς ἰαπάὰ ἔκεερ 44 βαῦδαῖῃ 

Ω Ἐχοΐ. 23. πο (ἢς Γ[ΟΚΏ. 

ζο. 4 δ᾽΄Χ γεᾶῖβ ἴδοιι 884]: δὸὺνν ΤὮΥ 
βεϊά, δηὰ 5χ γϑαΐβ ἴπμοιι 8ῃ]ς ργιιπ8 
τῆ νἱπεγαγά, δηά ρϑῖθαγ πῃ τλ6 ἔγυῦ 
(Πεγοοῖ; 

4 Βαϊ ἰῃ τῆς βενεητῃ γεᾶλῦ 5812} δὲ 
ἃ βϑΑὈΌΔΙΏ οὗ γεϑῖ το τῆς ἰδηά, ἃ 

ΤΕΝΙΤΙΓΤῦ5. ΧΧν. [ν. 1--9. 

δαῦραι ἔος τῇς ΓΟΚΡῸ: ἴδπου 5}4]1 
ΠΕΙΠΕΓ 8ονγ ΤΥ δεϊά, ποῦ ῥγὰπα ΤΥ 
νἱπεγαγά, 

ς Τλμαῖ ψὮΙΟῈ ργοννεῖῇ οὗ 8 οσση 
Δοοοὰ οὗ τὰγ δαγναϑὲ ποι 8ῃδ]: ποῖ 
ΓΕΔΡ, ΠΟΙΠΟΓ ρϑῖΠοΓ ἴῃς ργάρεβ ἰοῦ! Ηδδ. 
(ὮΥ νἱπε υὑπάγεββεά: “0. ἰξ 18 ἃ γελγ ΧΑ 
ὐ βδόν πο τῆς ἱρὰ Ἵ ἐξα. 

6 Απᾶ τε βαδῦδιῃ οὗ τῆς ἰδηά 5881] 
6 πιεῖ ἔογ γοι; ἴογ ἴδεε, δηὰ ἴοσ 
ΤΥ 8εγνδηῖ, δηα (0γ ΤΥ πιδὶά, δηά 
ἔογ τὰγ διίγοά βεγνδηΐ, δηά ἔογ τῇγ 
ΒΈΓΔΠΡΕΓ ζῃδῖ 50] ουγπεῖ ἢ τῆς, 

7 Απά ἰογ Τὴγ σδίιε, ἀπά ἔογ τὰς 
δεαδὲ τῇδλις γε ἷἰπ τ ἰδληά, 58}|2]] 1} 
τἢς ᾿πογεδβα τΠεγεοῦ ὃς πχδδῖ. 

8 4 Απά τδοιῖι 54]: πυροῦ βενθῃ 
δΑῦΡαιἢ8 οὐ γϑᾶγβ υπῖο ἴμθε, βενθῃ 
ὈΠΠΊ65 ϑανεηῃ γϑδῖβ ; δηά ἴδε βρᾶςε οὗ 
τὴ8 βανθὴ βϑαῦρδίἢβ οὗ γεδγβ 5}}4]} ὃς 
πηῖο ἴῃ 66 ἔΟΓ Δπ4 πὶπα γεᾶζϑβ. 

9 ΤΏΘη 5ῆδϊ]ς τποι σαυβε ἴῃς ἔγαπι- 
Ρεῖ ἰοξῇ τιε [001}16 ἴο βουπά οἡ {με "δ. 
τοητἢ ἀκα} οὗ τῆ6 δανεητῃ τποπῖδ, ἴῃ 

σΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥ, 

ΤῊΞ ΘΑΒΒΑΤΙΟΑΙ͂, ΕΛ ΑΝῸ ΤῊΞ ΥΕΛΑΒ 
ΟΥ̓ ΙΌΒΙΜΕΕ. Στ ς. 

Ῥνεϊριπαγ) ἸΝοίε. 

ἼἈΟ ϑαὈὈΔΕς4] γεαγ ἀπά [ἢ6 γϑᾶγ οὗ [0116 6 
Ὀοϊοηρ ἰο [δαὶ στοδῖ ϑδδεςαϊὶ ϑγϑίετα ΒΓ ἢ 
τυη5 σγουρὰ [86 τοὶ σίοιι5 οὐὔϑοσυδῆςθβ οὗ 186 
μν. ὙΠΕΥ͂ νγέγε 5ΟἰεΠΊηΥ ςοπηεοίεα 1} 
186 βδογοὰ (οουθηδηί, Βαΐ τὲ 5 ἱπηροσίδηϊ ἴο 
Οὔϑοσνα ἴΠδὲ ΤΏΟΥ νγογα ἀἰβε ηρυ ϑηοά ὈΥ πὸ 
ΤΟΙ Ου5 σογο πη οηΐθ5, [ΠΟΥ ννοσα δοσοπιρδηϊθα 
ΌΥ πο δςῖ οὗ τσεϊϊβίουβ. ὑνοσξῆρ. ὙΠεγε ννοσα 
ΠΟ βΔοσι ἤςοβ, ποῦ ΗΟΪΥ (οηνοοσδίίοῃπ, Ὀεϊοηρ- 
ἱπρ ἴο μεπι. [ἡ {πεὶν ἀϊδι ηςῦνε ἀϑροςΐ {ΠΟΥ 
ΤΩΔΥ Ὅδ 5414 ἴο γεϑῖ ὩΡΟῚ ΤΏΟΣΑΪ] σαῖμεῦ τΠδΔη 
ὌΡΟΠ ἔουτηδ ταὶ ρίοιι8 ρστουπηά, [ἰ 15 ποῖ 
{πεγοίογε οι γοάϑοη ἴπδΐ ΤΟΥ ἅτε ΠΟΙῸ 
βεῖ ἀρᾶτί ΠῸπι {πε 5εἴ {Ππ|65 ὑν] ἢ ΓΕ] 5. Ἰ ΕῪ 
ψυϊττη [Π6 5ρθοτα οὗ γο]ρίοιιβ οὔβοσνδποῦβ. 

ΤΡε δαῤῥαϊεαὶ γεαγ. 1---Ἴ. 

Ὡ. ἀεερ ἃ αὔδα! ὠπῖο ἐδ 105}} 866 οἢ 
Εχ. ΧΧΙΠΟΙΣ. 

8. οἱπεγαγ] Ἀλίθεν, ἔτ αἱ ὑτδατάθα. Τῆε 
Ἡροῦτενν ννοχζὰ 15 ἃ βΈΠΟΓΔΙ ομς ἔοσγ ἃ ρἰδηίϊδίοη 
οὗ ἔτυϊ-ἴγεοβ. 866 οἡ ἴεν. ἰχ. σο. 

4. α -αὐδαιδ οΥὶ γε] Ἡδῦ. «ῥαῤΥῥαϊῥ᾽ «δαὖ- 
δαϊδη. 866 Ου ΧΧΙΪ. 2. 

μοὶ δεν τοαὺ 16) Με] Ἰδα ἐχργὸββ ργοδ!ῖ- 
Κίοη οὗ βονίηρ δηά σϑδρίηρ, δπὰ οὗ ρχυηΐϊης 
δηὰ ραϊμεσίηρ, δἴοτγάς ἃ ργοϑιυτῃρίίοη ἴῃ ξΑνΟῸΓ 
οὗ ἴῶε ϑαὈ ΔΊ ]ς 8] γοασ Ὀορπηΐηνρ, |κὸ [ἢ6 γρασ 

οὗἩἨ [1166 (ν. 9), ἰπ ἴῃς ἤἢτϑε πιο οὗὨ [86 
ΟἸΝῚ] γοαγ, ἴΠ6 ϑενθπίῃ οὗ [Π6 δασγθά γὙϑᾶγ, 
ὙγΒοη πε ἰληὰ νγὰβ οἰεαγεά οὗ (ῃ6 οσορβ οὗ ἴῃς 
ῬΓΘΟθηρ γεᾶσ, 866 οὐ ἔχ. χχὶϊ,. τό, ἀπά Νοίθ 
4Οη ἴδε Οἷν!] γολσ᾽᾽ δῇϊου σῇδρ. χχῇϊ. 

δ. ἐδν υἱπε ὠπάγες.εῚ Ὅἢδῖ 15, κωῤγισιοά ; 
ΠΈΟγαν, ἐν Νιακαγὶίε οἷπε, ἴθ ἤρυγο Ὀείης 
ἴλκοη ἔγοτὴ ἴῃ6 ὉηβΠοσῃ ἰος κα οὗ [ῃ6 ΝαζΖαγίίο. 
Νυμπ). νἱ. ς; ςἔ, ΤΙθΙ)]105, 1. ὁ ΕἸ.᾽ ν1]. 24. 

Θ. 206 ««ὁδαὶδ οΥ δε ἰαπά “ῥα! δὲ ρισαὶ ΚῸΓ 
οι Τμδῖ ἰ5, [88 ὑχγοάυςθ οὗ [86 ὑπ ]οὰ 
ἰληὰ (8 “᾿Ππογϑᾶϑ6 "ἢ “ν. 7) 5}8}} Ὀ6 ἔοοὰ ἔογ 
186 ΨΠοΪῈ οὗ γοιι 1ῃ σομηπηοῃ, τς ἢ δηὰ ΡΟΟΓ 
ψτπουΐ ἀϊσεϊποΐίοη, ΕἶΧ. ΧΧΙΪ;. 11- 

ἐδε σἰγαηφον ἐδαὲ “οὐομγπείδ «υἱὲ ἐδεε] ὉᾺΘ 
ΤΟΥΘΙΊΘΊΟΣ ὙΠῸ ἀνθ110}} νι 866. 

7. δὲ δεα.1)] ἴμ9 ᾿ἰνίπα ΟΣΘΑΌΌΣΘ. 

ΤΡε γεαν φ )υδίϊε. 8----ςς. 
8--18. ὙΒεΤ πὰ νγὰ8 ἴο ὕὈε ἀϊνἀοὰ ὈΥῪ 

Ἰοῖ ἀπιοὴς ἴδ ἔδυ} 165 οὗ [86 [5γδθ] τος θη 
[πε ροβϑοββϑίοη οὗ 1 νγὰ5 οὐίδίποά. Ναπι. χχν. 
41--τςό, ΧΧΧΊΝ, 54, ὅζο. ΑἹ [ἢδ επά οὗἉ δυο σΥ 
δον ηἢ βαρ αίοα] ογοὶς οὐ γϑᾶγβ, ἰπ ἴῆε γϑᾶσγ 
οὗ ΤΌ 1166, ἐας ἢ Βο]ά οΥ ἐβίδϊε [πὲ ταϊρς πᾶνὸ 
Ὀδεη δἰθηδίθα ννᾶβ ἴο δ6 γτεβίογεά ἴο (ἢ ἔπι ν 
ἴο ψὩ]ςὮ ᾿ξ δὰ Ὀδεη ογὶρίπδ! }γ αἰ οιιοά. 

8. “εὔυεη ταδόαι!ῥε 97, 7εαγ5] Βουθὴ ψ90Κ8 
ΟΣ ΥϑΆΣΒ. 

9. εἐσισε ἐδε ἐγιρηρεῖ ΟΣ δε ἡμδίϊο ἐο σομπα] 
Ἀδΐμεσ, οδυὰβθ 89 βουιπά οὗὨ 89 οογπθῦ 
ἴο 0 ὕῬσουδι ((δ6 ἰαπά). Τῆς νοσγὰ 



ν. 10, 11.} 

τῆς ἀδγ οὗ διοπειηδιξ 5821] γε πιᾶκε 
τῆς ττυπιρεῖ ϑβουπά Ἰὐαα μ ἡ 8}} 
γουγ ἰδπά. 

10 Απὰά γε 5841] μαϊϊονν τε βιεῖι 
γεαλῖ, δηὰ ρτοοϊδιπὶ ΠΡ εγγ τῆτουρῇ- 
οὐῦ αἰ τῇε ἰαπά υπῖο 411 (ῃς 1η- 

γωδίΐεε ἄοοθβ ποῖ οσοὰγ ἰῃ (ἢ]5 νεῦβε ἴῃ ἴδε 
Ηεῦγενν. Τα ἰγυπιρεῖ ἰ5 (86 “ῥοῤῥᾶγ, 1.6. τῃ6 
ςοτῃεῖ, ὀμεωπα, οἸΕΠΟΥ ἴΠ6 Πότ οὗ 5οπὶα 8η1- 
ΤΩῊΔὶ οἵ ἃ τυῦς οὗ τηεῖδὶ σμῃαρθὰ [κὸ οθσθ. ὉΤ86 
ΜΙιβῆμᾶ 58γ5 [δὲ ἴ86 ἤοσῃ οὗὨ {Π6 σῃδπΊλοῖβ ΟΥ̓ 
τυ] χοδί νγβ ϑϑὰ οὐ [ἢ15 οσοδϑίοη, “Ἀοβδὰ 
Η 85}. 111. ς. 866 Οἡ ΧΧΙΙ, 24; «οἷ. Νυχι. Χ. 2. 
ΚΟ Πδ5 νν6}} στεσμδγῖκοά τῃδὲ 85 ἴῃ βοιπὰ οὗ 
106 σοτγηεῖ (5ε6 οἡ τ. 10) νγὰ5 ἴπε 5ίρηδὶ οὗἁ 
τῆς ἀδθοεθηΐ οὗὨἨἉἁ7εἤονδῃ ἤθη Ηδ σαπιὲ ἀοννῃ 
ὈΡροη 81η2] ἴο ἴδκο [Ἂγδεὶ ἱπῖο (ονθηδηΐ ψ ἢ 

ἰγηϑ.} Ὁ (Εχ. Χῖχ. 13, 1ό, 19, ΧΧ. 18), 50 [86 
ΒΔΠ6 δουηά δηποιυπορά, δ [ἢ6 εἴοϑο οὗ ἴῃς 
ξτολὶ ΠΔῪ οἵ Αἰοποιηθηΐ, ἴῃ6 γϑασγ Ὡς ἢ τὰ - 
δβογοα εδςοῇ [5γδοὶ ας ἴο ἴΠ6 ἔγοοάοπι δηὰ πε 
Ὀϊ]εσδίηρϑ οὔ με (ονεηδηῖ.--- ες ννογὰ σ“δοῤῥᾶν 
5 τεπάογοα ὁ" βῃδντη"" ἰῃ ἴῃ6 Ῥγδγοι- Βοοῖκ 
νεζϑίοη οὗ 5. Χου", 7. 

ἐδ ἱεπὲ δ ἀα7 9 ἐδὲ “ευεπὶδ γποηΐξ, ἐπ ἐδ ὅ47 
97 αἱοποριεπ [Ι[ 96ο3 τηοϑὶ ᾿ἰΚεὶγ πὶ 186 
ἰδεῖ οὗ [ἢ6 σογποῖβ ἴοοκ ρῥἷδοθ ἴῃ {π6 Ἔνθηϊηρ, 

Δῆοσ ἴῃ6 Ενθηϊηρ ϑδογιῆςσθ, υυβοη [86 ϑο]θπηα 
65 οὗ Αἰοποιηθηΐ νεῖο σοηοϊυπάεά, ΤῈΘ 
ςοηϊγαϑὶ Ὀεΐννοθη [86 ΒυΠ]ηρ ᾳφυϊεῖ οὗ ἴδ6 
ἀἈΥ δπά ἴδδ βιιάάθη ουἱρουγης οὗ ἴῃ6 βουπά 
ὙΓΠΙΓὮ Ῥτοοϊαἰπιοὰ ἴμε Ὑοὰσ οὗ ἔγθεάοπι, γηιϑὶ 
δᾶνα Ὀδθ ΥΕΓῪ ἱπργοϑοῖνθο. Νοίμίηρ, ἢον- 
δνοσ, οουἹἱά 6 τπλοσε ἀρργοργίδῖα ἴθδη [μδὲ 
ἔτεράοτῃη δβουϊά Ὅς ἀοοίατεά 108 δες (δὲ 
δτοδλῖ πδίοηδὶ δοῖ οὗ Ὠυπι]!δίοη ἀηά Γοοοη- 
οοεθεηξ ἢ Ιομοναᾶῆ. 1 μας Ὀδεη οοη- 
)οεϊζυγεὰ πδὲ ἴῃς οσογηοῖϑ ὑγογα Ὀΐονση ἴῃ ΘΥΟΤΥ͂ 
ΓΘβ 5 (ΕΥ̓͂, ΟΥ ννΏοτονο ἃ ῥγοϑὶ πὰρ Ὁ6 
ἱνηρ (ΒΆἢγ), δὰ δοςοογάϊηρ ἴο ἰγδάϊξίοη ἘΠΟΥ 
γνετο δίονγῃ ΟΥ̓ ΔΠΥ οΟὗἁὨ [6 ρθορὶε “"Τγοι ἢ- 
ουξ 41} (πε Ἰαπά,᾽ 

10. 4δε πίει γεαγ]. ΤῈ [ἢϊ9 πιθδης5 [ἢ 
ΒΗΙΕΙΙ γοασ, Ὀορππῖηρ ἴο τϑοκοη το ἔπε 
ἤτοι Ὑοᾶγ δῆεσγ [6 ργθοθάϊηρ [001]66, δἴπος 
186 ΓΟΥΓΓΥ-ΠΙ ΠῚ ὙΘΑΓ ταιϑὲ πᾶν θδθη ἃ 8540- 
Ὀδίςδϊὶ Ὑϑᾶσ, ἴἧνο [δ] ονν γοᾶῦβ πγιιϑὲ πᾶν 
οοῖθ τοροῖμοῦ (366 υ. εὐ ΤΠ]5. 866 ΙῊ5 
ὈΠῚΙΚεῖγ. Βιῖ ᾿ξ 5 ργοδδθία [πὶ (6 {00 1166 
σοἰποιἀοα ἢ ΘΔοἢ ϑονθηῖ ΘΑ δΈοΔ] γρδγ. 
11 τπαρδΐ, ἱπ 15 οᾶ96, αν θθθη οδ θὰ (ἢ6 
δΔΑΆΙΘΙΙ, τοοκοηιης 1 25 ἴΠ6 ἰαϑὲ οὗ 4 ϑογίθβ οὗ 
ΜΙΟΒ ὅδε βτθὶ νγᾶ8 ἴδε ρτγεσοάϊης Τ00 1166. 
Α τοπάθηοΥ ΠΙΔΥ δ ἰγδορά 1Π ΠΊΔΗΥ ἰληριιᾶρο9 
ἴῃ τοέοσθης ἴο ρογιοάβ οὗ {ἰπὴ6 ἴο ᾿ποϊυθ (ἢ6 
δίδσιπρ ροὶπὲ 85 ἴδε ἤγξὲ ὑπ ἴῃ [6 86Γ168. 
[ ΠΙΔΥ 6 5εθὴ ἰη [Π6 πιοάδ ἰῇ ὨΙΟὮ 5υςἢ 
νογὰ8 ἂπὰ ρῆγαθοθ ἅτῸ ιιϑοὰ 48 πεντγαετηρίς 
τριετηρίς, φμϊπφωοηηαία, πωπάϊπα, διμέαίπξ, 
σιώπχαίηδ, ΟΥ φιώπποίομγι, φιϊπάϊοί σίογηι, αορὲ 
1ἀχε, δε οείαυε ο᾽α εἰ ναὶ (ςξ, τὰκο ἰχ. 28; 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧν. 

Βαδιϊδπδ τῃεγθοῦ: 1 884}} Ὀς ἃ 100:]ς 
τπίο γοιι; δηά γε 83}411] γεΐϊυγπ Ἔνασ 
ΤΔη ὑπο [18 ροϑβϑβεβϑβίοη, δπὰ γε ὅμα 
ΤεῖΌΓΩ ΕΥΘΓΥ πιᾶπ πηΐο ἢϊ8 ἔΔΠΆΠγ. 
ΙΑ Ἰαδῆς 861 τῆλτ ΠέΠΕ.ἢ γεᾶγ 

δε υηΐο γοι!: γε 5}4]} ποῖ 8ονν. πεὶ- 

]οῆ. χχ. ζό), ἅς., ἄς. Ὑ ΗΔ 1ῃ15 ἄργεα 
ϑοΟΠΊ6 ΘΑΥΪΥ [ον 15} ἰγδα Π οη5, ἀπά ἴΠ6 ορί ηϊοπ5 
οὗ ϑοδλίίροσ, ὕξμογ, Ῥείδνιιιθ, Ἐθθηπλ 16 
δηὰ οἴδοῖβ. (Οἱ ποῖίοβ οὔ υσν-. ΙΙ, 18---22.-- 
[τ πιυϑῖ, Βονγενυοσ, θ6 δά τἰοὰ πὲ ἴΠ6 40.65- 
οη ἰ5 ἃ ἀϊβῆςυ οηθ, δηὰ π6 στεαῖοσ πι ὉΓ 
οὗ [ον 8} δυϊβοσι65, 48 ννῈ]} 48 οὗ {Π6Ὸ6ὶ τόσο 
Τοσθηΐ οὐ ς5, ἀγα ἴῃ ἕδνουγ οὗ {πὸ ΒΑΊΘΓἢ γρασ, 
ἰαϊκίηρ (ἢ6 Ἔχργδβϑίοη ἴῃ ἴΠ6 ϑθῆβϑε ἢ ΠΟ ἢ 
6 ΔΥῸ ΤΟΙ ΖΑΠΉ]ΠΔΓ, 

ἐξ “ῥα δὲ α ἡμδὲϊο ὠπίο γοἢ Ἐχοερῖ ἰη [Π6 
ἘΠ 58 ΒΙΌΪῈ (δ6 ννογὰ 15 σοι βρεῖς 
7ωδίδρε. 1ῖκε τς ἡεφιίσξιως οἵ ἴῃ6 Ψυϊξαῖο, 1 
νγᾶ5 Ἰηϊοηάεά ἴο τεργεϑεηΐ [6 Ἡδῦτγενν, ἡ οδεεί, 
ΤΆ ἔοστῃ ξουηὰ ἴῃ Ογυδησηετ᾽ 5 ΒΊΌ]6, 7 υθοἶγς,᾽" 
Γαιϑῖ ἤᾶνο Ὀδρη ἀογνοα ΠῸπὶ ἡμόῥϊσι. Βαξ 
ΟἿΓ ἰγδηϑίδίουβ, σι ἴδ Οὐοπόνδη, ῬσγοῦδΌΪΥ 
τηοδηΐ ὁ" 710116.,᾽) ἴο σοπὶα ὩλΟΥΘ ΟἸΟΘΕΙΥ ἴο [Π6 
Ἡδεῦτενν, δηά ἴο θῈ ργοηοιιηοδα 45 ἃ α1550114-- 
Ὁ]6, 85 ἴξ βρεὶϊ ἠμόι}.--- Ὡς ννογὰ 7δδεοὶ νγᾶβ 
ἴλίκθη ὉΥ͂ αὶ τοῖν Δ ΠΟΥ 165 ( οϑορέ5, 
5. Ϊεγοπιθ, Τβοοάδογεῖ, ννἱϊ ϑοπὶθ βυρρογῖ 
ἔτοτῃ ἴπο ϑοριυδίη) ἴο πιθδᾶη ἐδεγιγ, οὐ, 
ἐδεὲ σοὶ Γ᾽ “εἰδπς 7,εε. Βυῖ ἴπ6ὸ ψνογὰ ἔγϑὶ 
οσουγϑ ἔχ. χίχ. χ3,), ΠΟΤῈ 1 ΘΕΓΙΔΙΠΙΥ σδπποῖ 
ἢανθ ΔΩΥ͂ ϑυςἢ τηοδηίΐηρ, δηα ἡ Βοτὸ ἴἴ 15 τρηάοῦ- 
δὰ ἴῃ οἷιγ νογϑίοη, ""{γαπιροῖ,, τηδγρ. “σογησῖ." 
1 τροϑδὲ ὈῬσχΟ ΔΌΪΥ ἀεηοῖοα (ἢ6 σουπά οὗ [6 
ςσογῃοῖ, ποῖ {π6 οογηοῖ ἰἴ56 1. ΟΕ, Το βῆ. νἱ. ς. 
του ορίηϊοπβ μάνα Ὀξεη ξογπηθά τοραγάϊηρ' 
115 ἀοπιναῖίοη. δοπὶο οὔ πὸ ἈΔΌΒΙηϊσῖ5 ἱπιδρι πο 
1 ἴο θ6 Ἰάεηξίςαὶ ἢ 4 νγνογὰ βϑαιὰ ἰο οχίϑί ἰπ 
οἷά Αγδθίς, 5 οι γπρ ἃ τὰπὶ, ΟΥ ἃ ΓΑΠ1᾽ 5 ΠΟΤ, 
1 μᾶ5 Ὀεθη εὦ 85 8Δη οποιηδῖοροείςς 
ννογὰ, ἰκο (ἢ [,4[1ὴ ἡμδίέίαγε, ἴο 5ῃοιιξ ἔῸΓ 
δοΙ͂Ρ, δηὰ ἑἡμδίιίμωα, δῃι οὐυΐοτγ (Οεϑεηΐ5). [ἴ 
18. ὑγοσῖ 116 ἴο οὔϑοσνο [μδί οὖσ ννοσά, ἡμόὶ- 
ἰαπὶ, Ἰδουρὰ ἀουνοὰ ἔστοση ἴδε [,Α{1η νεγῦ, 
Γαῖθοσ ἴαικθβ 18 τηϑδηΐηρ ἔτοπὶ ἴδς ἩΌγενν 
δυροίδηϊζίνθο. Βαυΐ ἃ νϑγῪ Ῥγοῦδῦϊθ σοῃ)θοΐζυγθ, 
Δρργουθὰ ὈΥῪ ἴδε Ὀεβδὲ δυϊπογθβ, σοηηόςῖβ 
7 ̓οδοεὶ ἢ τΠ6 τοοῖ ᾿ῤαϊ, ἴο ἤἥονν Δου πα Δ Πγ, 
ὙνΒΙΟΘΒ Ὁγ ἃ ἈΠ. ΔΓ τιοῖαρῃοΓ πιρξ 6 ἀρρ θὰ 
ἴο βδουπὰ. Ὑμὲ ννογά [8 Ὀδεπ ἀϊθουπϑοά δὲ 
Ιδηρίῃ Ὁγ Βοοματί (' ΗἰεγοΖ.᾿ Ἱ. ο. 42), ΟΔΓΡΖΟΥ͂ 
(Αρρ. Οπῖ.᾽ Ρ. 447), Οεϑβεηΐυβ (΄ Τἢ65.᾽ Ρ. 
561), δηὰ Κταηοϊὰ (’ Ὡς ]00]}.᾿ ρ. “1).. 

11. 8εε οὔ συ. το. Ηυρίε]ὰ δηὰ οἴδοιβ 
Βᾶνα 830 δϑϊἱπιδῖοά [πὸ ἱππρσγουδὈ ΠΥ οὗἨ ἁ οπα 
Α]]ονν γολσ βυσοθθάϊηρ ἀποῖπον (πδί [ΠΟΥ ἢᾶνα 
Ὀφεη ἀϊϑροσεά ἴο γεὐθςξ {815 νοῦϑα 85 ΞΡυσΙ οι. 
ΤΠΟΥ ἱτηδρίπο ἰδδὲ {Πᾶς ἀϊὰ ποΐ οϑᾶϑε ἴῃ [δ 6 
]001|66. Βαϊ ἴδε αἰ ΠσΌ ΠΥ ἀἰθαρρϑαῖβ ἰξ 'να 
ΒΌΡΡοΞϑ6 ἴῃς [00 1|66 ἴο ἢδνο ςοἰποιάεὰ ἢ (ἢ 6 
Βα ἢ ΘΑ ὈΔΌΟΔΙ γεᾶσ, ΟΕ οὐ νυ. 18---22. 

611 
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ἘΠΕῈΓ τεᾶρ τῃδι ἢ οἢ ργουνεῖῃ οὐ Π05 61 Ὁ 
ἴῃ ἰζ, ΠΟΓ ρϑῖμεγ 106 σγαῤές ἴῃ ἰἴξ οὗ 
(ᾺΥ νἱπα υπάτγεϑεςά, 

12 ἔσογ ἴτ ἐς τῆς [081]; [τ 81.411 ὃς 
ΠΟΙΥ υηΐο γοιῖι!: γε 5411 δαῖ τῇ ἴῃ- 
οἴεαβε τῃεγεοῦ οὐ οὗ τῆς δεϊά. 

12 [πη τῆς γεὰᾶγ οὗ 118 10Ὁ1]}6 γε 
882]} τεϊυγη ΘΥΕΙΥ τηᾶῃ ὑπίο ἢ18 Ροϑ8- 
β6ϑϑίοῃ. 

14 Απά ΙΕ τῇοιυι 861} οὐυρᾷξ υὑπίο 
. ΤΥ πείρῃθοιγ, οὐ Ὀυγεβῖ οωσόὲ οὗ 
ΟΤὮΥ πεῖρῃθουγβ απ, γε 58}4}} ποῖ 
ΟΡΡΓε858 οὔδ ἃποῖῇεογ: 

Ις Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴπε πυπιρεγ οὗ 
γεδγβ ἅἤεγ τῆς 70 116 ποῖ βῆαϊς Ὁ 
οὗ τὴν περῆροιυγ, σπά δοςογάϊηρ υπηῖο 
τη6 ηυπιῦεγ οὗ γεδίβ οὗ τῆς ἔγιι8 Πα 
82]] 5611 πο {πθα: 

16 Αεσοογάϊηρ ἴο {πε πιυϊετυάς οὗ 
γεδῖβ ἴῆῇοιι β8ῃδ!ς ἱπούεαϑαε τῇ6 ργίςβ 
τῃεγεοῦ, δηά δοςοογάϊπρ ἴο τῆς ἔενν- 
Π6885 οὗὁἨ γοδγβ ἴῃοιι 5[2]ς αἰ πὶ! 5} (ἢ 6 
Ρτςα οὗ 1: ἔογ δεζογάϊπρ ἴο τῆς ηιπι- 
Ὀεγ ο7 ἐδό γεαγ: οἵ τῃ6 ἔγυϊτ5 ἀοῖῃ ἢς 
8611 υπῖο τΠεα. 

17 Ὗςε 5841] ποῖ τπεγείοσγε ορργεβ88 
οης Δποῖμεγ; δυς τῆου 504]: ἔξεαγ τἢγ 
Οοά: ογ 1 απ τῆς ΟΚΡ γουγ Οοά. 

18 4 ΥνΒεογείογε γε 8}4]} 4ο ΠΊῪ 
δίδίι6β, ΔΠ4 Κααρ ΤΥ Ἰπάρτηδῃῖβ, 

ΓΤΕΝΙΤΙΓσῦ5. ΧΧν. [ν. 12----26. 

ΔΠ4 ἀο ἐδεπι; δηά γε 8}8]} ἀννεὶ! 1π 
[ῃς ΙΔηά ἴῃ 8δίεϊυ. 

Ι90 Απά ες ᾿απά 5}4}1] γίεἰά ΒδΥ 
ἔγαϊς, ἀπά γε 8841} εαὶ γοὺγ 811, δπά 
ἀννε]} ἘΠ γαῖ [ἢ βαίειγ. 

20 Απά [ἔγε 511} βᾶγ, ΟΥ̓ μδῖ 5}8]]} 
νγε εαἴ ἴῃε ϑενεπίῇ γεαγὺ δε 14, νγς 
8041 ηοῖ ϑ8ονν, ΠΟΙ ρδῖδμογ ἰῃ οὐγ ἰη- 
ογθᾶβ6 : 

21 ΤΠ δῆ 1 1] ςοπιπηδηά τὰῪ 0[6585- 
ἵπρ ὕροη γοὺ πῃ ἴῃς βἰχίῃ γὙϑᾶγ, δηά 
1 5814}} Ὀγίπρ ἕο ἔγαϊε ἔοσ ἴῆγες 
γϑᾶγβ. 

22 ΔΑπά γε 584}}] δον ἴῃς εἰρῇτῃ 
γελγ, δηά δῖ γεΐ οὗ οἱἀ ἔγιυϊς ἀπ} τῆς 
ΠΙΠΙΒ γοᾶῦ; ὑπ] Ποῖ ἔγυϊῖ8 σοηλα ἴῃ 
γε 5}8}} δαῖ οὐ τῆς οἷά “ἐογέ. 

22 Ἶ ὙΠε ᾿απά 5841] ποῖ δὲ 530]ἀ 
ΕΓῸΓ ὄνοῦ: ἔογ τῆς ἰλπά ἐς πιΐηα; ἔογ ἐς 
γε 476 β8:Γδῆρειβα Δηὰ 50] ΓΕ Β ὑν ἢ ον οὔ" 
τη 6. αν 

24 Απά ἰη 1] τῆς ἰδηά οὐ γοιυ ροϑ- “7 
β6580η γα 83Π4]} ργδηΐζ ἃ τεἀδπιρτίοη 
ἴον τῆ ἸΔπά. 
ς 4 [ΙΓ τὴγ ὕγοῖθεσ δὲ ψάχεη 

Ροοῦ, δηά μιδῖῃῃ 8014 ἄννὰὺ φοηι οὗ 
8. Ροββϑβδίοη, ἂπά ἰξ δὴγ οἵ ἢἰ5 Κίη 
ςοπηα ἴο σεάδεηι [ἴ, τἤδη 5}]] ἢ τγὸ- 
ἄδεπὶ τΠδῖ νος 15 Ὀγοῖδεσ 3014, 

26 Απά [ τῆε πιᾶῃ πᾶνε ποης ἴο 

αἱπε μπάγε.4 866 Οἢ σ΄ ς. 

14..-Ἕ 17. ΤὍΤΠο σπεῖρα οἡ Ὡς ἢ ἴδ6 Ἰδνν 
οἵ ΪυΌ}66, 45 ᾿ξ τοχζαγὰς ἴῃς ἰδπά, νγὰ8 Ὀαϑθά, 
15 Οχργοβϑοά ἰὴ υὐ. 232), 24. δὲ ᾿ἰαπὰ Ὀδὸ- 
Ἰοησοά ἴο Ϊεδβονδῆ, δηὰ 1 ννᾶ5 Ηε νῇο δ]]οῖ- 
ἰοὰ 1ἴἰ διηοηρεῖ ἴδε ἔλπ}}}165 οὗἨ 5γαϑὶ ἔογ {ΠΕΣ 
:53.. Νὸο εϑίαϊο οουϊὰ (πογοίοσγε 6 αἱϊθηδιοὰ 
ἐπ Ρογροίυ Υ, ΌΥ ΔΩΥ δυπηδη δυϊποσίν, ἔΤῸΠὶ 
[Π6 ἔΔΏΪΥ ἴο γΒοβα ἰοῖ ἰξ τηῖρῃὶ [2]. Βυΐῖ 
Π6 υϑυΐτγυςῖ, οὐ ἰεᾶ56, οὗ ἃ ροσῖίοη τρῃξ Ὀ6 
βοϊά δῖ ΔηΥ͂ Ἐπ|6 ἔοσ ἃ ροσγοὰ οχϊθπάϊηρ ἴο ἰ86 
ποχὶ [001|66.Ψ 

14. «εἰ οὐ» ὙὌδδῖ ἰ8, ΔΩ͂ Ρίεοβ οὗ 
δτουῃά, 

οὐῥγ: οπὲ αποίδεγ)] ἈΔίβοσ, ΟΥ̓ΘΣΣΘΔΟΣ 
ὍΠΘ ΔΣΟΥ͂ΒΘΣ. 

16,16. 42δε πιρριδὲγ 9} γεαγ: οὗ ἐδ Κ.} 
ματνοϑῖβ, ΤΠΘ ἑ. 6. Δοςογάϊηρ ἴο [26 Ὠυθοσ οὗ 

ΔΥΘΓΑΘΘ νΔΪλ6 οὗ ἃ ΥΘΔΥΪΥ ΓΤῸΡ τηϊρἢϊ οὗὨ σοιγβα 
Ὅδ εϑιἰπιδῖεά, δηὰ ἴδς ϑδυδεςδὶ γεᾶσβ ΨΟσῸ 
ἴο Ῥ6 ἀδάυςϊοὰ ΠῸΠπι [Π6 96γ68. 

17. οῤῥγει. ομε σποδοῦ 866 οὔ υ-. 14. 

18---ῷ. Ιἴ [45 Ὀδεη οςοπ͵εοζυτοά [πα 
[Π656 ὑθῦβθβ ἅγε οὔκ οὗ [πεῖς ὑσόροῦ ρἷδος, [πδΐ 
{ΠῈῪ τεϊδία ἴο {με δαδδιοδὶ γεᾶσ, ποῖ ἴο 186 

γεαγ οὗ [Ὁ1|6ὲ, ἀπά ἔπδὶ (ΠεΥ 5ῃου]ά θὲ σεδὰ 
πη ἰδίου δοσ ἴΠς ϑονεηζῃ νοσϑθο (Εννα]ά, 
Ηυρίοϊά, Κπηορεὶ, ᾿Ῥανιάϑου). Βιυῖ ἰξ {Π6 
700 1|66 ςοϊποϊἀεὰ ἢ [Π6 ϑενθηῖῃ δαθθαίὶ- 
οδἱ γρᾶσγ, ἴα σοηϊδοΐυγε 15 πϑοάϊθθθ. 866 οἡ 
συ. 1ο, 11. 

18, 19. ἐπ “4.2.2] Ὑμαῖ 18, ϑοσυσγο ἔτο ΠῚ ἸΝ ὐχϑ, ν, 

28, 24. ὅ66 Οὗ 14---17. 

28. «οἷά “" ευογ Ματρ. “)ὃγν εμδεἴηρ οἵ," 
οὗ, “'10 δέ φμῆτε ομὲ οὔ" ἴὰ ταοάεσῃ ρῇγαϑε, 5ο] ἀ 
ἴη ῬεΙρείιγ. 

σἰγαπρεγ.) Τουθίσποσ δ, ο Πδὰ Ὀεςοπιθ 
τοϑι ἀθηῖβ. ὅ66 οὐ ἔχ. χχ. σ2: ἴχευ, χυὶ. 29. 

4. σγαηπὶ ὦ γεάρριβέϊοι 70 ἐῤε ἰαπαη ἐ. δ. 
δτδηΐ ροννοσ ἴο τϑοουοσ [πὲ ἰδηὰ ἴο [6 οτἱρὶ- 
τ] Βοϊάεσ νγῇο μδά ρατίθὰ νυν 1. 

26. Ζ71Ὁγ δγοίδεν δὲ ευαχεη ῥοογ Τὶ σσουϊὰ 
8θοπὶ δδξ ἴἢ6 [5γ86}1165 ὑσοσε ὄχροςοίθα πονογ 
ἴο ραγῖ ἢ [πεῖν Ἰλπὰ ἐχοερῖ ὑπάογ [μ6 ὑγοϑ- 
Βι16 οὗ ρΡονευ. Τῆς δῆσνοσ οὗ Νδροῖῃ ἴο 
ΑΔΔΌ ΧΡ ἴῃς ξδο  ρ5 ὨΙ ἢ ταυβὲ ἤᾶνθ 
Ὀδοη ἴδ0.5 ἐοβίογοα, “ἼΓΠ6 1,ογὰ ἐογοϊὰ [ἴ πιὸ 
(παι 1 5ῃουϊὰ γκῖνε ἴῃ6 ἱπβογίιδησα οὗ ΤᾺ 
ἔλίΒεῖβ ἴο ἴμες.᾿" χ Κὶ, χχὶ, 1. 

ε 
"ον ον 



ν. 27--35.] ΤΈΕΝΙΤΙΓΟῦσ9. ΧΧν. 653 

"Ηοῦ. χϑάξεπι ἴἴ, δηὰ ᾿ἰπιβεὶῇ ΡῈ 40]ε ἴο 41 Βυῖ τὰς Ποιιβε8 οὗ ἴδε ν]]]λρ68 
ἀαιὰ αἱ- Τούδεηὶ 1; ψνῆϊοῖ μάνα τὸ ννγὰ]}}] τουπά δροιιϊῖ 
μέείακά. 4.7, ΤΉξῃ ]εΐ πἰπὶ σουηξ τῆς γεᾶτβ ἴξεπι 5181] δ6 οουπίεά 45 τῆς [ε]ἀ5 
ρυχα ἐπ ΓΗ δ. “βείεκογ. οὗ τῆς 8416 τῃεγεοῦ, δηὰ γεβϑίογε [8 οὗ ἴῇες Ἴσουπίῦ: [ΤΕΥ ΤῊΔΥ δὲ Γδ- νεώωνζ. 

ΟΥΕΓΡΙτ8 ὑπο τὰς τδη ἴο ννῆοηι ᾿ς 
8014 ἴτ; τῇδξ ἢδ ΠΥ τεϊαγῃ ἀπο 8 
ῬΟΞβ56 88:0. 
28 Βυῖ Βα ὃ6 ποῖ Δ0]6 ἴο γεβίογα 
1: ἴο ἢϊπι, ἴδῃ τπλὲ σης ἢ 18. 5014 
804}} τεπιδίῃ ἴῃ ἴπ6 διαπάὰ οὗ Ἀϊπι 
ταὶ δῖ θουρῆξ ἴξ ὑπὸ] τῆς γεᾶγ 
οὗ 7.86: δῃηά πὶ τμ6 1001] 6 1 3}8]]} 
δο ουξ, Δἀηά Πα 511 γείυγση ὑπῖο ἢ 8 
Ροβϑεβϑίοῃ. 

29 Δπμὰ [ΙΕ ἃ πιδλῃ 861} ἃ ἀννε]]ηρ 
ἤουβα ἰῃ ἃ νγαὶ θα οἰ. τἤδη ἢς ΠΙΔΥ 
τοάθεηιὶ ἴξ ΔῈ ἃ ΠΟΪ]Ὲ γϑᾶγ δε 
1 15 8014; τουΐδίπ ἃ [Δ] ὙΕΔΓ ΠΊΑΥ͂ 
ἢς τϑάδεπι [ἴ. 

20 Απά [{1Ὸ θὲ ποῖ γεἀεεπχεά ννἢ}- 
ἴη ἴῃς βρᾶςβ οὗ ἃ {111 γεαγ, τπθη τῆς 
ἤουδβα τῇδε ἐς πῃ τη ννδ]θά οἰ 5}}]} 
δε εϑι} Ὁ ]Π15Πεἀ ἰῸγ ὄνεσ ἴο δϊπὶ ἴῃδὲ 
Βουρῆς ἰς τὨγουρβουῖζ ἢΐ8 ρΕΠΕΓΔΌΟΩΒ: 
ἴξ 84}} ποῖ ρὸ οἷκ πη ἴῃς 10.016. 

ἀεειηεά, δηὰ {ΠῈῪ 58ἢ 
7116. 

22 Νοῦν βίιδπάϊηρ τὰς οἰτ168 οὗ 
τῆς 1,ανῖῖ68. ἀπά ἴπ6 ουβε8 οὗ ἴδε 
οἰτε8. οὐὗὨἨὨἁ ἘΠΘΙΓ ῥοββθβϑίοῃ, πηδΥ ἴῃς 
1, ενίτε8 γεάεεπι δ ΔΠΥ {π|6. 

23 Απά 1Γ ἃ πιδηῃ ριυζομδβςε οὗ τδε 
1, ονιῖοβ, πο ἴῃ6 δουβε παῖ ννγᾶϑ 

Ϊ ἐΐοπ δξ- δο οὐξ ἴῃ {πε ἐῶν δ 
φρείο ἐξ. 

ἴΟ τσ, 
οπδ 4 Ζλφ 
Ζζουτέες γέ- 

8014. Δπη4 τῇς οἰ οὗἉἁ μἷ8 ροββαββϑίοῃ, ἔμεν 
82}} ρο ουκῪ ἴῃ 4ῤὲ γε» 977 1.016: 
ἔογ ἴΠ6 ποιιβεβ8 οὗ τῇς οἰτἰ68. οὗ τῆς 
1 εντε8 γε 6 ]Γ Ροββθϑϑίοῃ ΔΠΊΟΠΡ; 
(ἢς ἈΠ] άτθη οὗὨ [βγδεὶ., 

424 Βυῖ τὴς δεϊά οὗὨἉ ͵ἣε βυδυτγῦβ οὗ 
1Π6ΙΓ ΟΙἘ65 ΤΥ ποῖ δα 8014; [ΟΓ ἴξ ἐξ 
{ἘΠ εἰ ρεγρεῖυδὶ ροϑβϑεββίοῃ. 

45 ἢ Απά ΙΓ τὴν δγοῖμεγ θ6 ὑγάχεη 
Ροοτγ, δηὰ ΓΈΔ]]16ὴ ἴῃ ἀεσαγ νυ τῃες; Η͂ΟΡ. 
τΠεπη δου 8μαῖς ἴσγεϊίενε ἢΐηὶ: γέα, γαϊεια. 
ἐδομσό ἐδ ἐξ ἃ βίΓδῃρετ, οὐ ἃ βοϊουγη- αι. 

»"- ΕΓ; ἴῃδϊ Πα πᾶ ᾿νε στ τῃς6. 

28. ᾿π| δὲ 7ωδίϊε 14 “δα}} σο ομ 1.6. ἴῖ 
5}.4}} Ὀ6 5εῖ ἔγοθ ἴπ [ἢ [0 01166. 

80. ποῖ 59 οἱ] ὍΤὮδ τεᾶθοη οὗ [15 ἰδνν 
ΤΥ πᾶν Ὀδθθη τπδὲ τποϑὲ οὗ ἴδ6 Βοιυιϑ65 ἴῃ 
οἰε5 ννεγε οσσυριθὰ ὈΥ͂ δι ἤσοῖβ δηὰ ἔγδάεγβ 
Ὁ οσς Θά ἀϊὰ ποῖ σοῃβὶδὲ ἴῃ ᾿δπά 5, ΠΊΔΗΥ͂ 
οὗ βοηὶ νοσῈ ἔογοι σηοῖβ γ8ο οουἹὰ ηοΐ Βοϊά 
ἰλπὰ ἴῃ ἴδ6 σουπίγ (ΒΆτ). 

84--84. Τδε ρῥυτοβαθοεσ οὗ ἃ ἴ,ουἹοῖβ 
ἤοιιθ6 ννγὰ5 πῃ ἔδοξ ΟἹῪ ἰπ {86 σοπαϊίοη οὗ ἃ 
[οπδηΐῖ δἵ ψν1]1, νυ 8116 (86 βο] 45 διἱδομοά ἴο {6 
1, δυϊιςαὶ οἰἘ165 οουἹὰ πονοσ Ὀδ αἱϊοπδίθα, σε 
ἴογ ἃ {Π1|6. 

82. λυοίκυϊδείαπάϊης δε εἰδίος, ὅς. ἈΔΊΠΟΥ, 
Απὰ σοποοΣ πᾷ Ὁ86 Ο1}108 Οὗ 89 1,0- 
υἱῦ98, 80 ΒΟ Β68δ, ὅο. ὅ66 ΝΠ. ΧΧΧΥ. 2: 
7]οβῇ. χχὶ, 2 54. 

3838. ὕῦἥα »ιαπ ραγεδαιε Κ᾽ δὲ Σευΐ!ε:] 
Μόοτζδ ΡχΌρεΪΥ, 1Ζ ὁπ9 οὗ ὕδ9 ΣΘνἽδ98 ΣΘ- 
ἀθϑτβ 8, ΒΟΌΒΘ 15 ὕ86 οἱῦγ, ἄς. 866 ποχ 
ῃποῖθ, ΤῊΘ τλοδηης ΔΡΡΟΘΔΥΙ5 ἴο Ὀ6, ἰξ ἃ 1, ον 
((ὴ δοοογάδποθ νυ [Π6 ἰᾶνν ἰῃ τ, 25) ΓΕ θοη5 
ἃ ἤουδε ὙὮΙΟΒ 845 Ὀδεη 50] ἴο ἃ ρεβοῃ οὗ ἃ 
ἀϊβεγεηῖ ἔσθ ΌΥ ἀποίδοσ 1,ονϊίο, 1 15 ἴο τενοσί 
ἰπ [86 [00 1166 ἴο ἴῃς ΙΔἴογ [ον] 85 115 οσρίηδὶ 
Ῥοββεβϑϑοσ. (90 Κοϑβεησαῦ]ετν, ᾿ς νεῖῖε, Κτὰ- 
Ωο]ὰ, Ηεσγχβείπιοσ, ὅς.) Ὅμα νϑῦϑα δι 56- 
ουτοβ [26 οὔ ρίηδὶ ἰδηυγε ἴο οδοὴβ ἱπάϊνιυ2] 
1, ονϊϊο.----ΟΌν νογβίοῃ ἔο ονν8 [ἢ Ταγρυπι5, 
δϑαλάϊδ, δηὰ ϑενεγαὶ οἴβογ [εὐνῖδῃ δυϊ που 165, 

δηὰ δᾶ5 βοπὶθ βδιρροτί ἔγοῃῃ ἴΠῸ Γ,ΧΧ. δηὰ 
86 ϑγτίας.---Τὴὸ νυϊραῖα ᾿ηϑογίβ ἃ ποραίϊνο, 
851 τεἀοπιρίδε (5ς. :ἀ65) ποῃ ἐπετηϊ." ΤΠ]5 
οὗ σουγδο ᾿ηγοΐγοβ ἃ ἀἰεγοηΐ τοδάϊηρ οὗ ἴῃ6 
Ἡδεῦγον ἰεχῖ: [ἃ 15 ργείοσγοά ΟΥ̓ Εννδϊὰ δηά 
Κιηοθεὶ. 

ἐδὲ ῥοιϑεξ.. απά ἐδὲ εἰδγ 9.7 δὶ: ροσε: 05} 
Ἴμεθα νογάβ ΘΕΈ Τ ἴο Ὀς ἃ Ποηάϊδάγε ἴογ 889 
ΒΟΏΒΘ 1π ἢ ΟΥΌΥ͂ οὗ 8186 ῬΟΒδΘ8585Β10}. 
80 [ΓΧΧ. Κυδηοϊά, ἀθ νΝνοϊίο, ἄζε. 

Ἐσραγάϊηρ ἴπ6 δρρ)οδίίοη οὗ ἴπ6 ὰνγ οὗ 
0166 ἴο ἰδηάς ἀδάϊοδιοὰ ἴο (Π6 ϑβογνίοθ οὗ 
ἴῃς ϑαποίυλγγ, 566 ΧΧΥΙ]. χό---Ὡς. 

{ὲε ἴαᾳυ φῇ ϑεγυϊμαφ, 4ς---ςς. 

[ἡ σοῃπεσίοη ἢ [Π6 δολγηρ οὗ ἴῃς [0 1166 
ΟἹ ΡΕΙβοηδὶ ἔτεεάοπι, [ἢ 6 βΈΠΟΣΤΔΙ] ἰᾶνν τοραγά - 
ἴῃρ βοσυδηίβ 15 βοσὲ δεῖ ἔοσῖβ. Ὅπ8ὸ ρῥγίποῖρα 
ὙνΠοἢ νγὰ5 ἴο 1 δηἀ το [ἢ6 βεγνϊυάο 
οὗ Ηοῦγενν βοσυδηΐβ 15 ἐχργεβϑοὰ δηά σοροδίεα 
τυ. 38, 41, 55. 

856. Τ δ νοῦβὸ τσ ξ σαῖμεσ Ὀ6 τεηδεγοά, 
Απὰ 17 ΛΔ ὉΣΟΥ͂ΒΘΣ (4 [5γδο 6) ὈΘΟΟΙΩ ΘΒ 
ῬΟΟΣ δ8δπὰ Ζζ84116 ἰπηἴὸ ἄθοδυ ΨΜ1᾽Ὲ 899, 
ὍμΟῦ 8881} δεβίδὺ δῖ 8518 160} 81 11ν9 
ΜΠ} 6011 ΚΘΔ σοδιάθπῦ ζΟΧΟΙ ΠΟΥ. 850 
{6 ΧΧ,. ἴδε Ταγρυΐηβ, ἴῃ Νυϊραῖς, ϑαδάϊα, 
Τυΐπον, Καοδοεῖ, 1,υ2ΖΖαϊίο, ο. ὙδΒουρῇ δ6 
δὰ ραγϊοαὰ στ 15 ἰαπὰ ἢ νγᾶβ ποῖ ἴο 6 
τοραγάθα 85 δὴ ουϊῇοδϑί, Ὀυξ νγᾶβ ἴο Ὀὲ (τεδίο 
ἢ [Π6 5Δπ|6 σεβροςῖ δηὰ Ἵοηῃϑϊἀογαϊΐοη ἃ5 ἃ 
Τεβιἀεηξ ξοσείσηοσ 80, κα δΐπι, οου]ά ρο5- 



634 ΤΕἘΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧν. ν, 36---48.] 

ὃ Ἐχοὰ, 46 Τακε τῇοι πὸ ἀϑιγὺ οὗἉὨ Π]ΠῚ, 43 ἽΤΠου 584]: ποῖ γυῖα ὀνεγ ᾿ἶπι “Έρβεα. 6. 
ἴδευν .9. ΟΥ ἰποῖδαβα : δυῖ ἔδαγ τῇ δοά, τῆλε στὰ τίρουγ; δὰζ 5π41ς ἔδβαγ τγ οά, ἔοι. ς. τ. 
Ὅν. .ω6, ΤΥ Ὀτοίποῦ τῆᾶν ᾿νε σχῇ τῆ ας. 44. Βοῖβ τῆγ Ῥοπάπιεῃ, δπά (ὮῪ 
δι κε 37 Του 58]: ποῖ ρίνε μἰπὶ ΤᾺΥ Ῥοπάπιαί 48, νυ ϊςῖι ἴποὺ ϑμαῖς πᾶνε, 
8. 6 ΠΙΟΠΕΥ͂ ἸροΟΠ 80, ΠΟΥ ἰεπά Πἷπὶ τὰ «ῥαϊὶ δε οἵ τῆς Βεαίῃδη τῃδῖ ἅγε τουπά 
δ 25:.χ8.. γιςτιαῖβ ἔογ ἱποσεᾶβε. δδοιξ γοι; οὗ τῆοπι 5}4}} γε ὈυΥ 

48 1 κἀπὶ τῇς ΙῸΚΡ γουγ Οοά, Ῥοπάπιεη δηά Ῥοπάπμδ! (8. 
ψΙοἢ δγοῦρῃξ γοιι ἔογῖἢ οὐδ οὗ τ ΞΖ 45 Μοτεϑονετ οὗ ἴῃς Ἵμ]άγεη οἵ τῆς 
ἰλπά οὔ Ἐργρί, ἴο ρίνε γοι τῆς ἰαπά δίγδηρεγβ [ῃδϊ 40 βο͵ουγηῃ διποηρ γοῖι, 
οἵ (δπαᾶδῃ, σϑμά ἴο δε γοιγ Οοά. οἵ τῆεπὶ 5841] γε Ὀυγ. δηά οἔὗὨ τΠεὶγ [2- 

« Ἐχοά. αι. 3) 4 Απάὰ “1 τὴγ ὑγοῖδμεγ ῤαξ τα 168 τῆλε αγε ἢ γου, νυνὶ ἢ ἴΠς 
Ὅεαι. τ5. ἀτυοί οι ὉγΥ τῇδε θὲ νγᾶχεπ ροοσ, ἀπά δερᾶϊ 'ἰπ γουγ Ϊαπά : δηά {ΠεῪ 5}8}} θῈ 
ἤκφ, τῳ ὃ6. 8014 ὑπο ἴδεε; (δου 8ῃ]ῖ ποῖ ὙουΓ ροββεβϑβίοῃ. 
᾿ Ηρ. ιν, ΟΟΠΊΡΕΪ Ὠΐπι ἴο βεῦνε 48 ἃ Ὀοπάἀϑβεγναπί: 46 Απά γε 5821] ἕλκε τῃεπὶ 85 δη 
τεύχε 40 Βκὶ 45 πῃ ᾿ἰγεά βεγνδηΐ, σπαὶ ἃ8 ἱπμεγιᾶπος (Ὁ γοῦγ σὨ]άγεη δεν 
ἀρ ες Ὰ 80]ΟΌγποσ, ἢθ 5}4}} δῈ τ τῆθε, γοῖι, τὸ ἱπμεγῖς ἐδέπι ΚὉΥ ἃ ροββεβϑβίοῃ ; 
ὑὐὰ απά 5}.41}] βεγνε πες ὑπῖο τἢς γεᾶγ οὔ ᾿τΠΕΥ 5}4]} Ῥ6 γουγ Ῥοπάπιθη ἔογ ἜἼνεγ: ΠΗΡΛΣ 

7016: 
41 Απά ἐῤέμ 83}4}1] ἢ ἀεραγί ἔγοπι 

(ἢ66. δοίδ ἢα δηά ἢ15 σμιϊάγσθη ἢ 
Ὠϊπι, δηα 5}4]] γεΐσγῃ ὑπο ἢ8 οὐχῃ 
ἔΑΓΑΪγ., ἀπά ὑπο [6 ροβϑαβϑίοη οὗ ἢ18 
(Δ ογβ8 5841} ἢς τεζυγη, 

42 ἕο {πε 47, ΤΩ δεγνδῃῖβ, 
'πὰ ΏΙΓΙ 1 δγουρῃξ ἐοστῃ οὐ οὔ τῃε ἰαπά 
εἰ δς οὗ Ἐργρῖ: ΠΕΥ 884]} ποῖ Ὀ6 5014 ᾿Ἢ 45 

ἔξ 
ταί "5 ΠΟ άπιεη. 

διιῖ ονεΓ γουγ Ὀτγεῖῆγεη τπ6 Τἢ]άγθῃ τεντε 
οὗ βγδεὶ, γε 8841}} ποῖ γυὶε ομς ονοσ ζκσε 
ἈΠΟΙΒΠΘΓ ἢ ΓΙΡΟΌΓ. 

47 ἢ Απά [ἃ 80] ουγηοΓ ΟΥ̓ 8[ΓΔΠΡῸΓ 
ἵνναχ τσ ὈΥ ἴπεα, δηά τὴγ ὕγοῖδεσ "δ. 
ἐδαὶ ἀτυεἰϊοιρ ΌΥ Ἀϊπὶ νγὰχ ροοῦ, δηά ἘΠ ἀμ 
8611 ΠΙ π]56] Γ απο τῃε 8. ΓΔΠΡΟΓ 97 80- ὅ΄Ὁ 
Ἰουγπεῦ ὈῪ ἴῆεα, οΥΓ ἴο τῆς 58ἴοοϊς οὗ 
με βιγδηρεγ᾽β (ἌΠΆΙΪγ : 

48 Αἴτεγ τῇδζ ἢε 15 3014 ἢθ πιὰὺ δ 

5655 ΠῸ ἰαπά, Ὀυϊ σουϊά δοουπιυϊαῖο ῬΓΟΡΟΓΥ͂ 
δηά ᾿ἷνθ ἰῃ σοπιξοτί 845 ἃ ἸΏΔη. 866 οῃ 
Ἔχ. χχ. το; [,εν. χυὶ. 2ὸο. [ἢ συ. 29, 40 ἴῃς 
ΒΑ ΠῚΘ ΓΪ6 15 δ ἀγοσϑθά ἴο στ δϑίοῖβ ἰῃ Γοίογθηςσα 
ἴο Ηοῦτοενβ πὸ δὰ Ὀδοοπὶθ {μεῖὶγ Ὀοπά- 
βεγναηῖβ. Οἱ χίχ' το, Χχὶ!, 22, χΧχῖν. 22: 
Νεῆ. ν. 1-- 2. 

357. ἱεπά ῥὶηε ἐδγ υἱείμαίς 70 Γ ἱπογθασο] ἐ, ε. 
ΒΌΡΡΙΥ δἰπὶ ἢ ἔοοά ἔογ (ὮΥ οὐνῃ ὑσχοῇί. 

89, 40θ. Το ἴανν δὰ δἰγοδαῦ ρῥγουϊ θά 
τΠδῖ πο [βγδο] 6 νηο δαά Ὀοθσοσὴθ Ὀουπάὰ ἴο 
δοῦν δηοΐποσ ςοι]ὰ 6 ἔογοθά ἴο Ἴοηζϊπις 
Ιλοτο [ΠΔῃ 5ἰχ ὙΘΑΓΒ ἴῃ βογνιυάρ, ἔχ. χχὶ. ἃ. 
Βυΐζ ἱπ [86 γεασγ οὗὨἩ [{Ὸ1|66 Ἔνοσυ Ηδθῦγον 5ογ- 
νδηΐ σουϊὰ εἶδιπὶ ᾿ΙὈΘΥΕΥ ἔογ ΠΙ πΊ861 δηὰ ἢϊ5 
ἴλταῖγ, που τεβροςῖ ἴο 15 ρεποά οὗἉ 56ῖ- 
νίςο, δὲ {ΠῸ βᾶπὶθ {ππὶ6 [πδὲ ΠΟ σοσονεγοά ἢ15 
β5ῃᾶγο ἴῃ [86 Ἰαπά (νυ. 41). 866 οἡ ἘΣ, Χχὶ. ς, 6. 
ΤΠ νῦν ἀρρθᾶσβ μασγπηοηίοι δὶ ἴο συ ΡΡ]οπηθηξ 
τῆς ΘΑΓΙΘΓ οπο ἴῃ Εχοάυ8. 1 νγᾶὰᾶβ δποίθοῦ 
σἤοοκΚ δρρ θὰ ροπ αἸ ΠΥ ἴο ἴπῸ ΕΥΓΑΠΩΥ οὗ 
186 ποῦ, ΟΥ |ἐγ. χχχιν 8--- τ). Ἐννδὶὰ 
δταϊυ! του δῖγ σοηβιογβ (Πδὲ ἴῃ λυ] οῦ ἰανν ῃδά 
Ὀεςσοπια οὐβοϊεῖς Ὀεΐογο ἴῃ ἰὰνν οὗἨ [Ὁ 1166 νν 85 
Ῥτγοιηραϊοα, “ ΑἸζοσῖ,᾽ Ρ. 421. 

43. Μααν (δγ ΟἹ] [εδονδὴ νγᾶ5 [ἢς ἴοτά 
δηά Μαϑῖεσ οὗ Η!5 ροορῖὶθ, Το ἱγεδῖ ἃ ΗἩοῦσγεινγ 
85 ἃ 5ἰνα νγὰ5 ἰῃπογοΐοσθ ἴο ἱπίοσγέετε τ ἢ [6 
τ 8 οὐἩ Ϊεδοναῃ. Οἵ. Ἀοῃλ. Χίν. 4. 

44-- 46. ῬΙΟΡΟΙῪ ἴῃ ἔογείξη 5ἷᾶνεθ, γῆο 
ταϊρς Ὀ6 Βαπάδα ἀονγῃ ἔγομη ἔδίῃεσ ἴο 90ῃ, 
8 ἤοτδ αἰἸ5Έ ΠΟΌΥ ρογπι το, [Ιἐ ννᾶβ8 ἃ Ρᾶ- 
ἘΠ τοδὶ] συδίοιῃ. 866 Οξεη. χυ]. σ2. ϑυςἢ 
δδνθβ σις δ6 σλρίνοβ ἴακθὴ ἴῃ ψψὰγ (Νυπι. 
Χχχὶ, 6 54.; Ὠδειῖ. χχ. 14), ἴῃοϑ6 σοηείρηθα ἴο 
ΒΙΔΥΘΥΎ ἴογ πεῖσ οσίτηθϑ, οὐ ἴῃοϑ6 ρυγομαϑοά οὗ 
ἔξογεῖρη ϑἰδνθ-άθαίοσβ Ὅ8Π6Ὲ ρῥγῖςο οὗ ἃ 512 ν6 ἰ5 
βιρροββά ἴο βανὸ ναγίεὰ ΦπτὸῸπὶ {ΠΥ ἴο ΒΗ͂Υ 
5ἢθκοῖὶβ. 866 Εχ, χχὶ. 412; [δν. ΧΧΥΪ. 3, 4: 
Ζεςἢ. χὶ. 12, 12; Μαῖζ, Χχυϊ. τς. [Ι{ νγᾶ5 [Π6 
ΟὈοςῖ οὗ Μοϑεβ, ποῖ δῖ οπςθ ἴο ἀο ἀν" ὙΠ 
ΒΙδυοσυ, Ὀυϊ ἴο ἀϊδοουγάρε δπὰ ἴο πιϊίραῖο ἱξ, 
Κιάπαρρίηρ νγὰ5 ριιηιϑβοὰ ἢ ἀδαίῃ (ἔχ. 
χχὶ, χό). ὙὕΠΕ 5ἷανε νγᾶ8 δποοιυγαροὰ ἴο ΡὈ6- 
ΠοΟΠΊ6 ἃ ργοϑεϊγίο (Εχ. χὶϊ, 44). Ηδ περῃΐ θ6 
βοῖ ἴτοο (Εχ. χχὶ. )ό, 272). ϑρθοΐδὶ σι} ]65 γα 
Ἰαϊά ἄονγῃ ἔογ ἴδε βεοι σι  οὗὁὨ δὶ5 [6 δηὰ 
᾿π|ὸ5 (ΕΣ. χχὶ. 2ο, 21, 26, 2)). ΤῆῈ 1,2}. 
ψουά ποῖ κυῆεν 1 ἴο Ὀ6 ἕογροϊζίθῃ [δὶ ἴῃς 
δίδνε 15 ἃ πιᾶῃ, δηά ρτγοίθοϊθαά ᾿ἷπὶ ἱῃ ΕΥ̓ΕΣΥ 
ὙΓΑΥ͂ [δῖ ννᾶ5 ροϑϑι 6 δἵ ἴπΠ6 {{πὶ6Ὲ ἀραϊηϑῖ [86 
ἱη] 5 σα ΟΥ̓ ΠΥ Ὁ ΕΥ̓͂ οὗὨ ἈΪ8 τηλϑίοσ, 866 ποῖθϑ5 
οἡ Εχ. Χχὶ. 

46. γον δοπάγιοη 707 ξυεγ] 1.6. [ΠΟΥ μετῈ 
ποῖ ΠΟΟΟΘΘΑΥΠΪΥ ἴο Ὀ6 τεϊθαϑοὰ ἴῃ [ΠῸ δα ὈΔΕΟΔὶ 
ΥΘΑΣ Ποῦ ἴδ6 ΔῊΝ 

417-.--Β84. κα “ο) οι Γ,67 ΟΥ “γα ρῈΓ] Ἐδίδεῦ, 
8. ΤΟΣΘΙΊΚΊΟΣ Κἂο 888 δοὺ]θἃ ΒΙΔΟΣ δ 



ν. 49--55. 

τεἀεετηοά δρδίη; οης οὗ ἢϊ8 Ὀγεῖῆγεη 
ΤΑΔῪ ταάςεπὶ ἢϊπι: 

490 ΕἸΙΠΕΓ ἢΪ8. ἀπο]6.) ΟΥ̓ ᾿ἰβ ππο] ς᾽ 8 
80ῃ, ΙΔΥ Γεάεαπιὶ ἢϊ πὶ, ΟΥ̓ 4ην ἴῃδὶ 18 
πίρῃ οὗ Κίη ἀπο Βἰπι οὗἨ ἢῖ8 ἔδι]ν 
ΤΊΔΥ τεάδετῃ ἢϊπι; ΟΥ̓ 1Γ ἢς 6 4016, ες 
ΤΊΔΥ τεάεεπι ὨἰΠΊ56 1 Ὁ. 

50 Απά Βα 5}4}1 γεοίκοη νυ ἢ Ἀϊπὶ 
ἴδ θουρῃξ Ηἷπὶ ἔτοπι τῆς γϑδγ (δῖ 
ἢε ννᾶβ 8014 το ἢϊπὶ υπῖο ἴῃ6 γϑδγ οὗ 
1001 : δπά τῆε ρῥτγίςβ οὐ ἢΪ5 -ἰ 54]]} 
δε δοοογάϊηρ τηῖο ἴῆ6 πυπιθογ οὗ 
γϑᾶγβ, δοζογάϊπρ ἴο τῆς πιε οὗ δη 
Ὠιγεά βεγναηξ 8584]} [Ξ θ6 συ τ ἢ ηλ. 

κι 1 ἐῤέγε δέ γεῖ ἸΛΔΠΥ γελῖβ ὁε- 
ῥίπά, ἀοσοτγάϊηρ απτο τΠ6πὶ Πα 5}4]] ρἷνε 
ὁ ρὸν τῆς ργίςς οἵ ἢΪ8 γεάδειῃρίοῃ ουῖ 
οἵ τε πιοηοῦυ παῖ ἢς νγαϑ Ὀουρῆϊ [ΌΓ, 

γοπ, ἔχ. Χχ. το; ἴεν. χυΐ. 2ς. 80 Κιοβεῖ, 
ὕνοχιο, ἄς. ΤΏ οχίγεπιθ ροσιοά οὗ βογσνκιάθ 
ἴῃ 1815 σᾶϑθ νγᾶ8 ΡγΟΌΔΟΪΥ 51Χ Ὑϑᾶσβ, ἃ5 ἤθη 
ἴῃς τηλϑίοσ ννᾶ9 ἃ Ηθῦτεν (ΕΧ. χχὶ. 2). 

ΝΟΤΕῈΘ οἱ 

ΙΪ, ΟΝ ΤΗΕ ΘΑΒΒΑΤΙΟΑΙ͂, ΥΕΑΚ. 
στ. 1--.ὸΚΞὃἅἢἍ 

Ιη Ἐχοάυβ, 16 αν αι δὶ ὙϑΑΓ 15 οδ]ϊοά 
(ῃ6 βενεηῖ ἢ γοᾶσ " (χχὶϊὶ. στο), δηπὰ ἴῃ Πδὰ- 
ΚΟΓΟΠΟΙΆΥ͂, ““Π6 γεαγ οὗἉ γοίθαϑθ᾽" (χχχὶ. το, οἷ, 
χν. 1). [ἢ [815 ραϑβϑᾶρὲ δηά 'π Εχοάιβ ἴΐ [5 
ΤΟρΙΓεϑθηϊοα ΠΊΕΓΕΙΥ 45 ἃ ρεγοά οὗ τεβῖ ἔοσγ {Π6 
ἰλπὰ, ἀυτγίηρ νυ ἢ [ἢ6 Οὐ ΠΟΥΞΏΙΡ οὗ ἴΠ6 501] 
"45 ΡΥ ΘΔ Υ ἷπ ἀρογδηοα δηὰ ἴδ6 σμᾶποθ 
Ῥγοάυσς (Ὡοἢ ἴῃ ἴἢ6 οἰϊπιαΐς οὗ [ἢ6 ΗΟΪΥ 
1,λπὰ ταυϑὲ μάνα Ὀθθη υεγῪ σοπϑί θα 6) ννᾶ5 
δῖ ἴπ6 βεσνῖςε οὗ 41} σοπιεῖβ. ὙΠΕΓΕ νγὰβ ἴο δ6 
ΠΟΙΒΟΥ ΘΟ ΩΡ ΠΟΙ ΤΟΔΡΙ ΠΡ, ποι ΠοΥ ῥ]δηίίηρ, 
ῬΠΙΠΙΠδ, ΠΟΥ ρδίδπετίηρ. Υμαῖ ὈΑῪ δηὰ 
ΝΙΡΗΪ ἀγὸ ἴο τῇδη δηὰ Ὀεδϑί, [μαὶ ϑυτηπιει δηά 
γντηΐεῦ ἀγὸῸ ἴο {Π6 501]: δηὰ ἤδηςθ 8ἃ5 πδηῃ δά 
ἢϊ15 ΘαΌΡΔΙἢ ΘΥΟΤΥ͂ ϑονθηίῃ ἀδΥ, 50 ἴπ6 ᾿ἰαπὰ 
ν͵ἃὰ5 ἴο δᾶνθα ἰἴ5 δα αῖῃ ΘΥΕΓῪ ϑονθηςῃ Υδγ. 
866 οὔ ἔχ. χχὶδ. 11. Βυΐ νψὸ ἄγε ᾿ηξοστηθά ἴῃ 
Πεδυϊζοσγοποιῖὴῃῦ χν. πα 411] ἀθοίουβ νσεγὲ ἴο ὃς 
τοϊραϑθά ἔἴτοπὶ {πεῖσ Οὐ] ραίίΐοη. ΔΝ μεῖδοσ 
μος ἀοὺϊς ννοσο ὙΏΟΪΥ σδηςο! εὰ, οὐ [86 
οἷα πὶ ὩΡΟῚ ποτὰ ὑ ΕΓ ΟΥΪῪ σισροηάεὰ ἀυσίην 
ἴῃ ΥΘΑΣ, 8566 ποῖθϑ ἐπ ἦε. 
ῪΠα τοϑῖ 15 Πόσο βροκδεη οὗ 5 ΠΊΡΙΥ ἃ5 ἃ σεϑὲ 

οὗ {π6Ὸ ἰαπά. [ἰ τηυϑὲ ἤᾶνθ ἀθυδιτοὰ ἃ σγοαῖ 
Ρατί οὗ (Π6 ρεορΐὶθ ἔτοπιὶ {πο ὶγ δοσιιβζομηθα οοσς 
συραομθ. Βυΐῖ ἴπεγὲ ἀρρθαῦβ ἴο Ὀ6 ΠΟ 51:- 
αἰεηΐ σοάϑοῃ ἴο ΞΌΡΡΟΘΟἝ, 85 50π1Ὶ6 μάν ἄοπε, 
(δὲ {πῸ γεϑῖ, οὐ ἴῃ τεςγεδίίοη, οὗ ἴῃς ρθορὶε 
ἔοστηθα ΔΩΥ δβϑεητ 4] ρατί οὗ 186 ἀδβδίρῃ οὗ ἴδε 
1, εἰϑϊαῖοσ. Οπο οἤεςί οὗ [86 ᾿π5Ε ΟἿ ΤΑΥ͂ 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧν. 

52 Απά ἰξ τῇεγε τεπιδίη θυῖ ἕενν 
γεδῖβ ππῖο ἴῃ γϑδγ οὐ 100}]6. τῇδη 6 
8841} σουηῖ ἀπ ἢϊπι, σπαᾶ δοςογάϊηρ, 
ὉΠίο ἢ 5 γεᾶγβ 5841] ἢς ρῖνα Ἀϊπὶ ἀρδίῃ 
{πε ργίςς οὗ ἢΪ8 γεἀετηρζίοῃ. 

51 “μά 45 ἃ ὙΘΑΥΪ Ὠϊγοὰ βεγνδηΐ 
804}} ἢεὲ θὲ ἢ Ἀπ: σπά ἐῤέ οὐδεν 
8.41} ποῖ συὶθ ἢ τίρουγ ονοῦ ἢϊπὶ 
ἴῃ τῦγ 8ἰρῆζ. 

54. Απά 1 Πα δὲ ποῖ γεἀεεπιχεά ἢ] 1 Οτ, 
[656 γεα7γ5. ἴδ 6 58|4]} ρὸ ουΐ ἴῃ 
ἴῆε γεᾶγ οὗ 70116, δοίῥ ᾿ς, δηά ἢ 18 
σὨΠ]άγεη ἢ Ὠἰπι. 

ξς Βὸγ υπῖο πη τῆς οὨ] ἄγε οὗ 
1ϑγδϑὶ αγε βεγνδηῖβ; [ΠΥ “γέ ΤῊΥ 86Γ- 
νδηῖβ ῇοηὶ 1 ὑγουρῆῖ τ οὐἵ οὗ 
τῆς ἰαπά οὗ Εώνο πὶ ἴῃς ΓῸΚῸ 
γουγ Οοά. 

᾿δ4. ἐπ ἐῤεο γεαγ"] Μοτε ὑῥτορεῦν, ΨΥ 
0190 Οὗ 01.980 5088. 

65. (ἢ νυ. 418, 42. 

ΓΗΑΡ. ΧΧΥ. 

᾿ηἀοοὰ μᾶνο Ὀδοη ἴο ΚΘΕΡ αἰϊνο δηἃ δῃσοουΓΑΡῸ 
οσσυραίίοηθ ΒΟ Ὦ νογα ποῖ ρθη Δετὶςυ]- 
ΤΑΙ, βυςσἢ 45 ἰγδάθ, νδγίουϑ κι πὰς οἵ μαπάϊςσγδξ, 
16 σᾶϑθ δηὰ [πε σᾶγε οὗ οδί ἰ6. [1{ 15 α͵5ο (45 
Οᾶγρζον δηὰ Ἐνναϊά αν σοη]θοϊιγοαά) ποῖ 
᾿πρτοῦΔ 6 [δΐ βοδοοίβ, δηᾷ ᾿πϑισιςίίοη οὗ 4]]} 
Κιπᾶς Ὀσίῇ ἔογ γουπρ δπὰ οἷά, νγεσὸ σαγτίθὰ οἡ 
ἀυτίπρ (86 γόαγ ψ]Π τηοσε (ἤδη ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
ΘΠΘΓΕῪΥ δηά ϑἐυϑίοπηθ. ΤῊ6 τοδάϊηρ οὗ {πὸ ἴδνὺν] 
αἱ [Π6 ἔρδϑϊ οὗ ΤαὈογηδοΪεβ ᾿ἰῃ Ἔν σῪ ΘΑ ΔΙΙΓ δὶ 
ΥΘΔΓ ΙΏΔΥ δᾶνθ Ὀδθεη σοηποοῖϊεαά ΜΙ τἢ]5, 
δεο Ὠρυῖ. χχχί, 1ο--- 2. 

Βυῖ [86 στραῖ πιλδίοσγδὶ δἀνδηΐδρο οὗ {86 'π- 
δ! τυτοη πχδὲ να Ὀδθη [ἢ6 ᾿Ἰπογεδϑθα ΓΟΥΈ] ΠΥ 
οὗ {Π6 5011] ἔτοχῃ 115 ᾿γπρ 8 ]Π}ονν οπΘ γϑαγ οι 
οὗὨ βϑνθῇ, δῖ ἃ {ἰπ|6ὸ νβθη ποῖον 86 τοϊδίοη 
ΟΥ̓ ΟΥΟΡ5 ποὺ ἴδε ατί οὗ τηδπυσΠ ΤΌΤ ὑηάοτ- 
βἰοοά, [{ πιυϑί 4150 ἴᾶνο Κορί ὺὑρ ἃ Ἔν 
ἩΔΌΪ οὗἩἨ δσοποτιηῦ ἱπ ἴδε βίοτηρ οὗ οοσῃ. 
Οδηῃ. χ]Ἱ. 48---ς-6. [15 στεδαίῖ ϑδρὶ τυ] ἰθβθοη 
νγ)5 ἴῃδί ἴΠογῸ νγᾶ5 ΠῸ β0 ἢ {ΠῚηρ 45 δὐυϑοϊαῖο 
ΟΥΠΟΙΒΏΙΡ ἴῃ 186 ἰδηὰ νεϑῖθὰ ἴῃ ΔΠΥ πδη, ἴπδὶ 
1ῃ6 501] ννᾶβ ἴΠ6 ΡΥΟΡΟΥ οὗὨ [εμονδῆ, {μὲ [ἢ 
ννᾶ5 ἴο Ὀ6 δΒοϊά ἴῃ ἴγχυκῖ ἔογ Ηπὶ, ἀπά ποῖ ἴο Ὀ6 
ΔΌυβϑοά ὈΥ ονοσννογκίηρ, Ὀυ ἴο Ὀ6 τηδάς 1ῃ6 
τηοβί οὗ ἔοσ ἴδε ροοὰ οὗ δνεσυ Ἵγεδίυσε Ὡς ἢ 
ἀνε ὕροη ᾿ξ, Ὑπεοοάοτεῖ, Ουκ8ῖ,᾽ 3ς. ΤΠ 
Ια νγὰβ [ϑῃπονδὴδβ (νυ. 23), δηὰ [86 ἀεοϊαγοὰ 
Ῥυγροϑο οἵ {Π6 ἰανν ἰ5 οχρ δίηθα 'π [6 ννοσαάϑ8 
{παῖ 1[ἴ 5Βου ά “ὁ τεβὲ δηὰ 116 51}}}}, (δῖ ἴῃς ῬΟῸΣ 
οὗ [6 Ρεορὶθ ᾿πᾶὺ δαΐ, δηὰ ννῆδί [ΠΟῪ ᾿ἰοᾶνα 
ἴῃς6 Ὀεαϑῖβ οὗ (86 βεϊὰ 5141} εδἱ."" Εχ. χχῇ]. 
11:. ὙΠῈ ΨΘΟΚΙΥ Θά ἢ Ὀοσε ]η685 ἴο [ἢ 

ὃν ἐἀδεφ 
ΤΩΣ ΔΏΒ. 



636 
ΔΙ Υ οὗ [Π6 ρϑορΐθ ἴῃ τερασγά το [δε (ονεηδηΐ 
ἢ [εδονδῆ, οὗ νυν ϊο [86 οἷς ϑα δίς Δ] 
15 ΠἸΟῚ νγᾶ5 ἴπ6 σγτῆροϊὶ (5.6 Νοῖθ οἡ ἴῃ6 
Βα ΑΙ Π-ἀλγ, Εχ. χχ. ὃ Υἱ.): ἴῃ6 τεβίοσεά ἀ19- 
(πδυϊΐοη οὗ (πε 1 ἀπά ἴῃ [ῃ6 γεᾶς οὗ [Ὁ 1166 
ἰοσ εὰ (δὶ Ἔν τΥ [5 γδο} ἴα μδα ΟΥΚΊΏΔΙΪΥ 8Δη 
6414] οἰδίπη ἴο ἴ6 ῥοβϑοϑβίοῃ οὗ ἴθ 1,δηᾶ οὗ 
Ῥχοχηῖθε (566 (δε [Ο]ονσίης Νοῖίθ) : θαΐ ἴΠ6 
ΘΑ ΌΔΕςΟΔ] ταδὶ οὗ ἴῃ 5011] Ὀοσὲ ὄυθη ἃ Ὀγοδύθγ 
Τηοδηϊηρ ἰδ ἀφοϊατοά [παὶ ΟΥ̓ΟΤΥ ἀνγοῖεσ ἴῃ 
[86 Ιδηά, ἴῃς Ὠἰγοὰ ϑογναπί, [6 
σαίῖ]6, ον (Π6 τ]ὰ δηϊπηδὶβ, δὰ δὴ 8ς- 
Κηπον]οάρεοα οἷδιπὶ οὗ ἔπεὶσ οὐ οὐ 115 ὕτο- 
ἄυςε. ΤΠ ἀϊδεγεηΐ δα δίς] οὈϑοσνᾶποοϑ οὗ 
1Π6 [,ννὺ [5 σΟΠΟῸΣ ἴῃ ροϊηζίηρ ἴο [δι 5ἰδίθ 
οὗ {δῖηρβ ψ Βὶςῖ νου] πᾶνὸ Το] ονσοὰ (Π6 ἢγϑὶ 
δαῦυαίὴ οὗ Ογοδίίοη, δὰ ποῖ 5ἰη δηά 15 σοη- 
56] Θης68 Ὀγουρῆς ἀἰϑοσγάεσ ἀτηοηρϑὶ ἴΠ6 οΓοΔ- 
ἴτυτθ5 οὗ Οοά, Οδεη. ἱ, 21. 

1 ψουϊὰ ἄρρθᾶῦγ ἴτῸπὶ 2 ΟὮγ. χχχνΐ. 20, 
1, ἰδὲ [86 δανυδίςδὶ Ὑδᾶσ ννὰ8 πορίθοεϊοα 
ἀυσχίης ϑανυθηιν δ ραῖοδὶ ογοΐεθ, 490 Ὑ6ΆΓ5, 
ὙΠΙΟΣ πιυσὲ μᾶνα ἱποϊυἀοδα [Π6 ρετοά οὗ 186 
ΜορδγοῦΥ. ΟΕ [,ον. χχυΐ, 34.) 35) 43) ΠΟΓΟ 
[06 ΟὈ] ρα οη ἴο πιδιηΐδιη ἴἢ6 :ηϑο τυ] Οὴ 15 
τηδάθς τ6 ϑυδ]εςξ οὗὁἨ ϑοϊεπιῃ - δά πηοηϊτοη. 
Βυΐ «αἴεγ ἴδε (δρενγ, ἴδετε ἄγὸ ἔουπὰ 
ΒΟΥΘΓΔΪ Ὠἰδίογ δ] ποί!ςο5 ὑ]ο ἢ ἸΤΩΡΙῪ [15 οὔ- 
βουδῆςθ ὙΠὲ [οἷ σεσα οχοηρίοα ἔτῸΠλ 
ἀῆθυΐς ἰῃ [6 δαρθαίίς4] γοᾶσ ΟΥ̓ ΑἸοχδηάοσ 
(Ὡς Οτεαῖ (|[ο8. " Απί.᾽ ΧΙ. 8. ὃ 6), ἀπὰ ὈΥῪ 
7υ 5 ὕκβαγ (05. “ Αηΐ. Χιν. το. ὃ 6). Τα 
Ἰ0Π ΔΙ Δηῖ5 οὗ Βεΐδϑυγα οουϊὰ ποῖ Ξἰδπά ουξ 
με Ὀεσίεξεὰ ὈΥ Απίοοῆυ5 ΕΡίρμᾶποβ, ὈῈ- 
οδυ56 ΠΟΥ δὰ πο δἴογε οὗ ργονίϑιοῃβ οὐδ 
ἴο ἴΠ6 δεν δίοδὶ δ πὸ (. Μδοιε. νἱ. 49), πὰ 
186 184]! Δηῖ5 οὗ Ϊεγ 88] 6 πὶ Ξυδετεά ἔγοπὶ 
1ῃ)6 1Κ σᾶυϑ8ὲ θη ΠΟΥ ψνεσε Ὀεϑοροὰ ὉΥ 
Ἡετοά (]ο5. “ Αηϊ᾿ χιν. 16. ὃ 2, ΧΝν. Σ. 8 2). 

ΤὨῈ οΠΡΙΠΑΙΠῪ οὗ ἴΠ6 ϑανθαις αὶ γϑᾶσ, 85 
Ὅ76]1 45 οὗ 1ῃ6 γοᾶσ οὗ [00 1166, 15 γΟΓῪ δι ΓΙ Κη, 
ἼΒετΙΟ 5θεπὶ8 ἴο Ὀ6 ποίδίην {1Κὸ οἰ οσ οὗ {Πμ6πὶ 
ἴο Ὀ6 ΓΑΙ ΥΪΥ ἰγασθὰ ἰῇ Δὴγ δηοϊεηξ Ἰορ ϑἰδίϊοη, 
866 [86 ξο]Π ον Νοῖο. 

1. ΟΝ ΤΗΕΞ ΤΌΒΙΚΈΕ. 

νυ. 8----. 

ἐπέριῖς (Απὸ᾿ ΧΗ. 2. ὃ 3) 58γ5 (μαῖ 
ἀεῦι5 ψεγα σοπτεὰ ἴῃ (π6 [Ὀ1|δ6 85 {ΠΟῪ 
ΕΓ ἴῃ ἴΠ6 γϑᾶγ οὗ Ἀεῖθαθε. Ὠθυῖ, χν. 2. 
Βυϊ [Πεῖδ 5 ηο δίηϊ οὗ [ἢ18 ἰῃ [86 [,νν. ϑοπηδ 
οὗ [6 ἈΔΌΙὨΙσ[8 ΟΧΡΓ ΘΒ ἀθηγ ἱξ, 

ὙΠΕΙΕ 18 20 αἰγεςξ ιβίοτὶςδὶ βἰδίοσηθηΐ οὗ 
16 οὐϑεσνᾶῆος οὗ ἴῃ6 [00 1166 οἢ ΔΗ͂ Οὔ 6 
οσσδϑίοῃ, Εἰ ΠῈΣ ἴῃ ἴῆς ΟἹά Τοϑίδιηθηϊ οὐ οἶβὸ- 
ΒΕ. ὙΠ6 ΟὨ]Υ τηοπίοη οὗἉ 11 ἴῃ (86 {ἃ,ἀνν, 
ὀχοορῖ ἰῃ [}}18 σμαρίοσ δπά ἴῃ ΧΧΥΪ!. 16----ς, 15 
ἴῃ (86 παιτδῖν γερασγάϊπρ ἴῃ6 ἀδυρηΐοτα οὗ 
Ζεϊορμοηδά, Νυμπι. χχχνὶ. 4. 866 ποθ. ΤΒΟσα 
ΡΡΘδΙβ ἴο δε τεΐεγεηοθ ἴο ἰἴ5 οροσδίίΐϊοη ἴῃ 
Ἀύ1 ἱν. 23 564ᾳ. Βυῖ ἴῃ (δ6 ἀοβοίθποῦ οὗ 
τοσα ἀϊγεςῖ {ΕΠΠΊΘΟΥῚ βοπὶ6 ογτἶἰοβ ἢᾶνὸ 
ἀουδίοά (Μ|ίοΠΔε 5, Ν Ίπογ), ἀπά οἴμοῦβ μᾶνα 
ἀεηϊεὰ (Κταποϊά, Ηρξθ] 4), (πᾶῖ 1 νγᾶϑ αὐτοῦ 

το ζηοῦ, (ἢ. 

ΙΕΝΙΤΙΓςΓῦσ5. ΧΧν. 

δοΐυ δ! οὔϑεσνεὰ. Τῆς ἈΔΡΌΪηϊϑῖ5 ἤοννόνοσ, 
δῃά Το ϑορῆι5 (6 Αηΐ.᾽ 11Π|. 12. 8. 3), αθέστη [Πδὲ 
1 ννᾶ8 οὐϑβεσνθά ὉΡ ἴο ἴΠ6 Ὁδρενγ, δηὰ βοπιο 
Οὗ [με β4Υ (ῃδλὶ 1ἴ ννᾶ8 χεϑίοσο δήοσ [6 
τεῖΐσσῃ. ὍὉ6 βἰδίεπιεηϊ οἵ Ὠιοάοσγιβ δὶς 8 
{δῖ τ86 [εἐνγ σουϊὰ ποῖ 5611 {πεῖὶγ δϑίδίοβ 
(Τοπι. 11. Ρ. 544), 888 δε αυοίϊεά ἴο ῥγονθ 
1Πδῖ 11 νγᾶβ πηδιηϊδί θὰ ἴῃ Τρογδίοη ἰῃ ἢ15 
Ὀπιθ. Ενναϊὰ δηά οἴβεσγβ αν ὑυγροὰ [Πδλῖ ῃο- 
τηΐηρ 15 ργουβὰ ὈΥ͂ ἴΠῈ δΟϑεηοε οὗὨ ΔηγΥ ἀϊβέηςξ 
δἰδίοσηθηϊ γοργάϊηρ 115 οὈὐϑογνδῆοθ, δηπὰ (δὶ 
186 4]]}ϑοη5 ἴο ἱξ ἴῃ [6 Ῥγορδμοῖβ ἀγὸ 51:1} - 
ΟἸΕΠΕΥ εἰθαγ δηὰ πυπλεῦου5 ἴο δον [δὲ τῆς 
ΡΘΟΡΪΘ ὑγεγα γος Δ }}0 ξλυλ]ᾶτ ἢ 115 οροσγὰ- 
ἰἴοῃ. 866 158. ὕἴχί σὰ, 2; οἶ, ν. )---το; ΕΖΕΚ, χ]ν!. 
17: ]6γ. ΧΙ. 22, ΧΧΙ. 12, ΧΙ. 44. [ἢ {8686 
ῬΑΞΒΑρΡ 5 ἴῃ Ϊεσογλδῃ ἰΐ 5 ἀϑϑυγηθᾶ, οἡ Ὑγδδῖ 
5663 ἴο Ὀ6 ργοῦ8ὈὉ]6 στουπά, [πδὲ (Π6 “Ὑοᾶσ οὗ 
ΥἹΒ ΔΈ] ἢ πλοδη5 ἴπ6 αν οὗ ἴπ6 [δος θη- 
ἔογοδὰ ἴῃ [ἢ γεϑίοσγαίίοη οὗ 1]]-σοϊζοη ψαΐῃϑβ ἴο 
ἴ[Ποϑ86 πὶ ἡ οτ ΠΟΥ μδὰ Ὀδθη ἴδκθη. ἴῃ 
7εν. χχχί!. 6--- 2, Εννα]ὰ ἔσασος [86 χεβιοσεὰ 
νου Κης οὗ [Π6 ἰᾶνν Ὡ]ςἢ δα ἰδκθη Ρ]δςθ ἰη 
[δ τείβῃ οὗ [οβϑίδῃ. “ΑἸ εΒΟπλοσ,᾽ Ρ. 424. [1 
[Πογὰ 15 ΔΩΥ χαΐογοπος ἴο ἴ86 [0 01166 ἰῃ ΝΟΣ, 
Υ. 1--12 (ἘΘρΘΟΪΔ ΠΥ σοιηρασο σὺ. 3,4 
α΄. 11). [06 ᾿πβΕ το τηυδὲ αν Τοοοβ- 
ηἰζοὰ δηὰ ραγλ}} } σϑοβίδ ὉΠ ]5ῃηθα ἱτηπιθάϊιεὶν 
δῇτοσ (Π6 τεϊυσῃ ἔγοπι ἴΠ6 ΟδρονΥ. 

ὝΔΒΕΙΕ ἄρρεᾶτβ ἴο ὈῈ πὸ ἴγδοε οὗ δηυτπΐην 
᾿κὸ 186 στεϑίογαϊοῃ οὗ ΓΆΠΊΪΥ εϑίδίοβ τῇ ἰῃς 
70Ό1|66 ἴῃ ἴ86 οσὐδβίοτηϑβ οὗἉ οΟἴοῦ ἀποίθηϊ ῃδΕ!οη5. 
δίγαδο᾽β βἰδίοιηδηϊ τεραγάϊηρ [86 Γλαϊ]ηιδιίδης 
{Ὁ ὙνὨ]ο ἢ ϑοθ να ἐβ αν 15. ΤΛΟΤΟΙΥ (δῖ 

ΕΥ̓͂ τεἀϊπιΠρυίΐοά {με Ἰδηάβ. δυο οἰβῃῖἢ 
γεᾶσ (Ὁ. ΝΊ. Ρ. 215). Ἀσρασάϊηρ ἴῃς 5ζἴαδϊο- 
τηοηΐ οὗ ΡΙυΐδτοι, [παῖ Πγουγσιιβ τδάθ 8ῃ 
6408] ἀϊνϑίοη οὗ ἴπῸ Ιαπά διιοηρϑὶ ἴθ ϑρᾶτ- 
ἴδη8, Μσ σσοῖθ ϑϑεῖηβ ἴο ἤχου οἰεασὶν [μὲ 
1 ννᾶβ ἃ τηϊϑίαϊκο “Ηἰβίοσυ οὗ Οτθθος, Νοὶ. 
11. Ρ. 52.ο. Τακίηρ ἰξ 85 ἃ ψΒο]ς, [86 [υ]- 
66 45 ᾿ἰπβεξυϊοά ὈΥ Μίοϑεβ ἀρρεᾶσγβ ἴο 6 ψγἱ}- 
ουξ ρᾶγα]]εὶ ἴῃ (πὲ Ηἰδίοσυ οὗ ἴῃς ννοσ]ά, 

Τοοκιίηρ δὲ {π6 ἴδὰνν οὗ ἴθ [υὐ]δ6 ἔγοστῃ ἃ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ῥσγδςῖςδὶ ροϊηϊ οὗ υἱενν, 115 ορογδαϊΐοη 
τηυδί δᾶνο ἰεηά δά ἴο τετηθαν ἴμοϑο εν ]]5 νυ ἢ] ἢ 
ΓῸ ΔΙΝΥΤΑΥ͂Β ΒΤΟΥΙΏΡ ἊΡ ἴῃ ἴῃ6 ΟΓΙΠΑΣΥ͂ ΠΟη- 
ἀϊθοπϑβ οὗ δΒυχηδη 5ος!εῖΥ. [{ ργονοηϊοά {δ6 
Ῥειτηδποηΐ δοσυπ)υϊαίίοη οὗὨ ἰδηᾷ ἴῃ [6 παπάς 
οὗ ἃ ἔενν, δῃηὰ ρου! ς Δ} ταϊϑοὰ ἴθ νυ Βοσῃ 
ἔδαϊξ οὐ τηϊβέοσίιιηθς μδαὰ δυηῖκ ἰηΐο ΡΟνΟΣΥ͂ ἴο 
ἃ Ροβιοη οὗ ςοπιρεΐεπου, [{ τηιϑβὲ 4180 πᾶνε 
ἰεηάἀεά ἴο ΚεΕορ δἰΐνε ἔΆ ΠΥ ἔδε!ηρ, δηά πεϊροὰ 
ἴο ῥγόβοσγε ἴπῸ6 ΖΩΠΉΠΥ ροηθδ ορίθβ. [ἃ δΔ5 
Ὀδοη σοη]οεοίϊυτεὰ {παὲ {π6 Ρυ]1ς [Δ0]65 οὗ 
ΒΕΠΟΔΙΟΣῪ σοτὸ οοττοοϊοα ἴῃ οδοΒ [0 Ὀ1]166 γοασ, 
ἴῃ οτάος ἴο στηθεῖ 186 ἀγὶπρ οὐυὐΐ οὗἨ ἁ 50Πὶ6 
ἔλτλ!ε8 δηὰ 186 τ] ςδιίοη οὐὗὁἨ οἴβοῖβ 
(ΜΊςΒδ6115, Εν α]ά). 

Βυϊῖ ἴῃ 115 ΠΊοΟΥΘ 5ρΡ6 6:8] σδιατγαςίοσ, 85 ἃ ἴδνν 
Εἴνθη ὉΥ [εμονδῃ ἴο Ηἰβ ρϑου αγ ρθοριὶς, ἰξ 
νγ245 ἃ 5ἰδηάϊηρ ἰοβϑοὴ ἴο ἴδοβο ψηοῸ ννοιυ]ὰ 
ΤΡΒΕΥ τεζαγὰ ἱτ, οὐ [86 ἴεστηβ ὕροὴ ψὨΙΓἢ 
{Π6 Θηὐογτηθηΐ οὗ ἴῃς πὰ οὗ Ῥγοπηϑε δδὰ 
ὈοοΏ οοηξοιτεά ὑροὰ ἰδεπι. ΑἸ] [86 ἰαπὰ 



ν. 1-.5.] ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΥΙ. 

Ὀεϊοηγεοὰ ἰο ΪεΘμονδῃ 85 115 βιιρσεσὴς ] οσγά, 
ΘΥΕΙΎ [5.8 6116 85 Η]58 ναβϑὰὶ δεϊοηροά ἴο Ἡϊπ|. 
ΤΒε νοῖος οὗ ἴδε [001166 Βογη5, ἔννῖοθ ἰῃ ΕΥ̓ΘΓῪ 
σδηΐυγΥ, πιιιϑὲ μάν ργοοϊδι πηοὰ π6 θαυ 0 ]6 
δηὰ Ὀεοποδβορηΐ ϑοςὶδὶ ογάοσ δρροϊηϊοα ἔογ ἐΠ6 
ῬΘΟΡΪΟ, 85 ἴδ βιἵνεσ {γυπηρεῖβ οὗ [86 ϑαποίιδσΥ 
[δὰ ἴδῃ ἀδγϑ Ὀοίογε (1 να ΠΊΑΥ ἐτυδῖ ἴΠε ἰγὰ- 
ἀϊίοη:; 566 οἡ χχὶδὶ. 24), οδι]δθά ἴο πλϊπά {Π6 

Ραγϑίςαὶ ογάεσ οὗ [δ6 ννοσϊἁ οἡ 86 
ους οὗ ἴδο ἤχϑι ϑαδῦθδίῃ, σ βοη “Οοα 580. 
ον ΐης ταῖς μα δά τηδάς, δπὰ Ὀεμο]ὰ ἴἰ 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙ. 
Ἵ ΟΥ Ἰώοίαῖνγ. 4 Κεἰ σιοισηεσ. 3.44 δἰετείη 

ἐο ἑλενι ἐλαξ ξεοῶ 14 εονενπαρη. 14 Α͂ 
« Ἐχοά. 2. εϑρε 1ο 1λο46 ἐλαΐ ὀγεαξ ἑλεν!. 40 Οοά 2γ0- 
ΠΆΒΕ ἐὲ τεϊσεί ἐο γερεορεδεν ἐδένε ἐλαΐ γεβερέ. 

Ἐξ ων Ε 5411 πιακε γοὺυ “πο 14ο]8 ΠΟΥ 
ἌΝ βτάνοη Ἰγλᾶρα, ΠΟΙ ΠΟΥ ΓΕΔΓ γοι 
ζῤν.. ρ Δ ᾿βιδπάϊπρ ἱπιᾶρα, πεί[ῃθγ 8841] 
ρωννά γε βεῖ ὉΡ δην ᾿ἰπιᾶρε οὗἩὨ βἴοπε ἴῃ 
Ἠεδ. ἊΝ Ιληά, ἴο Ὀονν ἀονγῃ υἱηῖο ἰϊ: ἔογ 
γε ρίαν αι ἴῃς ΓῸΚΡ γοῦν (οά. 

Ὑγ48 ὙΘΙῪ βοοΐά." ΤὙΠΟΥ͂ Ὑ8Ο 88ν7 {δδῖ 4]} 
ΡΒ γϑίοδὶ δηὰ ϑοςῖαὶ ογάδγ ταυϑὶ ὑε ἴπ6 τεῆθος- 
ἴοη οὗ 5ρί τευ! γεα] 165, νυ ῆο νναϊτοὰ ἔοΓ “[Π6 
ςοηϑοϊδίοη οὗὨ [5Γ86],᾽ γεγο 80 1οά ἴο Ἰοοῖκ ἔοσ 
(Πδἴ δοςορίαθ]ς γεᾶγ οὗ [ομβονδῇ νυ Ὡς ἢ νγ85 ἴο 
ὉὈτίηρ σοπχέοτί ἴο 4}} [πὶ τηουτηδά, ἴῃ νν ΒΓ ἢ 
ἴῃς 5]ανοσυ οὗ 5'π νγᾶ8 ἴο δε δρο 5ῃθά δηὰ (δῃς 
ἴσιο ΠΠθεγῖγ οὗ σοα δβ οἰ] άγοη νγὰ5 ἴο ὈῈ ὑγο- 
οἰδίτηθά. [1κῸ ᾿ἰ. ἃς; 58. ἰχὶ, ἁ: 1ἀκὸ ἵν. 
19; Δοῖβ "ἢ. δα; Κοπ,, ΥἹ}], χ9---23; χα Ρεί. ]. 
3» 4. 

2 “᾽ Ὗς: 5}2]} Κεαρ ΠΥ 3 δῖ Π8, ὁ «βαρ. το. 
ἃηἀ τενεγεηςθ ΠΥ ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ; [ {πὶ " 
(ἢ ΙΟΚὉ. 
7 {4 “1 [γε νναὶῖς ἴῃ ΤῺΥ ϑ8ιδτιῖεϑ, ς Ῥευε. «8 

δηά ἵκες : Ρ ΠΥ σοτϊμτηδηἀπηοηῖβ, δηά ἀο ἡ 
τῆδηι ; 

4 Τδεὴ 1 νψἹ}} ρίνε γου γαὶῃ ἴῃ 
ἄτς 8θάβοη, ἃπά τῆς ἰδληὰ 5}4}} γ᾽ ϑὶά 
Β6Γ ἱπογθᾶδθθ. δηά τῆς ἴγθοβ οὗ ἴῃς βεά 
812]1 γε] 4 {πεῖν ἔγι, 

ς Απά γουγ {Πγοβϑῃϊηρ 5841} γϑᾶςῇ 

σηαάρτεκ ΧΧΥΙ. 

ΤῊ15 σμαρῖοσ ἄρρεᾶτβ ἴο σοῃΐδίη ἃ ξουτηΔ] 
ςοποϊυβίοη οὗ (6 Βοοκ οὗ 11ἐν! τςι5, [Π6 
τ επίγ-ϑευθηῖῃ σμδρῖοσ Ὀοίηρ ἃ ἀϊδιιηοῖ ΑΡ- 
Ῥεπαϊχ, 

ΟΟΜΜΑΝῸ ΤῸ ΜΑΙΝΤΑΙ͂Ν ΤῊΕ ΡΌΒΙΙΟ 
ἌΝΌΚΞΗΙΡ ΟΕ ΪΕΗΠΟΜΝ ΑΗ. 

ἈΑσοογάϊηρ ἴο [Π6 [οὐν δ διταηρεπιοηΐ, ἴῃ 
Βοῖδ ἴῃς Ηροῦτον τοχί δηὰ ἴῃ6 ΤἌγρυπιβ, [8656 
νο νϑῦβοβ ἔοστῃ ρατί οὗ ἴδ ργεοθάϊηρ σπαρίογ. 
ΤΎΠΟΙ οοπηροίίοη οἰἴ ποῦ ἢ σοἤδΡ. ΧΧΥ. ΟΓΥ 
ἢ οδᾶρ. ΧΧΥΪ. 5 ποῖ ὙεΙῪ οἷοϑθ ὙΒΕΥ 
ταὶ σϊ ἔοττῃ ἃ δοοῖίοῃ ὈΥ ἘΠοΠΊΒΕΙν 65. 

1. ἑάο!] 1 λιογα γ, ἐδίπφ: 9 ποιρδὶ. χῖχ. 
41; Ηοῦ. εἰκείρι. ὙὝΒΕτΕ ἄρρθαῖβ ἴο ἢᾶνα Ὀδεη 
ἃ ΡίδΥ οἡ ἴδε 5' τι] Αγ Υ ἴῃ ϑουηά οὗὨ [815 οτὰ 
ἴῖο Εἰοδῥί. ΟΕ, χσ ον. υἱδ. 4. : 
Ξ7αυεη ἐγιαρε)] 8ε6 οἡ Εχοά. χχ. 4. 
“απάρς παρε) ἘΠΊΠΟΥ δὴ ὈργΡἢϊ ἰδία, οὐ 

ἃ ὉΠΠΙΔΡ, ϑυσἢ 45 Δη οὔ ϑκ ογ ἃ (δϊξς πλθηΒῖγ, 
ΎΠΕ 88π|Ὲὸ οσγὰ ἀσποίεβ 5 ΠΊΡΙΥ ἃ τηϑοσίδὶ 
βίοπθ. Οδῃ. χχυῆ!, 18, ΧΧΧΥ. ΤΆ; ἘΧ. ΧΧΙν. 4. 
Βυϊ Βετε δηά εἰϑοννῆοσο [ἃ Ἔχ ργαβθ65 ἃ ϑἴοῃβξ ϑεῖ 
ἪΡ ἔος δὴ ἰάοϊδίτουβ ρυγροϑο. Εχ. χχίδ. 24, 
ΣῊ; 13; Πευΐ, νἱῖ. ς,) ΧΥΙ, 2ὼ; 2 Κ. 11]. 2, 

ς. 
ἡριασο 9 “ἰοπ] ὙΠῸ ρῆγαθο 15. ποῖ ἕουπά 

Θἴϑοννπογα.---ΟἾΠΟΥ πᾶπιὲβ ἔοσ οὐ͵εςῖ5 οὗ [4156 
ὙΤΟΥΞΏΙΡ ΟσσΩΥ ἴῃ Ὁ. 20. 

Ω. Ἐοροαίοά ἕτοπι χίχ, 25ὅ. ὍΠὸ ΡυΝ]ς 
ὙΟΥΘὮΡ οὗ [ἐμονδὴ τοαυϊγοά, ἤτβῖ, [Π6 Ἔχςο]ὰ- 
α'οη οὗἔὨ 41] ν]510]6 συπιῦοὶβ οὗ ἀθ ΕΥ̓ ἃ5 ννῈ]}] 85 
οὗ 811 ἰἀοἰδίτοιι5 οὐ͵]εοοῖβ, ἀπὰ ποχί, ἴμ6 κθερίπρ' 
ΠΟΙΥ οὗ 1η6 Ἐπιε5 δηὰ ἰἢς ρἷδος δρροϊηϊεά ὈΥ͂ 
{ΠῚ 1,ονν ἴον Ηἰ8 ἔοιπμδὶ ϑογνίοθ, ὙΠὲ ννογά 

ψοι, 1. 

ϑΑΌΡΑΙἢ5 πλυδϑὲ ποτὸ ἱποϊυάθ [Π6 ᾿ψΠοΪῈ οὗ [86 
δεῖ {1π|658. 866 χχἱ. ,. Νοῖθ οἡ [86 84Ὁ- 
θαι -ἀδγ, ὃ ν!. Εχ. χχ. ΤῊϊ15 δηὰ [Π6 Ῥσευίοιιβ 
γοῦβο ἱποϊὰθ [6 συὈϊοίδηςο οὗ ἴδ6 ἔγϑὶ ἔουγ 
σοχησηδηδιηθηΐβ οὗ δε Ποοδίοσυσ. 

ῬΚΟΜΙΒΕΒ ΑΝ ΤῊἨΚΕΑΤΕΝΙΝΟΒ. 424---ἝῊ. 

Α5 “ἴδε ΒοΟΚ οὗ ἴδε (δνεπαπὶ" (Εχ. χχ, 
22---ΧΧΙ , 33) οοποϊυάεβ. ὙΠ ῬτΌτη965 ἃπὰ 
συδτηΐηρ8 (ΕΧ. χχὶϊ. 2ο--- 23), 50 ἀοδβ (ἢ]5 
ςΟἸἸοσξίοη οὗ ἴαννβ οοηῃίαϊηοά ἴῃ ἴΠ6 Βοοκ οὗ 
Ι,ονίου8. Βυΐῖ ἴΠ6 ξΟΓΓΊΟΥ ΡΑ55ΔρΡῈ σεϊδίθβ ἴο 
ἴὰς ςοπαιυσϑῖ οὗ [86 [1,4πηὰ οὗ Ῥτοῃηῖϑθ, [ἢ 15 
ΟΠ6 ἴο ἴδο συϊδοηιοηΐ δἰσίοΥΥ οὗὨ ἴδ6 πδίϊοῃ. 
ΤὮΘ ἸοηροΣ 5 ΑΓ Ῥαβθαρο ἴῃ ΓΘΌ ΟΓΟΠΟΙΩΥ͂ 
ΧΧΥΙ͂Ϊ.---Χχχ.) 5 τιλτκεὰ ΟΥ̓ Ὀγοδάύοσ πὰ 
ΘΟΡΟΙ ΡῬγογηϊθεβ δηὰ ἀεπυηῃσίδίίοηθ μανῖηρ 

᾿πητηοάϊαίϊα τοίεγοποα ποΐ ΟΠΪΥ ἴο ουϊννατὰ 
σοηβοαιθηοεβ, Ὀαϊ ἴο ἴΠ6 βρίγιῖαὶ ἀθαῖ ἰπ- 
ουττοά ὈΥ ἰγαηϑρτεϑϑίηρ ἴδ6 Ὠἰνίης Μ}}}]. 

Ῥνορριῖε: ζὸγ Οδεδιίομιοθ. 4--τΆ. 

4. γαίη ἐπ ἀμὸ “εα50π1] ΤὮΘ ρετίοάϊοδὶ γαῖ Π8, 
οα ὙΠ ῖςἢ ἴδ6 ξοτ ]ΠΠῊ Οὔ δε ΗΟΙΥ [ἀπά 90 πιυοὶ 
ἀεροπάϑ, ἅἀγὲ βεσὲ βϑροόκεῃ οὗ. ὙΒεῖΕ ἀτὲ ΝΟ 
νεῖ βεάβοῃβ, οἿδι] δὰ ἴπ ϑογίρίαγε [Π6 ἔΟΥΤΩΟΣ 
δηὰ (δ ἰδίῖοσ ταϊη. θυζ. χὶ. 14: 61. νυ. 24: 
706 11. 23; Ηοϑβ. Υἱ. 3: [4π|. γ.). Ὑ8ὲ ἴογ- 
ΤΏΘΣ οὕ Αὐΐυπιη ταὶπ σοπιπΊθηοθ5 ΑΠθοσ [Π6 δὺ- 
[ἀπγη8] δαυΐποχ δηὰ [2}15. ἴῃ ΠΘΑΥΥ 5ΒΟΥΨΕΙΒ ἴῃ 
Νονοσιθεῦ δηά Πθοοῦεσ. ΤὭδη ΚΟΠΟΓΑΙΥ 
ἔο!ονν8 ἃ ροσοὰ νὴ] Οσοδϑί οἢΔ] Πρ ἢ 5ΒΟΕΊΒ, 
δηὰ πῃ Μαγο [Π6 Ἰατἴοσ ΟΥ̓́ΘΌΓΙΩΣ ΓΑΪη ΟΟΠΊ65 
οῃ, ΒΟ 15 ργθοδγίοιιβ ἰῇ φυδηῖυ δηά ἀγα- 
τίοη, ἀπ τΑγεὶν 1αϑῖ8 τόσα ἴθδη ἴσο ἀλγ5. 
]οῦ χχίχ. 23; Ρχγου. χυΐϊ. ᾿ς; Ἀοδίηβου, "ΡΒΥ- 

5.8 
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6,48 

υηϊο τῆς νἱπῖδρε, δηὰ τῆς νἱπῖαρε 
8|81}} γεᾶςἢ ὑπο (πε βϑοννίηρ {πε : δπά 
γε 58.411 δα γοιγ Ὀγεδά το τῆς 1], 

4708 1:1. Δηά “ἄννε]] ἴῃ γοιγ ἰλπὰ βδΐεϊγ. 
κὰ 6 Απά4 1 νἹ}}] γίνε ρεᾶςς ἱπ τῆς 
« 700 ::. ἰληά, ἀηὰ “γε 5}4]] [τὲ ἄονγῃ, δηά ποῃβ 
ἐΐεν. 5881} πιᾶκα γοὸμ δίγαϊ : ἀπά 1 ψ}}}} γιὰ 
κἀμέ αν] Ὀρδβῖβ ουΐ οὐ τῆς ἰλπά, πεὶϊπεῦ 

8|8}} ([Π6 ϑυγογά ρὸ τὰγουρῃ γουγ ἰΔπά. 
 Απά γε 5141} σῇδϑθα γοιγτ 6Π6- 

ΤΑΪε8) ἀπά {ΠΕΥ 5}12}} [1] Ὀείογα γου 
Ὀγ τε βϑυνογά. ον 

77ον, 3. 8 Απά “ῆνε οἔ γου 5141} ςἤλϑε δὴ 
Πυπάτγεά, δπηὰά 4η πυπάτγεά οὗ γου 5}2]} 
Ρυξζ τη τπουβαηά ἴο ἢϊρῆϊ: δηά γοιγ 
ΘηεπΊ68 8}14}} [211] Ὀβίογε γοι Ὁγ τῇς 
δννογα. 

9 Εἔογ 1 ψ|}} ἢανε τεβρεοῖ υηϊο 
γοιι, ἀπά πιᾶκα γου ἔγυϊτία!, ἀπά πιὰ]- 
ἘΡΙγ γου, Δη4 Θϑ: 8 Ὁ] 15} ΤΥ σονοηδηΐ 
στ γου. , 

Ιο Απὰά γε 58}4]] εδὲ οἱά εἴοτγε, δπά 
Ὀγίηρ ἴοἢ τῆς οἷά Ὀεςδιιβε οὗ τῆε 
πενν. 

εἰς] δος. οὗ ἴδε Η,. [,.᾽ Ρ. λό2; ὙΥϑίΓΑΠῚ, 
. Ναῖ, Ηἰϑϊ,᾽ Ρ. 30 54. 

δ. Οὔ χχν. 21, 22; ΑπΊοβ ἰχ. 13. 
“φ,}}) ὙΠαΐ 15, ἴῃ ΘοσΌΓΙ Υ ἔΤῸπὶ ἔΔΠγΐη6, 

Χχν. 1; |06] ἱ1. 19, 26. 

Θ. Εἀε Τοῦ χί. 1:8, :ο; 5. οσ]νῖὶ. τ4: ἘΖεῖκ. 
ἐὐτνν Ε ἀπε! ἘΠ 

ἰο ἐοαυ"] ἐ.ε. ἰη Ἑσοπηξοτί. 
ευλ δεα::] ἐ. τὴ ϑαρθε οὗἉ ΡὈΓΕΥ δηά ἀεδίσις. 

ἔνε νεηΐη, Οἱ. 188. χχχυ 9; Ἐζαοῖς, ν. 17. 
Χὶν. ὡς. 

σᾳυογ] ἘΖοῖΙς, χῖν. 1γ, χχὶ. 2, 4. 

8. ἥυε ὁ γομ «δα] ερα5] ΑΔ φτονοῖ- 
Ὁ]4] πηοάδ οὗ ἐχργεβϑίοη ΟΣ ΒΡΟΠΟΓΙΥ ἢ νγᾶγ- 
ΕΚ ργοννεββ, Πουῖϊ, χχχὶϊ. 20; [οβὰ. χχὶϊ, τὸ; 
38, ΧΧΧ. 17. 

9. “ἰαδίμὁ γὴν εουεπαπ!} ΑἸ] πιδίεσίδὶ Ὁ]655- 
ἰπχ8 νγοτε ἴο θὲ τερδγάθὰ τῇ ἴπ6 Ἰρῆς οὗ 562]5 
οὗ (πὸ ““ ἐγευ ϑιίίηρ σονοπδηϊ," Οδη, χυίϊ, 
4---. 

10. ὀγίπφ ζογιδ ἐδὲ οἷά δεεαμσο ο᾽ δὲ περαυ] 
ἈΔΙΠΟΣ, ΟΙΘαΣ ΔΎΔΘΥ ἴμ9 οΟ]ά ὈΘΖΟΣΘ ἐμ 9 
ὩΟΘῊῪ; ἰἢδί 15, ἰῃ ογάοσ ἴο σῇακθ σόοσῃ ζοσ 
[86 ἰαϊΐεσ. ΟΝ χχυ, 2. 

11, »»Ὁ ἰαδεγηαεί) Ατλοσὸ 5040 ]65 τος 
ἀεπηρ πεῖς ψοιὰ 6 ΣΩΏΥ δροάθ. Ἡεῦ. 
»ἰςῤῥᾶπ. 866 οὔ ἔχ. ΧΧΥΪ. Σ. 

. 15 18. (Β. χχν. 18; Ἐχ. Υἱ. 6----ὃ, χχῖχ. 45) 
46. 

18. γολε] 7[6τ. 11, λο; ἘΖεκ, χχχίν. 27. 

ΤΕΝΙΤΙΓΌΘ5. ΧΧΥΙ. [ν. 6---τό, 

1 ΦΑΠΑΙ νἹ]} δεῖ τ ὉΑΡΘΓηΔΟΪΒ Ζ Ἑξει. 37. 
Ἀτποηρ γόοις: πὰ ΤΩΥ 8οιι] 8881} ποῖ "ἢ 
ΔΌΛΟΥ γου. 

ΑΠάΙ ν1}] ννα]ὶς δπλοπρ γοιι, λα (ον. 6. 
δηά νν}}} θὲ γοὺγ (οά, δπὰ γε 5] "δ 
06 ΤΥ Ρεορὶςε. 

112 1 κχηπι τἰῆε ΙῸΚΡ γουγ Οὐοά, 
νης Ὀτουρῃς γου ἔοστ ουξ οὗ τῃ68 
ἰληὰ οὗ Ἐργρῖ, παῖ γε 5βου!ὰ ποῖ ὃς 
1Πεὶτγ βοπ ἐς Δηὰ 1 πᾶνε Ὀγοΐκοθη 
τῆς δαπάβ οὗ γοιγ γοΐζα, ἂπά πηδάς 
γου ρῸ υὑρτίρῆϊ. 

14 “ Βυϊς 1 γε Ψ1} ποῖ ἢθδγκθῃ ἐθευς. 28. 
ἀηῖο π|δ. δηά ψ1}} ποῖ ἀο 411 {πε686 15. .. 
ςοπ Δ ΠΠ]6Πηἴ8 ; ἩΝΗΝΗ 

Ις Απά [Γ γε 58}211 ἀεβρίβϑε ΣῪ 83:8- ᾿ 
(ἴεβ, οΥ ἰΐ ΤΟ 80. δῇθοῦ ΠΩῪ 4 ρ.- 
Τηεηβ, 80 ἴῃδῖ γε Ὑ7}} ποῖ ἀο 41] ΣὩΥ 
σου ηἀπιεηῖβ, μὲ τΒῖ γε ὈΓΘΑΚ ΓᾺΥ͂ 
ςονεηδηΐ: 

16 1 αἷδο ψν}}} ἀο {ἢ ϊ8 υπῖο γου; 1] 
Ὑ11 ἐνθη ἀρροϊπτ ἴονεγ γοῖι ἴεστοῦ, 
σοηδιπιρίοη, δηά [π6 Ὀυγηΐηρ ἄρτια, 
(δὲ 5814}} σοπϑυσιθ τῆς εγεβ, δηὰ 

Τ Ἠεδ. 
ΜΡΟΝ γόει. 

Τὴε Εΐυε Ῥγαγπίπρι 7ῶγ μοῤεάίοπεε. 14.----3Δ. 
16, 17. ὙΠῸ πλϊηϊςίοιϑ οὗ ομδς ἰϑοπηθηῖ 

τὩ ἢ Ποῃονδὰ (μγεδίθης ἴὼ ἀρροὶπὶ ονοσ ἢ] 5 
ΤΡ 1Ε ἸΠΟΥ Ὀγοακ ἴῃς σονοηδηΐ ἅτε (1) 

ἰϑοᾶ86, (2) Εδπηπο, (3) ᾿οῖοαῖ. 
«, 

16. Ζεγγογ] 1, |16ΓᾺ]γ, ἐγεριδίίπφ. ὙΤΠ6 
δά Ἡροῦτεν νογά ἰ5 τοηάογοα ἐγοωδέρ, Ἐ5, 
ΙΧΧΥΪ, 21; 158. ἶΙχν. 22. [ἴ οδῃ ΒΑΓΪΥ ὉὈς 
Ποτο, ἃ5 Κηοῦοὶ δηὰ Καὶ ἰδκὸ ἴἴ, ἃ ξοπογαὶ 
τνοσὰ ἔοῦ δε οὐΐεοῖ: οὗ ἐεγτον, ϑρεςϊβοά ἰη [86 
τογάς [δῖ ἔο] ον ἰ. [{ 566Ππὶ5 Γαΐου ἴο ἀθ6- 
ποῖα (δὲ τειτί ]ς Δ]! ἤοη, Δη δηχίουβ ἰεπηρ6- 
γαπηθηΐῖ, ἴη6 πιοηΐδὶ βἴαϊθ εὐὸσ δὲ νγᾶγ 
ἙΔΙ ἢ ἀπά Ηορε. ΤῊ]5 πιϊρηΐ νγεὶ! Ῥὲ ρἰδοθὰ δὲ 
[δος Βοδὰ οὗ [ἢ νἱϑἰἰδίίομβ οἡ ἃ ὑδοικκϑ ον τ Π0 
δά Ὀσγοίη ἔπ (ονεπαηῖ Ἱἢ δἰ5 σοά, “ὙἼΠΟ 
τϊςκοὰ ἢἤθο ἤθη πὸ τᾶ ρυγουςοίῃ: δυῖ (ἢ 
τὶ πίθου ἅτὸ Ὀο]ά 85 ἃ ϊοη." του. χχυῇὶ 1: 
οὗ ν. 17} ]οὉ Ἐρθ ΤΣ ΤΗΝ 4. Ἱ Τῆς 

(ΟΜ ΡΘΕ ΊΣΟΉ, ΐ ἢ ΟΥΜΕ 
Ἡοῦγτον νογὰβ δέτε υϑεὰ Οὐ ΠΟΥΏΟΣΕ οἶ5ο 
ἐχοορὶ Πθυϊ. χχυΐ!. λλ. ΤΏ γι οοπα8 ἔτῸ ΠῚ 
ἃ τοοῖ 5 Κη γηρ 10 φυασίε σαυαν; ἴδε ἰδίζοσ, 
ἔτοτη οὔθ 5ἰψηϊγπρ 20 ἀίμαϊε ἃ Οου- 
βυπιρίίΐοη 8 οοτηπιοη ἴῃ Επγρὶ δηά βϑοπὶθ μδσίδ 
οὗ Αϑ5ία Μίποσ, Ὀυῖ 1 18 ἸΏοσῈ ΣΑΤῸ ἰη δ γτίδ. 
Ῥονοῖβ οὗ ἀϊβεγεηϊ κὶπάς τὸ (Π6 σοπηπηοπαϑε 
οἔ 41} ἀΐϑεδϑεβ ἰῃ ϑγγίδ δηὰ 4}} ἴθ πε ῃουσίης 
σουηίγίιοβ, ὙΠῸ ἴοιτὴδ ἅσγα χοῦ Υ ἴο Ὁς 
ἰακεοῃ ἴῃ ἃ ξΈΠΟΓΑΙ 96η86 ἴῸΣ ΔῺΥ νυνδϑίηρ ἀϊ5- 
ΟΆ36 δὰ ΔΗΥ͂ ἱπῆδιηπιδίοσυ αἀἰϑοαθο. ΕΘΥΘΣ 
85 ἰη ΠὨουζ, ΧΧΥΪ]. 2 τνουϊὰ Ὀ6 ὈοῖδεΣ [μδη 
μγερ ἀρ, Ὀδὶηρ 1655 ϑσρεοϊῆς, Ὑμὲ ορρο- 



ν. 17---27.]} 

Ολιι56 8ΟΓΓΟΥ οὗ Πεαγῖ: ἂδηὰ γα 582]] 
800" γουγ 86θὰ ἴῃ νδίῃ, [ῸΓ γοιγ δῃ6- 
Τλΐ68 8}14]} οδί ἴξ. 

17 Απά] ν}}] εοὲ πὶ ἕλος δραϊηβῖ 
γου, ἀπά γε 5411] δὲ ἰδίπ Ὀείογε 
γουῦ Θπεπη68: [ΠΕῚ τπδῖ παῖδ γου 

δ Ρτσν. 358. 841] τεῖρτι ονεῦ γοῖι ; Δπἀ ἔγα 3}]} 66 
θη ποηα ρυγβυσίῃ γου. 

18 Απά 1 γε νεῖ ποῖ γεῖ ἔογ 81] 
τἢ18 ποάγκεη ιπῖο πιὸ, ἴδῃ 1 νυ} 
Ρυῃίϑἢ γοῦ β8δνδῃ {ΠΠ268 ΠΊΟΓΕ ἔῸΓ γΟᾺΓ 
58. 

Ι9 Απά 1 ν}}} Ὀγεαῖς {πὲ ὑγίἀς οὗ 
οὐἦ ρονγεῦ; δηὰά 1 νν}}} πλάκα γουγ 
δάνεη 85 ἴσο, δηά γοιγ 88 

Ὀγᾶβ8: 
20 Απὰ γουγ δίγεηρι 541} ὃς 

βρεηῖ ἴῃ νη: ἔογ γοὺγ ἰδηά 5}4]} ποῖ 
γιε] 4 ΒΘ ἱπογεᾶβθ, πεῖθεγ 8}}4}} τῃς 
ἴΓ668 οὗ τῆς ἰληά γιε]4 τπεὶγ ἔπι. 

21 4 Απὰά [ΙΓ γε νναἱ]ῖς "᾿ σΟΠΊΓΑΓΥ 
πὑπίο πιὸ, ἀπά νν}}]] ποῖ ἤδαγκθη υπῖο 

“ΤΟ; 1 ΨΨ}Ὶ} Ὀγίηρ δενεη {ΠΠ|68 ΤΟΤΕ 
Ρἰίδσυιθβ προ γοιι δοσοογαΐπῃρ ἴο γουγ 
81η8. 

22 1 ν|}} «αἷ8ο βϑεπά νυ] Ῥεδβίβ 

δἴδ ργογηϊδο ἴο {6 (γεδλὶ οοπίδιηθα ἴῃ (δ ϊ5 
ΨΟΙΞΟ 15 ρίνοη Εχ. χνυ. )ό, χχὶϊ. 2ς. 

εοπσμνις {δε 4741] 866 τ ϑδπῃ, ἱΣ. 23; ]οὗ χὶ. 
10. 

εαισο τογγοαυ Κ᾽ δεαγ] 1 λίογα ΠΥ, ἐσμθε ἐδ 
“οι 10 βίπε ααυαν. 
γομγ ἐπρηιῖε: “ῥα! εαὐ 1 Οἱ, Θουῖ, χχνῖ, 

423) 51; 7]0οὉ χχχὶ. 8; [6ζ. ν. 17, ὅζς, 

17. ἐδεν ἐδαὶ δαΐε γοι, δις.} (ΓΕ Ῥϑ, ονὶ, 41. 
γε “ῥα]} ἥεε «υδόθ πορὲ ῥωγεμεὶ γον ὍΤῊ8 

ΤΑΔΥῪ δ σοπηροϊοὰ ὙΠ “ὁ 16 ἰοΥγοσ ἴῃ Ὁ. Σό; 
866 ποΐῖθ: ςξ. ῬΥΟΥ͂. ΧΧΥΙΠ, ΣΙ. 

18--48. Εουγ ΓΟ σἴδροβ οὗ ϑ6Υ ΓΙ Υ 
ΥῸ τη! οηθὰ ἴῃ διιοσοβϑίοῃ 1 ἴδ68Ὲ γοΓθ65 
ΒΙΟἢ τεσ ἴο Ὀ6 τοϑεινεᾶ, Οὗ νυ. 18, 21, 
414, 28. 

18. “ὃν αἱ! δὶ. 1.6. ἴον 411] [πὸ δος οἢ 5 
ἴῃ νυ. 1ό, 17. 

“ουεη 1ἰ».5] ΤΌΘ ΒΑ Ὀ Δ. Δ] Ὠυτ δ Γ 15 Ποσα 
ῬΤΟνΟΥΌΙΔΙΪΥ υϑοὰ ἴο τεπηηά [πε Ρεορῖο οὗ [86 
Οονεηδπῖ, ΟΥ Οδη. ἵν. ᾿ς, 24: 5. ᾿χχῖχ, 
121 τον. χχῖν. χό; [,1Κ6 ΧΥΪ]. 4. 

19,20. ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ ΜΨΑΚΝΙΝΟ ἴδ υἱοῦ 
δε] οὗ ἴ8ε 801, Οὗ. Ἐζεῖς. χχχὶδ, δῇ, 
ΧΧΧΥ͂Ι, 34) 33. 

41, ΔΔ. ΤῊΞ ΤΗΙΪΒῸῚ ΨΑΚΝΙΝΟ 15 106 
τι Πρ] ἸοΔου οὗ ἀεξίγυςενοε δηἰπιδῖβ, ἄς, ΟΣ, 
Ἐχεῖκ, ν. 17, Χῖνὶ :ς: [Ιυὰξ. ν. 6, 7; 182. ἯΙ 8. 

ΓΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΥΙ. 

Δπιοηρ γοιι, ὙΠΟ 58.411 τοῦ γοιι οἵ 
γουγ σὨΠ]άτγεη, ἀπά ἀδϑίσου γοὺγ οδῖ-. 
τἰα, δηά πιᾶκο γοιι ἔξνν ἴῇ πυπθοῦ; 
δηἋ γοιγ δισό νγὯγ8 5}}2}} θὲ ἀεϑβοϊδίε. 

23 Απά 1 γε ψ1}}] ποῖ ὃςε τείογιπεά 
ΌΥ πις ὈῪ ἴπεβε τπίηρβ, Ὀυϊ νν}}} νγαὶκ 
ςοη υπηῖο πιὸ; 

24 

γεῖ βενθῆ ἘΠ|68 [ὉΓ γοὶΓ 81Πη3. 
2ς Απά] ν}}}} Ὀγίηρ ἃ βνγογά ὑροῃ 

γου, τῆλε 5}14}1} ἀνεῆρε [δ6 αυλτγεὶ 
οὗ γι οονεπδηῖ: δηὰ ψννἤεη γε ἅτε ρ8- 
τπεγοὰ τορεῖμεν νη γόυγ οἰτίεβ, 1 
Ὑ1]] β6πά τῆς ρεβΈ!εηςε ἀπιοηρ γοιι : 
ἃη4 γὰ 584}} ὃε ἀαἰϊνετεὰ ἱπίο τῇς 
μδηά οὗ τῆς ἐπεπΠΊΥ. 

26 “Μπά ψεη 1 ἤᾶνε δγοκεη τῆς 
5.2} οὗἩ γοιγ δγεδά, ἴεῃ ὑψοπιεη 8081] 
βακα γοιγ Ὀδιοδά ἰῇ οπὲ ονεῆ, δπά 
ΠΥ 5}8]] ἀε]νεῦ γομ γουγ Ὀγεδα ἀραὶπ 
ΌΥ νγεῖρῃς: ἀπά γε 5}4]] εδῖ, δηά ποῖ 
δα 5αἰβῆςά, 

27 Απὰ ᾿ἔ γε ν}}} ποῖ ἔογ 811 18 
Βεάγκθη ὑπο πιθ, δι νγαὶϊς σΟΠΊΓΑΙΥ 
ὉΠῖο της; 

Δ. «υίέκῥ “δ4]} γοὐ γοιε φῇ γομγ εὐῥάγεη] 
1εἸΚΟΓΑΙΎ, τλδῖχο γοὰ 681141988. 

8- 46θ. ΤῊΕΞ ῬΟΥΚΤῊ ΜΑΆΝΙΝΟ. 6- 
Ἡσνδῃ ποὺ ρῥίδοθβ Ηπιϑοῖξ 45 1 ὑσέγο ἴῃ ἃ 
Ποϑῖ]ς ροβιοη ἰονγασὰβ ΗΪ5 γερθ! !]ου5 ῬΘΟΡΪΘ. 
Ἧς ν1}}} ἄἀνθῆρε ἴῃς ουϊγαροὰ οαυθο οἵ Ηϊ5 
Οονοηδηΐ, ὈΥ ἴδς βιυνογά, ρῬεϑΈϊ]εθηος, ἔδυηϊηθ 
δηὰ σΔΡΌΥΥ. 

26. “1πά4 «αυὐδέη 1 ῥαυε ὀγοΐοη, ὅς. Ουγ 
{γαπϑἰδίογβ βῃουϊά ποῖ ἔδυ ἰπϑεσίοὰ [Π6 σορι» 
ἰλῖίνθ πού, δηὰ [86 ργεοδαϊηρ νοῦβα βδου]ά 
τοττηϊηδλῖθ ΟἹ Ὑνἢ ἃ ϑεπιςοϊοη, 50 85 ἴο Ὀ6 
ΤΆΟΓΟ ΟἰοΘοῚ Υ οοππεςοϊοα νυ [15 ΟΠ6.---ἰἼὸ 
Ὀγεὰκ ἴῃς 51:ΔῈἘΕἶ οὗ Ὀτεδά,." νγᾶ8 ἃ ργονεγθϊδὶ 
Ἔχργοϑδίοη ἔοσ ουξεηρ οὔ [6 ΞΙΡΡΙΥ οὗ Ὀγεδά, 
[86 ΞἰΔ8 οὗ 16. Ῥβ, ου. 6; Εζοκ. ἵν. τό, νυ. σό, 
χὶν. 13, οἵ, 1538. 1. Σ. ὙὍ[δ ΒΌΡΡΙΥ ννᾶ8 ἴο ὈῈ 
80 τεἀυςοὰ ἰδδξ οπὸ οὐδε ψου]ὰ 5 Εῖος ἔὸγ 
Βαϊκὴπς ἴῃς Ὀτοδὰ πιδάς ΌὉΥ ἴδῃ τνουηξη ἔου ἴδῃ 
ἔλταοβ, ἀπ ἤθη πιδὰδ 1 τᾶς ἴο ὃς ἀδαὶ 
ουΐ ἰῃ βραγίηρ ταῖϊϊοπϑ Ὁ ψεῖρῃϊ. 866. Σ Κὶ 
υἱ, ἃς; ἴβ88, 11. ας [6τ. χῖν. σϑ; [,83πὲ. ἵν. ο : 
ἘΖεῖ. ἵν. χό, ν᾿. τῷ; Ηοβ. ἵν. το; Μὶς, νἱ. 
14. 

47---38. ΤῊΕΞ ΡΙΡΕΤΗ ΜΑΆΧΝΙΝΟ, [ἢ 
{πε 5ῃου]ὰ 5111} ρεγβῖϑὲ ἴῃ (πεῖγ ΘΠ Δ] σουσϑε 
(ἸΟῪ 5ῃουϊά Ὀδὲ 50 τοὰυοοά ὉΥ ἔλπιϊπε [δὶ {ΠΕΥ 
βου] εἀἴ ἴλς βεβὰ οὔ ἴμεῖγ οι !άγεη, νυ. 29. 
866  Κ. νἱ. 28, 29; [6ζ. χίχ, 8, 9; [“4π|. 11, 

552 

639 

ΤΎΒοη Ψ0] 1 «30 νγαὶκ ςοη- 29 ϑατι. 
ἸΓΑΓΥ ὑπῖο γοιι, ἀπά νν}}} ῥΡιυιπίβη γοῦ Ἐκ: 718. 

56. 
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28 ἼΠεηΙ νν}]] ννα]ς σοπίγαγυ ὑπο 
γοιι 4130 ἴῃ ΠΙΓΥ; δηά 1, ἐνεη 1, νἹ]} 
ομδβῖῖβα γοιι βενθῃ {{Π|68 [ῸΓ ΥὙΟΙΓ 51Π8. 

“πο. 29 "“Απά γβ 58}4]} εδῖ τῆς ἢδβϑῃ οὗ 
Ὁ 55. γρΟῈΓ 80π8, ἃπά τε ἢεβῃ οὗ γουγ 

ἀδιυρῆςετβ 5841] γα εδῖ, 
0 Απά Δ1 νἹ}} ἀεβίγου γουγ Βίρῃ 

τς σΆτου, ΡίΔσ 65, δηὰ πους ἀοννῃ ὙΟῸΓ ἱπιᾶρε8, 
34. 7. Δ“ σαϑῖ γΟΙΓ σΑΓΟΆ8685 Ὡροη ἴῃ6 οδγ- 

οᾶβ65 οἔ γοιιγ ἰ4οΪ8, δηὰ πιγ βου] 5881] 
ΔΌΠΟΥ γοιι. 

21 Απά 1 ν}}]] πηᾶκε γοὺγ οἰτἰε8 
νναδῖθ, Δπὰ Ὀγίηρ γοὺγ βδποίμιδγε8 πη- 
ἴο ἀεβοϊδτ[ίοη, 4πα 1 ν1}} ποῖ 83π16]1] τῆς 
βᾶνοιγ οὗ γοιγ βϑυνεεῖ οάοιγϑ. 

22 Απὰ Ιψ11 Ὀππρ τὰς ἰαπά ἱπίο 
ἀεϑβοϊδίοη : ἂπάὰ γοιγ ἐπεπιῖε8 τυ οἢ 
ἄννε}! τηεγείῃ 514}1} δὲ δδϊοῃ!βηθά δὲ 
ιἴ. 

422 Απά 1 ν}}}] βοδζζεγ γοιι δλπιοηρ, 
τῆς Βελίῆθβη, δηά ν}}] ἄγανν ουἕ ἃ 
βυγογά δἴϊεγ γοιι; δηά γουγ ἰδηά 5}2]] 
δε ἀεβοϊαῖε, ληἀ γοιγ οἰτ|68 νγαϑβῖε. 

λο, ἷν. το; ΕΖεῖκ, ν τὸ; [οϑβερῇ. "Β. |.᾿ ν. 1ο. 
δ. 3; ςἔ, Ὠουΐῖ. χχνυΠ!. ς2:---ἴδο δοοπληδίίοηβ 
οὗὨ ΙΔοἸΔΙΓΥ ἡγεγα ἴο Ὀ6 ἀεδίσογοά ἴῃ [δ6 ἰδπά, 
δηά [Π6 οᾶγοδϑεβ οὗ [ΠΟΙΣ ννουβΒίρροῦβ 5ῃουϊά 
Ὅδ6 οἂϑῖ Ὡροη ἴδοπι, Ὁ. 20; 566 2 Κ:. χχὶϊ". σό; 
Ἐ εὶς, νἱ. 4:--Βεῖγ οἰ 165 βου Ὀ6 ἰΔιὰ νυδϑῖς, 
[6 δϑδῃοϊζυδγυ ἰΐϑο! ἢ τ 115 βϑδογοά Ἴ᾿οηΐϊεηςβ 
διουϊὰ Ὀ6 ἀδϑιίγογοὰ δηὰ [6 βάνουγ οὗ {ποὶσ 
ΒΔΓ ῆοο5 νουϊὰ 6 χοὐοοϊοα, Ὁ. 31; 566 
4 Κα χχν. ο; 5. ᾿ἰχχίν. 6, 2) :---ἰἢς ᾿ἰδῃὰ 5βοιυϊὰ 
6 Ὀγουρῆϊ ἴο βδυςἢ οπίγε ἀσϑοίδιίίοῃ, τμαῖ 
(ΠΟΙ͂ ΘΏΘΠγ165 ΓΘ 56 ̓ν 65 σου] 6 ἀϑιοηϊϑηοα 
δῖ 1ξ, ννοπάογίης δ ἴῃ6 γγοδῖ οἴδςοϊ οἵ ἐμ ῖγ 
οὐ Βοβ]ο εἤοτγῖβ, δηὰ [ππ ρεορὶο {ποηγϑοῖνοβ 
5ῃοι α 6 ϑοδίίογεὰ διηοης ἴῃ6 μοδίῃθη, νυ. 
1Δ, 3221) 866 5, χ]ν. 11; [Ἐτὶ 1χ. τό 54.; 
ΕΖεκ, ν᾿ Χ-- 7; «ἢ, Του, ἷν. 27); ΧΧΥΪΪ. 27, 
ό,. 

47. 70 ν αἱ! ἐδ 866 ο. 18. 

80, δίψῃ ῥίαςε.) 866 Νοίε δῖ ἴδε επὰ οὗ 
[86 οδαρίοτι. 
οι ἑπια σε. ΤῊΣ ΟΥ̓ ΡΊΠΔ] ννοσγὰ (οδαηιριᾶ- 

»ἶ)1) 15 ἀογινθα ἔγοπι ομα οὗ ἴμ6 πᾶτηθβ οὗ [Π6 
51η, δηά ἰῃ [86 πιαγρίη οὗ οὖῦγ Β:0]6 1 15 γθῃ - 
ἀετοὰ σῶς παρε, 4 ΟἾἶτο, χῖν. ς; [88. χυὶϊ!, 8: 
ἘΖοκ, νἱ, 4, ὅἄζε, 1ἴ νγᾶβ ΠΣΒΕΥ ἴἢυ5 ἰδίκοη 
ΌΥ ἴΠ6 οἹάον Τςοπγηιθηΐδίουβ ἴο ἀδηοῖΐο τηοηιϊ- 
᾿δηΐ8 οὗἨἁ βϑοῖηο κιπάὰ ἀεαϊςαίοδ ἴο [86 5ιιη. 
Οεβοπίυ (ς ἼΠ65.) Ρ. 489) Ξο6Πη5 ἴο ᾿ΓΌνΟ 54{15- 
ἔδοϊοσιυ ἴγοπι Ῥῃωηϊςίδη ᾿ηβογ ρίοης τῃδὶ [Π6 
ΜΟγὰ νγᾶθ ΘΟΙΠΠΟΩΪΝ Δρρ δὰ ἴο ἱπηᾶρθβ οὗ 
Βδδὶ διὰ Αϑίασίθ, [6 σοά οὗ ἴδ βιὴ δηὰ 186 
ξοάάεβ5 οὗ ἴ[Π6 πιοοῦ. ΤῊ 5 Ἔχδςῖ ὀχρ δίηβ 
2 ΟἾγο, χχχίὶν. 4 56. 

ΤΕΝΙΤΙΟῦϑ5. ΧΧΝΥ,. [ν. 28---38. 

424 Ἴδη 5141} τε ἰδληά δη]ου Ἀεγ. 
δα ΔΙΠ5. 48 ἰοηρ 45 ἰζ ᾿Ιεῖ ἀεϑοϊδῖς, 
Ἀπ γε ὧδ ἴῃ γοῦΓ ἐπ ηλ 685᾽ ἰλη ; σύμ 
(Πεη 3}4]1} τῆς Ἰαπά γτεβὲ, ἀπά θη] οΥ ΠοΥ 
ϑα Δ Π8. 

45 Α8 ἰοῃρ 48 ἴξ [{ετἢ ἀεϑβοϊδῖε ἰΐ 
8ἢ4]1] τεϑῖ; δεοδιιβα ἰξ ἀϊά ποῖ γαβϑί ἴῃ 
γουγ βαραῖῃβ, γῃεη γα ἀνγεῖς ἀροη [τ. 

16 Απά τὑροη τπεπὶ τπδὲ ἂῖα ἰεῖζ 
αἰοε οὗ γου 1 1] βεπὰ ἃ ἐπί παβ8 
ἱπῖο {Πα ῖὶγ μεαγῖβ ἰπ (ἢς ἰΔπά58 οἵ τΠεὶγ 
Θηθηλ 68; δηά ἴδε βοιιπά οὗ ἰϑῆδκδη Ηεῦ, 
Ἰεδῇ 8.411 Ἵοβδϑαὲ τῃεπιὶ; ἂηά {πον 53.141} “πα 
ῇεε, 45 Ἠεείπρ' ἔγοπι ἃ βϑυνοσζά ; δηά {Π6 
8[8]] (211 ψμεη ποης ρΡυγϑιδίῃ. 

27 Απά {πε 5}|8}} [1] οὴς τροη 
ΔΠΟΙΠΟΓ, 45 ἰξ σεῖο δείογε ἃ ϑννογά, 
ΕΠ ποηα ρΡυγβιεῖῃ : δηά γα 5}42]] 
ἤανε πὸ ρονγεῦ ἴο ϑιδπά Ὀαδίογα γοιι 
ΘΠΘΠλΙ68. 

28 Απά γε 5841] ρεγβῃ ἀπιοηρ (ἢ 6 
Πεδίῃθη, δηά (Πθ ἰδλπά οὗ γουγ επε- 
ΤῊ }68 812}} εδΐ γοῖϊ ὉΡ. 

ἑάο1] ἩΦὉ. νογὰ (ψεϊ μέλη) ἸἰΚΟΓΑΙΠΥ τπθδῃ8 
{πῆρ 8 Ὡς ἢ σου]ὰ Ὀ6 το] δδοιϊΐζ, δυο 88 ἃ 
ὈΙοςΐ οὗ ννοοὰ ογ ἃ ᾿υπὶρ οὗ ἀϊγῖ. [{ ννᾶ5 πο 
ἀοιιδὲ ἃ πᾶπιδ ρίνθη ἴῃ ἀογϊϑίοη. ΟὉξ. [58. χὶ. 
20, ΧΙν. το; 2 Κι. 1.2. ΤΠ νοτγὰ ἰάο], {πΚ8 
ἰγηδρο, 15 υϑοὰ ΟΥ̓ ΟἿΣ ἰγδηβϑίδίοῦβ [Ὁ σοποῦ 
ΘΟΥΟΓΆΙ ἀἴεγοης Ηοθῦγονν τνογὰβ ἢ ἀϊσθηςϊ 
ΓΔΘΔΠΙηζ5. ϑεο να; Ὠουΐ, χχίχ, 17): « Κι χυ, 
12: 2 ΟἾἴτο. χνυ. 8; Ζεςἢ. χ. 2, ὅζε. 

81. “απείμαγὶ 4] ΤΠ6 ΒΟΙΥ͂ ΡΙδοθβ ἴῃ πε 
Ταῦοιδοὶα ἀπά 86 Το πλρῖθ. 5. Ιχν]], 3ς. 
ΟΕ. 5. ᾿Ιχχῖν. 2. 

1 «υἱ]! ποῖ “νιοὶ! ἐδε “ανομσ, δς.}] 86εἰ. 9. 
ΟΥ̓ 158. ὶ. χ2. 

Ἀσωδ ο δὲ Ῥπεαϊοης μῤονι ἐδε Σαπά ἀπά 
ἐδε Ῥεοῤίσ. 35,,.---18. 

88---38. Οπς ἱπηπηοάϊαῖας σοηθοαυσηος οὗ 
[86 φοδίζοσιης οὗ ἔπ ρεορὶθ ἀπιοηρ ἴθ μοδίῃοῃ 
που 6 (Παὶ ἴΠ6 Ἰαηά νγου]Ἱά δ Ἰοξ ἴο τγοϑῖ, 
δηά 50 ἕῶσ ψουϊά οχρίδίς τς Ἰοηρ-ςοππημυοα 
Ὀγοδςοὴ οὗ πὸ ϑαῦ δίς! ἰᾶνῦ, ἴο τυδίῖο ἢ [86 
Ιριοϊαῖον Ἰοοϊκοὰ ἔογτννατά, συ. 24, 35. 866 
Οἡ χχυ. 6. (Οἔ 2 ΟἾἶγο. Χχχχυῖϊ. 21.---ὄΑᾳ σοη- 
ὨΘΟΊΙΟΙ ΠΛΑΥ͂ ῬΟΘΘΙΟΪΥ μοτὸ Ὀε ἰσδοθά ἩὙΣ Ὁ. Δ 
οὗ (}15 σμαρίογ. 

858. Μογὲ [:|εγὰ]γ: Α11 8:9 ἄδυβ οὗ 
δ᾽ 5 ἀθ0801δ ῦΌϊ οι: 5811811 1᾽ τοδὶ Ὁποῦ 1.19 
ὙΔ1ΟΒ 11 τοπῖθά ποῦ 15) ΥΟῺΣ ΒΔ ΌΌΔΙΝ 5 
ὙἘΔ110 γ09 ἀνγο]ῦ Ἴρου 11, ὍΤμδί 15, ἴῃς 
Ῥεγπιοάβ οὗἉ τοδὶ οὗ νοι [ἢ6 ἰαπὰ [δὰ Ὀξεη 
ἀοργνοὰ νχοι]Ἱά ΡῈ τηδάδ ὑρ ἴο 1. 

88. 46ε ἰαπά οΥΓ γομγ επερεῖθε «δα]! εαΐ γος 
“1 Νυχι, χιὶϊϊ. 22; ΕΖεκ. χχχνὶ, 13. - 



ν. 30--46.] 

290 Απά τῆεγ τδαῖ ἅτε ]εῆ οὔ γου 
812}} ΡΙπῈ ΔΥΝΑΥ ἴῃ {Π6}Γ ᾿πί αι} ἴῃ 
γουγῦ Θπαπιίεβ᾽ ἰδηάβ; δηὰ ͵βο ἴῃ τῆς 
᾿Ἰπίφυ 68 οὗ τῆ! ἔδίμοτβ 8211 (ΠεΥ 
Ρπε ἂνγὰῦ ὙΠ τἢεπι. 

40 ΙΓ ἘμεΥ 53}2}1} οοηξεββ τἢεὶγ ἰπΐ- 
4υϊγ, δηά τῆε ἱπίᾳυγ οὐὨ τ{πεὶγ ἔ2- 
τλεγβ, ἢ {ΠΕ ἴγεβρᾶβ8 ν Ἰσἢ ΤΠΕΥ 
{τεϑρδϑϑεά δρδίηβὶ πη6., δηά τῃδλι 130 
18εν Πᾶνα νγαὶ Κα σοΟΠΙΓΑΓΥ πηῖο τὰς; 
᾿Π41 Αμά εἐῤαὲ 1 αἷδϑο ἤανε νναϊκεά 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ τπῖο ΤΠ 6π|, Δηά ἤᾶνα Ὀτουρῃϊ 
τοι ἰπῖο τῃς Ἰληά οὗ {Ποὶν ἘΠ ΈΠΉ168 : 
1 τῆεη τπεῖὶγ υποϊγουισιςβεά ἤεδγῖβ Ὀ6 
᾿Βυπιδ]οά, ἀπά {πεν τπεη δοςερὲ οὗ της 
ΡυΠΙΒηπγεηΐ οὗὨ {Π6ῚΓ ἸΠΙΌΪΥ : 

42 ΤἬεη Ψ111 γεπιδηλθεγ ΠΥ σον 6- 
᾿πᾶηῖ ἢ [Δοοῦ, ἀπά αἷδὸ τὰ οονο- 
πδηΐ ἢ 182ᾶς, Δη4 4150 τ Υ σονεπδηξ 
νὴ ΑὈγαῆδπι νν}}} 1 τολοθοσ,; δηά 
1 ψἘΠ] τεπλεηλθεῦ ἴῃς Ἰαπά. 

43 ΤὭς ἰαπὰ «͵5ο 5411} θῈ Ἰεῆξ οὗ 
{Βεπι, ἀπά 5411] δη]ου ἢΠεγ βαρρδίῃ8, 

ΓΈΝΙτΤΙισῦ5, ΧΧνΙ. 

Ὑ611 8ἢῆε ες ἀεϑοίδϊε νους τῆδηι: 
Πα {ΠῸΥ 5341] δοςερὶ οὗ {πε ριιπί8ῃ- 
τηεηΐ οὗἩ {ΠεῖΓ ἰηαυϊν : δεςσδιβ86, ἐνεη 
Ὀδοδιιβα ΤΠΕΥ ἀαδρίβεα ΤΥ ᾿πἀρηγεηῖβ. 
δηά Ὀεσᾶυδα {Πε]Γ 80] δρθῃογγεά ΤΥ 
ϑίδζυϊζαϑβ. 

44. Απὰ γεῖ ἔογ 81] τῆι, ννβεπ τῆς 
δὲ ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ τ{πεὶγ δπαιλῖεβ, 21 ννἢ}] 5 Ὅεαε. 4. 
ποῖ ςδϑὲ ἴπδπὶ ἈΥΑΥ. πεῖ μοῦ Ψ|11 ἔμ, τι. 

46. ΔΒΠοΥ {Π6π|. ἴο ἀΘβΊΓΟΥ ΤΠ 6 πὶ αἰτέειν, 
Δηἀ ἴο Ὀγεᾶκ τὰ σονεηδηῖ ἢ (Πεπὶ: 
ἴογ 1 σηι τῆς ΠῸΚῸ τοῖς (οὐ. 

4ς Βυὲς 1 ν}}}} ον τῇεὶγ βᾶκαβ τε- 
τε θεΓ (ἢς σονεηδηΐ οὗ τῃεὶγ δηςα8-- 
ἴοῦβ. Βοτα 1 Ὀγουρῆς ἐογἢ οὐξ οὗ τε 
ἰλπά οἔὗ Ἐργρὲ 'ἰπ τῆε β'ρῃξ οἵ τῇῆε 
πεαίῃεη, 1Πλῖ 1 παῖρῃς δὲ τῃεὶγ (οά: 
Ι[χπι τὰς ΓΟΚΡ. 

46 ὝΠεβε αγόὸ τῆς 58ἰδῖιιϊεβ δηά 
ἐμὰν πσσὰ δηά ἴδνγβ. Ὡς ἢ ἴἢε ΓΟᾺΡ 
τηδάς Ὀεῖνψεθη ἢϊπὶ ἀπά τπ6 ἙΠΠ]άτεῃ 
οὗ βγδεὶ ἰῃ πιουηξ δίπδὶ ΌῪ τῆε Βαπά 
οἵ Μοϑα8. 

Τδε Οσυεπαπὲ πῶ “1 δὲ γεσίογεά, 
39-.45. 

380. ἐπίφμλ!»}] Τα Ηεῦγενν ψοσγὰ ἰ5 τεη- 
ἀογοά “" ἱπιαυϊ " Πογο, ἴῃ τ΄ 40, Υ. 1, 17, ΧΥΪ. 
22, ὅἅζτς.; “Ρυπίϑῃπηοηξ οὗὨ ἱπίυγ,᾽" ἴῃ υν. 
41, 41; δηά “ὁ ῥρυηβῃπιοης ἡ ἰη Οδη. ἷν. 13, 
ζἄεο. ΤὕΤΠ6 τθᾶπιὶηρ ἤΟΙΟ 15, 18 8:9 9Ὲ}18Ὲ}- 
Ἰλαϑυῖ ΟΥὨ ὉΠΟΙ͂Σ Ἰπ1 4 Ὄ1ΌΥ, δηά, ἴῃ [Π6 ποχὶ 
οἴλιιϑο, 15 ὅὍ8:9 ῬΌΒΙ ΒΕσΙθπ ΟΥ̓ [80 15}1- 
ᾳαὐὶῖν οὗ ΤΠΟΙ͂Σ ΤΑ ῖποΣ8. ἴη ἴΠ6 ποχῖ νοῦβο 
6 βᾶπιὸ Ηοῦ. τνοσὰ ἰ8. ΧΟΡ ΥΪΥ τεργεϑεη(οα 
ὉΥ “ὁ ἱπϊφυϊγ." ΟΥαυν ἰγδηβίδίουβ ἤᾶνθ 1π ϑΈσ γα] 
ΡΙδοθβ ρυξ οπὸ οὗ [6 Ἐπρ πῃ ννοτάβ ἴπ (Π6 
ἰοχὶ δηά ἴθ οἴδοσ ἰπ {Π6 πιλυρίη. Οδη. ἵν. 13, 
ΧΙΧΟ 1ς; ὁ Κ'. νἱϊ. 9: 5. ἰχῖχ. 27, ἄς. ΤΒδ 
ΡΓΠΊΔΤΥ πιοδηΐηρ οὗ ἴδε Ηεοῦγενν ψοσγὰ 15 ἐπὸν- 
φωΐγ, Ὀὰξ ἴῃ ἰδηρυδᾶρε οὗ ϑογιρίυγε ἀοεὲβ ποῖ 

6 [δὶ τγοποδαπί ἀϊν βίο Ὀείννθθη σἐπ δηὰ 
}ισιδηιεη ΜΏΙΟΝ νὰ ἅσγα δοουπίοπγχοὰ ἴο ἀο. 
δίῃ ἰ5 ἰἴ8 οὐσῃ Ῥυπιϑῃηπιοηῖ, μανίηρ ἴῃ 1561, 
ἔτοταῃ ἰΐ5 νευῪ Ποπηηθποοηθηΐ, ἴΠ6 ρόττῃ Οἶ 
ἀεαῖῃ. ““51η, βεη ἰἴ 15 δηϊπῃθά, ὈσηΡΟΙΒ 
τοτἢ ἀοαῖ}.) 4π|. ἱ. τς; Ἀοπι. 1ϊ. ς, ν. 12. 
866 Οὐ τ΄. 41. 

ἐπίφμδελος Ο ἐδεῖν αἰ δεγ 86ε οἡ Ἔχ. ΧΧχ. ς. 

40. ἐγωρα.91 Το Ηεῦτενν ψνογὰ (»πα᾽ αὐ, 
5866 ΟΠ. 15) 55 η1ῆε5 δ ἰΠ]ΌΣΥ ἱπῆϊοεϊο οἡ 
ἴθ τἱρηῖ5. οὗἉ ἃ ρεέύξοῃ, 89 αι! συ ϑηθά ἔτοπὶ 
ἃ 51 οὐ ἰπϊφυ! ( τεζαγάθαὰ ἃ5 δη ουξγαρα οὗ 
ἴδ. Ὠἰνίπο ἰᾶνν. ΕὙΟΓῪ στοηρ ἂςῖ 'ἰ8 Οἔσουγθο 
Ὀοΐδ ἃ 51ὴ ἀπά ἃ ραϊηϑὲ σοά. ἴπ 
(5 ρίδος [ϑβονδὰ ἴδ κοβ ἴ86 Ὀγθδοῦ οὗ [6 
Εονεηδηΐ 85 ἃ Ρεϊβοηδὶ [γΈ5ρΆ35. 

41. ἐπεαὶγασποε ῥεαγσ] ὍὌΠ6 ουϊνατὰ 
βῖση οὗ ἴῃς (ονοηδηῖ σῆς δ6 ργεβοεσνοά, δυΐ 
[Π6 Δηϑυοπηρ δγάᾶσα ἰπ (Π6 Βοασὶ νόουἹά θὲ 
ννληϊΐπσ. Α-ςῖίϑ νυἱῖ. εχ: Άοπ. 1ϊ, 8, 29; εγ. 
ΥἹ. 1ο, ΙΧ, 26: ςἔ, (οἱ. 11. αἱ. 
σέο φῇ δὲ ῥισισὀηιεπέ Ὁ ἐδεὶν ἐπίφιω] 

ΓΛΊΟΓΑΙΙΥ, ἐπ ΐον {δεῖν Ἰηίσιγ, ὙΤὨΟ ἤξυγε ἰ5 ἃ 
ὈοΪά οπθϑ, Ὀυΐϊ ποῖ ἀϊπουΐς οὗ οχρίδηδίϊοη, ἱξ 
νγ6 Κοορ ἴῃ υἱοῦ ἴδ ἢ}] ϑοηϑε οὗ [6 Ηδῦγενν 
νγογά ογ ἐπίψωγ. 8566 οὔ ν. 329. Τ6 νοσὰ 
Ποῖα δηά ἰπ υ. 42 τοηδογοά ““δοοερί ἢ" 1π τηϊς 
ῬὮΓΑΘΟ, 5 [ῃ6 8416 85 15 στοπάογεα “" ΘΠ͵ΟΥ Ἶ ἴῃ 
ἴΠ6 οχργθβδίοη, ὁ" 6 ἰαπὰ 5841} δῃου δεν 
ΒΑ ΌΔΓἢ5,,) ὙΠῸ δηΠΠ 6515 ἰἢ ὦ. 41 5 1Π]5: 
{2ε ἰαπά “ῥα]]} ἐπῦον δεν “αὐδα!δι---απά ἐδὲν “δω 
τη ον 28ε διοι δ» ηεηΐ Ὁ τ ἐπίσμέίγ. ΤῊ τηθδη- 
ἴῃς 15, ἴῃς Ιαπὰ θείης ἀδϑοΐαῖο 5.41} ἤᾶνὸ 
[86 δοκοίην οὗ τοϑῖ, δηὰ ΠΟῪ δανηρ τερεηϊοά 
5021} παν [Π6 Ὀ]οβϑίηρ οὗ οἰδϑ ϑοηεηῖ. 80 
{π0 ΧΧ δὰ ϑγγίδς. ῬὍῆ ἔδοϊηρβ οὗ ἃ ἀθ- 
γουΐ οσλρίϊνα [5γδοὶ τα ἀγα ὈοΔυ ΠΥ ἜΧργεϑθ- 
οὐ ἴῃ ΤΟὈΪ ΧΙ, 1--αϑ. 

44, 456. (Εἴ Ϊετ. χχχ. 1:ο--- 4. 

46. ὙΠεθε ὑυογάὰάβ ἃσὸ ΦΈΠΕΓΑΙΥ [Ἀθη ἃς 
ςσοηοϊυάϊης ἴδ6 Βοοῖκ οὗ 1 ,ενϊςυ5. 866 ῥτοὸ- 
ΗΑ ΠΑΣΥ Ὡοῖο, [{ δ45, βοννενοσ, Ὀεθη ἀουδῖ- 
οα Ὑνδοῖδος (15 νοῦβξο ἄϑθβ οΐ, ἴῃ ἃ ϑ[ σοῦ 
ΒΡΏ86, ΔΏΞΥΟΣ ἴο ΧΧΥ͂, 1, 50 85 ἴο ἱπάϊοδίο (ἢδί 
σπαρίουβ χχν, δηᾶ χχυΐ. ἔορυτῃ ἃ ϑθοῖοη ὉΥῪ 
{Ποπιϑεῖνοβ, ϑοπὶδ 500 {Πδὲ [}15 ΠΊΔῪ δά ὰ 

ἱπί ἴο ἴδε ἔδεϊ [πας [6 περίεςξ οὗ ἴῃς 84- 
ἘἸΟΔΙ γᾶν 18 [ἢ6 πιοδῖ ρσγοπηϊηθηξΐ συδ)οςῖ οὗ 

δαπποη οι ἴῃ [15 σπαρίοσ, τυ 8116 ἘΠ6 σαυΐεϑ ἔῸΣ 
18 οὈὔβεγνᾶποθ ἅσὸ ἃ οδιεῖ ἰορὶς ἴῃ οἢ. Χχν, 
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642 ΤΈΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΥΙ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ ΟΗΔΛΡ. ΧΧΥΙ. 

Ι. ΟΝ ΤῈΕ ΗἸΟΗ μά ΕΒ. 
Ὁ. 10. 

Το πᾶπὶο “ Ηἰ Ρ͵δοθβ᾽ ΟΧδΟῖ  τοργθ- 
5οηΐβ5 [6 Ηεῦτενν ψοσγὰ (ΠἸΌ 5. δᾶγηοιδ) δ0- 
σοταϊηρ ἴο 115 Εἰ το Υ, δηά ἄρτθοβ ἢ [86 
Νυϊξαῖο δηὰ ἴπὸ Τασιπιβ. Βυΐ ἴῃ ΧΧ. 
δὰ {π6 οἷά [{21||ς Βεῖδ δηὰ οἰβευγῃογε ἴῃ 186 
Ῥεοηίαϊδιο δ δᾶνο στῆλαι διὰ “ώμ} (τπηοηϊ- 
ταθηΐ5). [ἢ ἴῃς Η!Ξἰοσίςδὶ Βοοῖκβ, βονγενεσ, ἴδε 
[ΧΧ. υϑὲ τὰ ὑψηλά οΥΓ τὰ ὕψη, δπὰ ἴῃ {86 
Ῥγορμεῖβ, βωμοί. ὙὍὙπὲ οἴμεσ δηςίεηϊ σεῖ- 
δίοῃϑ ΡῬΘΏΘΓΑΙΥ ἤᾶνὸ Ἰγογὰὰβ Ἀηϑυνεστίηρ ἴο αἤαγ:, 
ΟΥ απ. ὝΔεΙε ἴα ἠἢο ἀουδὶ {πὶ [6 ννογὰ 
Ποῖ ἀδηρίεβ εἰοναϊοά βροῖ ἀδάϊςδῖοά ἴο [258 
νυ Υβμὶρ (5εε Πευῖ. χί!, 2), ἀπά ἐβρεοίδ!γ, ἷξ 
νου βθοπι, ἴο ἴθδί οὗ Βδδὶ (Νπι. χχὶ!. 41: 
7.5}. χῖϊ, 17). ϑυςῖ βροῖβϑ ψψετα Βονγένεῦ 
ὀπιρίογοά ἀπά ἀρργονυθὰ ἕογ ἴπε ουβῆ!ρ οὗ 
Θῃονδῇ, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀεΐοσε ἴῃς Ὀυϊάϊην οὗ ἴ86 
ερίο, Ὀυῖϊ αἴεγννασάβ. [υὰξ. νΥἱ, 2ς, 26, 

ΧΙ. 1τ6-ττΞ ὉὮΣ 8. Υἱῖ. το, χνὶ, ς: χ Κ. Π], 2, 
χνῖϊ, 40; 2 Κι. Χὶϊ. 2:1 Οἶγο. χχὶ. 26, ἄζε. 
ὙὝΠΟΓΟ 566 πὶ5 ἴο ἤᾶνθ δε ἃ Δ ΕΙΥ ϑργεδά 
1οπάθηου ἰῇ ΘΑΥΙῪ {{π|6ὲ8 ἴο 5οίοςϊ ἢ11}|5 45 
Ρίδοθβ ἔοσ ρυ]ς ἀενοϊίοπ. Χοη, "Μεπιογα." 
111. 8. το; ςἕ, Ηετγοάοῖ. 1. 121, ὙΤῈ 5ροῖβ 
ὙΠΙσἢ ἢδανο ἴπ6 οἹ δῖ τοὶ ρίοιιβ δβϑοςίδίϊοη ἴῃ 
Τηοβῖ τορίοηβ 416 οἡ οἰοναῖθά στοιπὰ. Τδα 
Αστοροΐ5 δηά ἴπς Οδρίίοὶ ᾶἃγεὸ ΘΧΔΠΊΡΪ]65, 
Μοὶ ἀχιίάϊςα! πλοηυπηδηῖϑ ἃΓῸ 5: ΠΑ Υ]Ὺ σ᾽" 
αἰοά. Τῆς ἴἢγοο δἰϊαγβ Ὀ01} ΌῪ ΔΑ ὈΌγαμδτὰ δὲ 
ϑῃθοῆσπι), Ὀεΐννθοη Βεῖμο] ἂδηᾶ Αἱ, δπὰ »δἀἱ 
Μδᾶχγλγθ, ἈΡΡοΑΥ ἴο μᾶνθ Ὀδθὴ οἡ δοῖρῃΐβ, 2πὰ 
80 ννᾶ5 ἴη6 ΤοπιρΙ6. [{ τπιυδὲ Ὀ6 ον!άοηϊ [παῖ 
1π6 ΗἸΣἢ ρΐαοθθ ψ Ὡς ψογὸ ἀσποιιποοὰ ἴῃ 
1ὴ6 [,νν ψνεσα πόδα ΨΏΙΟὮ δὰ ἰάἀοἰδίτοι! ΟΣ 
ΒΘ: ΡΟΥΞΌ οι 5 Δϑϑοςί δε! η5. 
6 ΤΑΥ͂ 566 ἢονν 5 ρεγβ οι 5 ΠΟ[ ΟΠ ΠΊΑΥ 

Ὅς ςοῃπεςῖοά ΟΥ ἴποθθ ννῆο ῥγοῖδθβ ἃ δίρῇοσ 
ἢ Π ϑροῖβ οησα ἀσνοίθα ἴο ᾿ΔοἸΔΊΓΥ ἴῃ 
51 ἢ ΡΘΟρΪο5 ἃ5 ἴπ6 Βτγεοΐοῃβ ἴῃ ς6 ἴο 
{πεῖς ἀοἰπλοπβ δηά πρθηῆϊγβ, [{ ἰ5 Κοὶγ (πδῖ 
[6 Ι5γϑθ 1165 ὑγογο ἴῃ 1Κ6 πΊδΠΠοΥ Ἰοὰ Δϑίγανυ 
ἴῃ τείεσεηςθ ἴο (86 ρδοεβ ννῃϊο ἢ Βδά Ὀδοη ἀθ6- 
ἀϊςαῖοαά ΟΥ̓ {πΠ6 οἷά ἱπηδοϊ απ οὗ (δε ΗοΙ͂Υ 
1,Δπὰἃ ἴο μοδίβθη νγοσβῃΐρ. 866 οἡ χχ.' 2, δηά 
Νοῖθ οἡ ἴῃε Οτονοϑ, ἔχ. χχχὶν. 13. 
ΤΠ ΗἸΣὮ ρίδςοβ 'η ἴἢ6 ΗΟΙΪΥ 1,δηἃ πᾶν ἴπιι5 

δανε θδεη αἰν!ἀθὰ ἰηΐο ἴἢοβϑο ἀδάϊςαιοά ἴο [6 
νΟΥΒἢΙΡ οὗ [οἢονδῆ, δη ἃ ἴποϑθ νυ ἢ μδὰ θθθη 
ἀράϊςεϊοὰ ἴο ἰάο͵5. [ἴ ννγᾶς οὗ σοιιγϑθ σΟΠΙΓΑΓΥ͂ 
ἴο τῆς Ἰεϊίεσ οὗ ἴπ6 1ὰνν τμδὶ δδογιῆσο 5ῃουϊὰ 
Ὁς οἴἶετοά αἱ ΔηΥ͂ ρίδος ἐχοορί {πὸ πδίοηδὶ 
ϑαῃσίιΑΓΥ, ὙΠΟ ΠΕΣ 1 τγᾶ5 ἴπ6 ΤΑΌογηδοΪο δὲ 
ΘΒΠΟΝ οὐ [86 Τεπιρῖε δὲ [οσυβαίοσαυ, Βΐ [Π6 
τεβίγαιηϊ ἴοοὸῖκ εἴεοςϊ ΟἿἹΥ ὈΥ ἄσερτοθβ. Το 
ΡΟΌΪΙς ννοσβδὶρ οὗ εμονδῇ ννᾶϑ 511} ρογηγεοα 
αἴ ἴῃς ΗἸρἢ ρίδοθϑ Ἄσνδὴ ὉΥ Κίηρβ ο ἀοβίγοά 
ἴο δόῖνε Ηϊτη. 4 Κ, χίὶν, 4) χν. 2ς; 2 (ἴτο. 
ΧΥ, 17) ὅζα, [1 ψνουϊὰ 5δϑγ 45 1ξ ἴποῦο νγᾶς 
ἃ ςοηδίδηϊ 5ἴσγιρεὶς ρβοίηρ οὐ. Το Ηἰρῃ 
Ρ΄δςε5 ροϊϊαἰϑὰ Ὁγ 140] ννοσβῃϊρ ὑγεγε οὗ σουγϑο 

ἴο ὕδ ΒΟΥ σοπάοπηποά. ΤΆΘΥ σσεσε ΡγΟΔΌΪ 
τεξοτῖδὰ ἴο ΟΠΙΥ ἴο ρτδι ν ἃ ἀερταάοὰ μὰ ἡδέα 
δ οη, 866 οἡ χὶχ. 21) ΧΧ. 2---ς. ὙΠῸ ΟἴΠΟΙΒ 
τηὶσῃς πᾶν Ὀδδη ἱπΠΟΟΟ ΠΕ υϑοὰ [ῸΓ ΡΓΔΥ͂ΟΥ 
δηἀ τοϊρίουβ ἰοδο βίην 85 ἴῃ 5 68 ΨΕΙΟ 

. πῃ ἃ ἰδοῦ ἀσθὸ. Βυΐ ἴπε τοπιρίδιίοη ἀρρδᾶγ5 ἴο 
δαᾶνθ θθοη ἴοο ρτϑαΐ ἔοσ ἴῃ [οπιροσ οὗ ἴΠ6 Ρ60- 
Ρἷθ. ὙΒΕΥ οὔετγοὰ βδουῆςο δηὰ δυσιῖ ἱποθηβα 
οἡ ἴποπι: δηὰ δοπος ἐπογου δὴ τείοστηοῖβ οὗ 
ἴῃς πδίίοηδὶ το σίου, ξυςἢ 85 Ηδζεικιδῃ δηὰ 
7οβίδῃ, τεπιονοὰ 186 ΗἰρΡᾺ ρίδοεθθ δἰϊορείμεσ. 
4 Κ. χν . 4, χΧὶ!, ς. 

1. ΟΝ ΤῊξ ΜΟΒΑΙΟ ΟΚΙΟΙΝ ΟΥ'; ΟΗΑΡ, 
ΧΧΥΙ. 

ἱ, Οδήδοϊδοης οπ ἐδε σεογο Ὁ δέγίε; Ἰϊ. απ ς᾽ δμδ- 
ἦεεῖ »ιαΐίον. ἴϊ. (οπ)εοίμγαὶ ἀαίει. ἷν. [π 
«υὐδαΐ “τη. ὦ Ῥγοῤῥειγ. νυ. με ἐηρεσθέη 
ἐὀραγαείοῦ 9 δὲ Μοιαὶς Ζερὶεἰαείοπ, 

ἱ, Το ἰδῖο οὐ ίῃ οὗ (ἢἷ8 ἐννθηΐγ-διχίῃ σπδρίοῦ 
[28 Ὀδο δίγοη ἷ υγχοά, οἡ δε στουπάβ οὗ 
ὈΟΙἢ 15 δίγ]ε δηὰ 115 8:0] ος-πιδίῖοσ, ὙΤμδί [86 
δῖγ]6 ἀ!Πἔῖε 8 ἔγοπι [πδὲ οὗὐἨ ἴΠῸ στοαΐ ρατί οὗ [Π6 
Βοοῖκ οἵ [ον ἴσυβ 186 οὈνίουβ. Βυΐ, νη πουξὶ 
ξοίπᾳ ἱπίο ἀεί4118, ἰξ πιᾶν θὲ δϑκοὰ νυ μεῖμεγ 18 
τοῦθ οὗ ὀχργϑβϑίοῃ, ἴῃ 115 πλδίη ἐθδίιγοβ, ἀοθδ 
ποῖ γοϑοπ 6 (ηΔὶ Ῥτορδοῖὶς 816 Ὡς ἢ ἼΣ 

ΙΒ ἴο ἢᾶνθ Ὀ6Θη ΠοΟΙΏτηΟη ἴο 411} ἀρὸβ οὗ Ηθ-: 
τονν ᾿Πεγαΐασο: δηὰ ψνμοίμου (ΠῸ ἴνγο βίγ θϑ 

ἴῃ 1, οΥ ΙΕ ς 5 ἃΓῸ ΤΟΣ ἀἰ58  Πη}γ μη [Πὸ αἰ» 
ἤογθηξ βίγ εβ οὗ ΤΊΔΩΥ ἃ νυτίοῦ, ἴῃ ὙΑγΊοι8 
Ιδησιιᾶρθθ, ψγῆὩο [48 ῃδὰ ἴο ντῖϊα ὑπάεσ ἀϊν- 
ἔεγεηξ Ἰπιρυ}868 ἀπὰ ψν "} ἀϊ βεγοης οὐ]ος5. 

᾿., Α8 τοχαγάβ πο ἀγσυπιθηῖ ἔγοση ἴδ δι}0- 
Ἰοςς-τπιδιϊοσ, ἰὰ 15 στην Ὀαδοὰ ὑρὸη σύ. 34, 
ς,) 43) ἴῃ ΜΏὭϊοΝ [1 18 ἀδοϊατοὰ ἴηδί [86 Ιαπὰ 
ΔΠΔῚ ΘΏΪΟΥ ΠΟΥ ϑαῦθαί 8, ψν 116 [6 ροορὶθ γα 
δοδίίζογοα ἀπιοηρ ἴῃς μοδίμοη, [{ 18 δβοιπιοὰ 
(παι Μοϑεβ σουϊὰ ποῖ ἤανε ἔοσθϑεθη (πδΐ 1Π6 
δαΌΡΔΓςΟΔΙ γοασ νου] θ6 ποχίοςϊοά, δηὰ (δῖ 
[δὲ ραβϑαρὲβ ἴῃ πυσδίίοη σουἹὰ ἢανα Ὀδθη 
νΠτίδῃ ΟἿΪΥ ΌὈΥ οπα Ψὴο πὰ δοίΐυδιν υνἱῖ- 
ποδβϑοὰ [Π6 βῃοσίςογηίηρβ οὗ ἴθ [5γδ} 68 ἴῃ 
(ἢϊ5 ραστίουϊατ. [Ι{ ἰ5 υγρεὰ (πὲ {Π]15 15, οὗ 
ἰϊ561ξ, συ ῆηςοπέ ἔο ρῖνε ἴο [ἢ ὁπ ραγαρταρῃ 
(μον. χχν! 241-44) {Π6 δίδπιρ οὗ ἃ ρεγὶοὰ 
τους Ἰαΐος (ἢΔη 6 Μοϑδὶς. 

111. Α Ια νυ θοῦ σοπϑιἀοῖβ ἰπδί 4 οἷιιο 15 
ξυγ 8Ποα ἴο ἴα ἀλίο οὗ ἴῃε σοπηροβί[οη ὉΥ͂ ἃ 
ςοπηραγίϑοη οὗ συ. 320 ΜΠ ἃ Κι. ΧΧΙΪΙ. 14, τό. 
ἴπ [6 ἔΟΤΏΟΣ νγὸ τοδά, ""Απά ] ̓ ν}}} οαϑί γουγ 
ΟΑΓοΆβ68 Ἰροη [ἢ σΑΓΟδ965 οὗ γοὺγ ἰά0]8:" δηά. 
ἴῃ τς Ἰαϊίογ 11 ἰ8 δα!ά (παᾶΐ [οδίδιι "" Ὀγακὸ ἴῃ 
Ῥίεσθϑ {ΠῸ6 ἱπιαροβ, ἀπά ειὰὸ ἀοννη τδ6 ξγονθϑ, 
δηὰ ΒΙ1οα {Ποῖγ Ρ᾽δοθβ συ [η6 Ὀοπα5 οὗἁ τηθη," 
δηὰ 4ἷϑὸ [παῖ “6 ἴοοκ [π6 θοπθϑ ουξ οὗ [86 
βϑορ. σἢγο5 δπὰ Ὀυγηοὰ ποπὶ ὑροὴ ἴδε ἰδ, 
δηὰ ΡΟἸΙυϊοά 1." ΤΠΒ18 “᾿πονεὶ πηοάθ οἵ ροϊὶι"» 
ἘΟπ ἢ 15 βιρροβϑὰ ἴο ἴάνὸ οὔ ρίπδιοα ἔγοπὶ 
τελαϊπρ [86 ὈοοΟκΚ ἔουπαὰ ἴῃ ἴδε Τοηιρὶς ὉΥ͂ 
ΗΚ ἢ, ἃ Κ, χχὶϊ. 8, νος ἢ πλϑὲ ἤᾶνθ Ὀδθη 
[πὲ Ῥεηϊδίευςἢ. ὙΠ οτὶς 15 ᾿μβογεΐοσγε ν]]- 
Ἰΐηρ ἴο δάπριξ [μαὲ [6 ομδρῖοσ ἰῃ ᾳυδδίίοη πλυδβὶ 



νι, 2} 

δᾶνα Ὀδθὴ τυιϊτῖεη Ὀεΐοσο {πὸ τείχη οὐ [οβίδῃ: 
ψγὮ]} 6 ἔτοπι γριιπιθηΐβ ἀογνδαὰ τδίηγ ΠΌΠῚ 
ἴῃς σἰγ)ε, 6 σγου]ά δϑοσῖδθ ἰδ ἴο ἃ υυτιεσ 80 
5 Ξξυρροδβεὰ ἴο δᾶνο ᾿ἰἰϊνεὰ δϑουΐ Α. Ὁ. 88ο. 

Βυὲ ἰξ [86 ἀγχζυπιορηΐ ὙΠ] ἢ δ48 Ὀδρη 5βἰδιοά 
158 νου δηγίβίην, ἰξ ϑυγεὶν ῥσγοόνοβ ἴπδὲ [Π6 

ἴῃ ἰνπίσυϑ τλιιϑὶ ἤανα Ὀδοὴ ψτιςίοη 
Ὅτ ἴδιο γείρῃ οἵ [εγοδοόδτῃ (Α.6. 9γ6---ος 5), 

ψὨοη [86 πιδῃ οὗ Οοά υἱζοεγοὰ {186 ρῥγοάϊςϊτοη 
[δαὶ τπ0 δἰΐδσ 'ἰπ Βεῖδοὶ δῃουϊὰ δ μοϊ]υϊοὰ 
ἴῃ ἔμε ΕΓ πρδηηος ΕΠ] ΒΙἰοὰ ὈΥ [οβίδι, τ Κ, 
ΧΙ. 2. 

Ἑνναϊὰ 18 ᾿ποϊποά ἴο ρΐδος ἰζ8 ἀδίε ὀοηϑὶ- 
ἀογδ Ὁ ἰυννεσ, ἰονναγάὰβ ἴδε οηὰ οὗ ἴδε εἰρη 
ΟΥ ἴΠ6 Ὀεχὶπηΐηρ οὗ [86 ϑενθητ οοπίυγγ, Ὀυζ 
511} ἸΙοῃρ Ὀεΐογε [ (δρονγ. (΄ Οδβοδιομίο, 
1. Ρ. 16. 
ἢ τὸ τεδϑοηΐηρ δάναδποθά ἴο ρζονε ἴδ6 

ἶλῖο ἀφίο οὗ ἴδε σοπιροβίοῃ οὗὨ [15 σμδρίοῦ 
58. Γη)65 ἰμαὶ 1Π6 ὙΓΠΕΥ Κπονν 88 πιδίϊοσ οὗ 
ἔαςϊ 1μδὲ 10 ἴδνν οἵ ἴθ ϑανυδεςδὶ γοᾶγ δὰ 
Ὀδθη πορἰεοϊοὰ, ἀπά τμδὲ δὲ ρυΐ ἔογ ἢ 5 δά- 
ΤΑΟΠΠ ΠἼοη ἴο ἴῃ6 ρῬεορὶς ἴῃ ἴη6 συΐϑθε οὗ οἱά 
τπγεαίεηΐπρ5 δηὰ ργοηλι865 ὈΥ͂ ἴπ6 1,ερἰϑἰδίογ. 

Νονν 1 ννὰ ἰδϊκ ἰδῆς γοξεγθηςθϑ ἴο ἴθ πορίοςξ 
οὗ 186 ϑδαυθαϊίςδὶ Ὑεᾶγ ἃ8 ὨΘΟΘϑΘΑΓΙΥ ὑαϑοά 
ροῦ οχ βίην ἰαςῖ, 1 πιυϑὲ Ὀ6 ἔδίγ ἰμαΐὶ ψῈ 
δῃου ά ἴδε ἴῃ (86 βᾶπὶῈ ννὰὺ ἴδε ΓΕ ΓΘ οΘΒ 
ἴο ἴδι6 8οδίίογιης διηοὴρ ἴῃς δοδίμοη υν. 122, 
41,44. [ἴ ἰ8 ποΐ ἴο 866 ὮΟΥ͂ ΔΠΥ͂ 8011ἀ 
ξουπάδίοπ σΔη Ὀ6 οὈϊδιηραά ἴον [86 τηδίη ἀγρὶ- 
τυθηΐ ἔον ἴΠ6 Ἰδίθηθϑϑ οὗ ἴπ6 σοτῃροϑοη, ι1η]688 
να Ὀπηρ ἰζ ἀοννη Ὀεῖονν (δ6 τγοῖρη οὗ }οβίδῃ ἴο 
[06 ρεΠοὰ οἵδε Οδρενγ, Α.Ο. όοό, Νείϊμος 
οἵ ἴδε ἀδίοβ νυ ἢ μάν ςοπ]θοϊυγεά ἂρ- 
ῬΘΔΓΞ ἴο ὃ6 ἰαΐθ που ἴο δ6 'ἴπ ΒΑΓΠΛΟΩΥ ΜᾺ 
ἴδε ΤΠΘΟΥΥ ὑροῦ ἡ ΒΙΟἢ ΠΟΥ ἃγὸ ἙΒΙΘΗ͂γ Ὀαϑοά. 

ἵν. Βιυῖΐῖ ἴῃς Ἑσμαρίογ 18 ποῖ ἴο 6 ἰδίκθῃ 88 
ἃ ζογείθ! πη ρ, οἰἴ μον γοδὶ οὐ ὑγεϊεη θά, οἵ βρεοῖδὶ 
ἔλοῖϊβ. [{ 18 ᾿πάφδοά δὴ ἰπϑρίγεά Ῥσγορῆθου, ἴῃ 
{86 ἴΠ|6 86η56 οὗ ἴπε ννοσά, δὴ υἱΐίογαπος οὗ (6 
δρι πὶ τεραγάϊηρ [86 ᾿μβαθην δηὰ (δ6 ἔυΐυγο, 
Βυϊ μετ βεθηλδ ἴο ὯΟ οπε ροϊηΐ ψὩ]ο ἢ 
ΤΟΠάοΓ5 ἰδ ΠΟΟΟΒΒΔΓΥ ῸΣ 08 ἴο ΒΌΡΡοϑε ἰμιδί (18- 
Ὥπςοξ οσουγτεηςθ8 οὗ δεῖμα] ἕδςοΐ, εἰἴπος ῥγθϑεηΐ 
ΟΥΓ ἴο σοπιο, γγοο ἴῃ ἴδε πηϊηὰ οὗ δὲ νυγιίοσ, 
ΤΠ διιςοεβϑδϑίοῃ οὗἉ νἱ]βι δι! οἢ5 βροΐζθῃ οὗ υυ. 18 
.--4 ἰδ (838 Καὶ] μα8 οὔϑογνθα) ποῖ ἴο ὃδ σϑ- 
ξαιάοὰ ἴῃ 4 δἰβίοσίςδὶ ᾿ἰρηϊ, 88 δεξί ηρ ἔοτίΒ 
ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΒ ἰη ἐδοῖσ ογάθγ οὗ {ἰπ|6. [58 οὐ͵οσξ 
18 γαῖ Ποσ ἴο διγη 8 1] υ5ἰγαϊίοηβ οὗἩ {πὸ ἰάθδ οὗ 
(Πς Ὠϊνίπο ᾿υάρτηθηΐβ ὑπέρ] ἀϊηρ {Παπηθοῖνθδ ἴῃ ἃ 
ὙΑΥ͂ ἜΠΗ Δηβυγθγηρ; ἴο [Π6 Ργορτοϑϑῖνο ἀ6- 
γεϊορπιρηΐ οἱ 55. ΝΥε Κπονν Πομῃ ἴΠ6 Εἰ δίογγ 
ἴπδλι [Π6 ἀϊϑοδοάϊεηςο οἵ ἴδ ἡδίίοη ἀϊὰ ποῖ ξῸ 
ἡ νιϊουΐ ἱπίοιτη! βδίοπθ. Ῥογοάβ οὗὨ γϑοονοσΥ 

ΟΗΑΡΤΕΞΚ ΧΧΥΠ, 
1 2712 λα! »εαξείά α «ἱμρηίαν υσῖν »εμεῖ δέ ἐλέ 
1ονα᾽. «4 72λε εὐἰῤναέοη 97 δέ Μέγ"οη. 9 
ΟΥ α ὀεατέ γχίνερε γ ὑσῖσ. 14 ΟΥ̓ α ἀσιϑέ. 
ιό ΟΓ α Μείά, α»αἱ ἐἀε γεώεεῤῥον ἑλεσοῦς. 
λἂ Λ᾽ο ἀευοίεαί ἐδ να} δὲ γαίρμαά. 32 
74: ἐμάς σιαν πο ἐξ εἀαηρέεώ, 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΝΥΙῚΙ. 

ἱπιογυθηθά, 80 ἴπδῖ τοπουνοὰ Ὁ] βϑίηρϑ αἰϊοσηδίοα 
ἔγοπη ἔπι ἴο ἔπι νὰ ἐ 6}1οἀ Ὠγθαϊοηίηρβ. 
Βυϊ [6 (ονεοηδηΐ νγᾶ5 οιιἱγαρδαὰ τόσο ἀηὰ πιοσγο 
ΒΑΡΤΑΠΕΥ, 88 ϑαοῖὶ δἰητι] μετ οάὰ ἰοοῖς [18 ἴυχῃ, 
ὈΠΕ] δὲ ἰδϑὲ ὑῃροῦ ποθ ραϊποά ἴΠ6 ὈρΡῸΓ 
Ὠδηά, δηὰ ἴῃ 111} πηθᾶβυσο οὗ ριιπίβπιθηξ ννᾶ8 
Ρουγοὰ ουξυροῦ 186 τοργοραῖο σᾶσα. 

γ. Μοϑοϑβ ποῦν (Β6 πιιπιδη Ποαγὶ, πὰ ἢ ννᾶϑ9 
δοηιδίηϊοά νυν [ἢ ἰοτροΥ δπὰ ἀϊδβροπίτίοη οὗ 
.18 οὐνγὴ ρεορὶθβ.0 Εϊὸ οὖν ϑανίοισ Ἡ:πηβ6 1 ἴῃ 
ἀεϊϊνοσης ἴΠῸ ϑοστθοη οὐ ἴδε τηουηΐ, ἴδ ἴ,0- 
εἰϑιαῖοσς πον (μδὶ 18 ψψογάβ νουὰ δα δι 
ἱπλρογΘ Εγ ονεγοά, Ης οουἱά ποῖ ᾶνα Ὀθθη 
δΙΙηἃ ἴῃ [ἢ ]5 τπηδίζοσ, [πϑῖρ δῖ νν1}}} αἰνναγβ Ὀορεῖ 
ξογοϑιίφαϊ. Ηδς κηον [δῖ διιςἢ ἃ ἰδ 88 [πδῖ οὗ 
[δ ϑανυδίςδὶ γϑαγ του συ ςουπῖίογ ἴο {πὸ 
86 1 ἤβῆηθββ δηὰ ἀνδγίοα οὗ (6 ρεορίθ. Ηδ ὁχ- 
Ρεοίοά [86 γεϑι} νυ δῖος ἢ ἰδίου υγιίογε δδά ἴο γὸ- 
ςογά ἰῃ Ὠϊβίοτγ. Ηδ ννᾶ8 ποῖ 80 ἱρτιογδηΐῖ οὗ 86 
Γι τ ΒΓ ἢ {πὸ βαϊΐοη σου Ἱά Πο]ά, δὔίον 
ῖ5 οὐ ὑνοῦκ ννᾶ8 ἄοπο, ἴῃ σϑίοσρηορ ἴο [δ6 

Ὡδίυγαὶ ἐθδίυγοβ οὗ {πὸ Ῥγοζηϊβδοά πὰ δηά ἴῃ 
τοϊδοη ἴο 6 στεδί πο ὨΟυΓηΡ δίδίθϑ, 45 ἴο 
ἔΔ1] ἴο ἔογϑϑϑε, ἰῃ διισῖ Οὐ ΠΠΘ 48 18 ΠΟΙ ΡΊν θη, 
{πὸ ΤΠΔηΠοῦ ἴῃ ΒΓ ἢ (μοῖγ ἀϊδουεάϊεηςθ δηά 
ἀορταύδλιοη ψουἹὰ Ὀ6 Ρυηϊθμοά, (Οἱ, οἡ ἔχ, 
ΧΧΙΝ ΣΙ, 20, 21. 
᾿ Τδο διρῃοϑὲ ἰαννβ ἅγὸ ηοῖ ἴο Ὀ6 τοραγάθα 88 
11861688 Ὀδοδιι86 [ΠΟῪ ἀγῸ οεγίδίη ἴο Ὁ6 ΒΘΠΟΓΑΪΥ͂ 
πορίοοίϊοα, ὙΠῸ Ηρῦγονν [Ὁ7΄ὺ ἴῃ τορασγὰ ἴο 
ϑΔου ἔςοΒ, δί[οηάδηςοβ δὲ {πὸ θηρὶς ἀπά [ἢδ 
ΗΟΙΥ Οοπνοοσδίίοηϑβ, ννᾶ8 ρευἤδρ5, ὄευθη ἴῃ ογαϊ- 

Εἰπι68, 48 τυ σῇ πορίοοϊθα 88 ἴη6 σι} 68. οὗ 
[86 Ομ γι ϑιίδη Οδυτοῖ ἀγὸ ἰὴ ον ἄδγ. Τἢὸ 
Ῥτορογίοη οὗἉ [8γ86]165 γῆ ἐδ! ἀ ἴο πιαϊηΐδίη 
ἃ 5: ἰςΐ οὈϑεζνδηςς οὗἁ γε! ίοιι8 στιΐοϑ ΠΊΔΥ ἤδνα 
ὈΘΘΏ 45 5ΠπῚ8}} 28 (ἢ6 ρτορογίίοη οὗ ὈαριΖοά 
ΕΟ 51 4η8 το ραγίακο οἐ τῆς ΗΟΙ͂Υ Οοχηπιιι- 
πίοῃ. Τὸ οὐ] αϊΐἪοη ἴῃ θά σᾶβὲ ἢ88 [6 
ΒΔΓ 5ΔῃΟΈΊΟη ; (86 Πρατί οὗἁὨ πλδὴ νγϑ ποΐ πιοσὸ 
ΔΙΔΘΏΔΌΪ6 ἴο ᾿ἴ {πη ἴμδη ἰξ 5 ἢονν, Βυϊῖ {86 
[ΨΥ 88 ποῖ ἔοϊ]οὰ οὗἉἨ ἰΐβ ρυγροβϑθ. [ὲ ννᾶ8 
ἱπίεπάοά ἴο τεργθϑοηξ δυΐϊηδη ἀυγ ἴῃ [18 τοὶδ- 
οημ ἴο ἀϊνίηε ΠοΙΪηθ68, ἴο ὁῆονν ἔοτῖ ἢ δηά 
Τορίόνθ Πυπιδηῃ τνθάκηθϑβ, ἢοΐ ἴο δβίοορ ἴο ἰξ 
(Άοπι. νυἱῖ, 1ο---14). [ἴ8 τεαυϊγοτηθηΐβ ὑνΟΓΘ 
ποῖ Ἰοννεγοά ἴο ἴ86 ΡργοΟὈ Δ Ε168 οὗ στη 5 σοπ 
ἄυςῖ. [ἴ νγὯ8 ποῖ, ἴκὸ {πὸ Ἰορ δαί οη οὐ ογάϊ- 
ΠΑΓΥ͂ βἰδίοβϑ, ἰηξεπάθα ὈΓΙΠΊΔΓΠΥ ἴο πιροεῖ (Π6 
Οχίσθηςοθ οὗ οχίϑίίης [λοΐδ δηά ἴο κεὲρ οἵ- 
ἔθῃηάοτϑ ἴῃ ογάοσ, [18 ρυγζροϑὲ νγᾶ8 ἴο περ δηὰ 
ἰπδίσιςϊ (86 Ὀεδῖ οὗἨ (86 ρθορὶθ, ἢοΐ γηΘΓΟ ἴο 
οἰδαϑίϊϑο [ἴὴ6 ννογεῖ. Οἴδοῦ Ἰορίβἰαῖοτβ ἤᾶνθ 
[ΔΚ {Πποῖγ δίαγίης ροϊηΐβ ἔγοπι Πυπλδη ἔδοῖδ: 
Μοβεβ ἴοοῖκς ἢὶβ ἔγοπι [6 ομαγδοῖοσ δηὰ ριγ- 
Ῥοϑε οὗ Οοά. 

ΝῺ ιδὲ ΓῸΚῸ β8ρδῖΐα ὑπῖο Μοβεβ, 
ΒΑΥ Πρ, 

2 ϑρεᾶλκ υπΐο ἴδε ΤΠ] άτγεη οὗ Ιβγδεῖ, 
δηἀ 5324Υ πηῖο {Πεπ, ΝῊ Βαῃ ἃ πιδῃ 841] 
τλΐκα ἃ 8 ηριϊλγ νονν, [πε ρεγβοηβ σαὶ 
ὲ ἔοσ ἴδε "ΟΡ ὈΥ ΤῊΥ δϑαπιδίίοη, 
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ἦ Απά [ΠΥ δβεϊπηδύοη 3}2}1] δε οὗ 
τῆς πιδίς ἔγοπι ἴννεηον γελιβ οἷά ὄνεῃ 
υΠἴο 5 ΧΙ γεᾶγβ οἷά, Ἔνεη ΤΥ δϑεϊπΊᾶ- 
τίοη 51|4}} δε ΠΕΗῪ 8 εἶκεὶβ οἵ 31Ϊνεσ, 
αἴτεγ τῆς 8ῃεκεὶ οἵ [ἢς βαποίυδιγ. 

4 Αμπὰ [Γ ἰὲ δέ ἃ ἔεπιδίθ, {πε τὴν 
εϑιἰπιδίίοη 5841} 6 Ὠ ΙΓ 586 κε ΐβ, 

ς Απά ΙΓ ἐξ δὲ ἔτοπιη ἔνε γεᾶγβ οἱά 
ἔνθ ὑπο Ὀυγεπ γϑᾶτβ οἷά, τῆδη ΤΥ 
εϑβεἰπχδτίοη 841] ΡῈ οὗ ἴῃς πιᾶ]ε υνθηγ 
8ῃεκεῖς, δηά ἔοσ τῆς ἔειλαϊὶς ἴεη 8ῃςκείϑβ. 

6 Απὰά 1 ἐξ δὲ ἔτοπι ἃ τηοητῃ οἱ ά 
ὄνθη υηΐο ἔνε γεᾶγβ οἷά, τπῈπ ΤῊΥ 
Θϑ.πιδίίοῃ 8}4}1] δὲ οὗ ἴῃς πιδίς ἔνε 
βῆεϊεϊς οὗ βιΐνοι, δηά ἔογ ἴῃς ἔδημδὶα 
τ εϑαπιδίίοη “ῥα δ ἴῆγες βῇεκα]β 
οὗ 53:]νϑὺ. 

σηαρ, ΧΧΥΙ͂Ι. 

ΟΡ ΤΕ ΟΟΜΜΟΌΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΝΟΥ ΑΝΌ 
ὨυξΕ3. 

ΎΤΠΕ ροβιεϊοη τυ δῖοὶ [ηἷ8 ομδρίοσ μοΪ 8 ΔΗ͂ῸΓ 
[86 ἔογπιδὶ σοποϊμδβίοῃ, χχνὶ. 46, βδυρροδίβ [Πα 
ἰἴξ 18 οὗ ἃ ϑρρ]επ ΔΓ ς ε΄. ὙΒΟΓΟ 
ϑ66 15 ΠΟΎΟΥΟΓ ΠΟ σϑάϑου ἴο ἀουδί [5 Μοβδὶῖς 
οτἱρίη. 
ΤΠ πδΐυτο οἵα ον ἰδ ϑεῖ ἔογτἢ Ποι. ΧχΙ. 

421, 22: ἴἴ νγᾶ5 δὴ οὐ] γαϊοη ἴο [εμονδὴ νο- 
ἸαπίΑ ΠΥ ἱηουττεά, (Οἵ. Νυπὶ. χχχ. 2; 8. χυ. 
41 Ῥτον. χχ' Ὡς; Εσοϊθϑ. ν. 4,) 5. Α ὕγοΐκεη 
γον τεαυϊγεὰ ἃ 8ϊ:η-οἴεγίηρ, [ον, νυ. ,4-- 6. 
-- Τὸ Ιανν ἔοσ ὕονν5 πιδάϊδ ὈΥ ὑνοπιθῃ 18 βίνεη 
Νυπι. χχχ. 4---1ό. 

ΤΡε Οογιρηαίίοη οΥ ἤοαυς. 
1-ς. 

ΤἈίηρθ οὗ ΔΥ Κὶπὰ νος ἃ πιδῃ, ὉΠ ΩΓ 
186 ἱτυρυϊθϑο οὗ σοὶ ρίουβ ἔθος, οἰἴΠοσ πη 186 
ΨΑΥ͂ οὗ 1Πδη Κίυ] 688 ἔοσ ὈΪοββίησβ σεσεϊνοα, οὐ 
οὗ βιιρρ οδέίοη ἔοσ βοπιοι ίπρ ἀεϑιγοά, ῃδά 
νοννοὰ ἴο ἀδαϊςαῖο ἴο [δ ϑογνίςθ οἵ {6 884π0- 
Τυλγγ, ἴῃ ἴδ6 ΟΥΑΪΠΑΙΥ ΤΑΥ͂, ταῖς 6 τοἀοεπηοὰ 
δοςοχγάϊης ἴο ἃ ἤχοά στηοάο οὗ να]ιιδϊΐοη, 

8--8. Το τηοδηΐϊηρ οὗ ἴδε ἰδίου ραγὲ οὗ 
ἴθ ϑεοοηὰ νϑοῦϑα δηὰ {6 Ὀδρίπηϊηρ οὐ {6 
Ὠϊγὰ ἀρρϑᾶσβ ἴο Ὁθ, ΔΘ: ἃ 8 18 1108 
8ἃ Β)'0Ο1Δ1 ὙΟῪ ὙΒΊΟΣ ΟΟΠΟΘΙῚΒ ΦῈΥ͂ 
νδΙυδῦ]05) ΟὗἁὨ ὈΘΣΒΟΣΒ ἤἢ0 ΖΘΟΒΟΥΔΒΆ, 1.7 
ὍῬΏΥ ΟΒΡΊΔΌΙΟΣ 8811 ὍὈ0 οὗὨ 8:6 118]90, 
ἄς. ΤὍΒο Ὄὀχργοββίοῃ “ΤΥ δβεϊ δου ᾽, 18 δά- 
ἀγοβϑοὰ οἴβοῦ ἴο Μοϑοβ οσ ἴο ἴῃς ὑγιοβῖ (υ. 12): 
1: ἀδηοϊοά ἃ ἰοχαὶ ναϊιιδίίοη. ὅ66 ποχῖ ῃοΐδ. 

3--8. ΤΒαο νοῦν οἷα Ῥογβοῇ ννᾶϑ ρεγῆδρϑβ 
Ιηοβί ἐγτθα θΠΕ} πιδάθ ἴῃ οᾶϑε8 οὗὨ 1ΠΠη688 ΟΥΓ 
ἀδληροσ. Α πιδῃ πιρῆΐς ἀδάϊοδία ἢἰπΊβ οὶ, ἢϊ8 
νυ δ, Ηἷ8 Ομ], οὐ δἰ8 Ὀοπάϑογνδηϊ, οἡ Τοπάϊ- 
[οη οὗ ΓΕΟΟΟΥΘΓΥ ΟΥ̓ (οἰ νογάποθ. ὍΤῊ18 πιϊζῃξ 
μάνα Ὀδθη δὴ οἷά οιιβίοπι: Ὀυϊ ἰδὸ [ἃν οἵ- 
ἀδιποά μδῖ Βὸ ννῆο δά ἴδκθη βυςἢ ἃ νοῦν 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5., ΧΧΝΊΙΙ. [ν. 3-:ο. 

7 Απά 1 ἐξ δὲ ἔτοτη 5 ΧΕ γϑαγβ οἷά 
πὰ ἅδονε; [ἔ 21 δὲ ἃ πιδῖβ, ἤδη τὴν 
εϑιϊπιδῖίοη 341} ΡῈ πξεεη 5δμείκεὶβ, δηά 
ἴογ τῆε ἔδιηλαϊε ἴδῃ 8Πεἶζε 8. 

8 Βιυῖ 1 ἢε θὲ ροοτεγ ἴδῃ τῆν 68-- 
εἰπηδζίοη, ἴπεη ἢς 58}4]} ργεϑεηΐ ΩΝ 
861{ Ὀείοτε τῆε ργίεβί, δηά τς ργίεϑὶ 
8.81} ναῖυα Πίπι; δοςογάϊπρ ἴο ἢ 8 
ΔΌΪΥ ἴθᾶς νονγεὰ 5}4}} τῆς ργίεβι 
νδίιις Ἠϊηλ. 

9 Απά [Ε ἐ δὲ ἃ δελϑβῖ, νῃεσγεοῦ πηδη 
Ὀτίηρ δὴ οβεγίπρ ὑπο ἴπε ΙοΚὉ. 4]] 
(Πα αν πιαη ρίνεῖῃ οὗ βυςῇ τηῖο ἴῃς 
ΓΚ 5811 θὲ Βοὶγ. . 

10 Ηε 53}41] ποῖ αἰτεῦ ἴξ, ποῦ σῆδηρε 
ἴΏ,) ἃ βοοά ἔογ ὁ νά, ογ ἃ ὑδά ἔοσ ἃ 
δοοά: «ηά [Γ Πα 5411] δῖ 411 σῆδηρε 

ϑῃουα ΡῬΔΥ͂ ἃ ϑ::πὶ Οὗ ΠΙΟΠΟΥ͂ ἴο ἴΠ6 ϑαποῖΌδΥ, 
ἀοίοστηϊποά δοοογάϊην ἴο 186 ἂρὸ δηᾶ δθὸχ οἵ 
[Π6 Ρεγϑοῆῦ. Ὑμδὶ ἴδε σράἀοηρίοη οὗ [ἢ 
ῬΟΙΒΟ ἰῇ ΙΠΟΠΟῪ νγὰβ νηδὶ (δ 1ἃἂνν τοοῖ- 
οπρὰ οἡ ἴῃ ἴδε Κιπά οὗ νοῦ ΠΟΙῸ βϑρόκθη 
οὗ, ἀρρϑᾶσβ ἔγοπι ἴθ ἔογτῃ οὗ ἴθ ὀχ ργθββίοῃ 
(υ. 2), δῃηὰ ἔγοπιὶ ἴπ6 σεάἀυςτοη οὗ (6 Γγδη- 
80Π1-ΠΊΟΏΘΥ ρεϊτηἰοὦ ἴο πιοεῖ {πὲ εἰγουπ)- 
ϑίδῃοες οὗ ἃ τηδη (υ. 8). [1 [86 δοίυδὶ 
βϑοῦνίοθ οὗ (6 ᾿ηἀὶνίἀτ14] ἢδὰ σοπίσηιρἶαδῖ- 
οἄ, [πΠ6 Ροοῦ πιᾶὰη ψο ᾿ιδὰ Ὀδοη ἀράϊςδιοά 
του] 5 ΤΕΡΙΥ μανὸ πδά ἴο ἀο ἢ18 νγογῖς ἕοσ ἔπ 6 
ϑαποΐυδιγ.---ἰς νου] Ὠρησθ ϑοοπὶ ἰδὲ ἔποτο 
ΤΑ Ὅ6 ὯῸ ΓΕίδγθηοθ Ποὺ ἴο 5:ςἢ νον 88 
ΗἩδΗΠΔΠ 8 τορασγάϊηρ μοῦ οἴβργίηρ (1 8. ἱ. σ1) 
Οὗ 45 ἰῃδῖ νος ΑὈδβδίοπι ῥγοϊεηάθὰ ἴο πᾶν 
ἰλκθὴ (2 8. χν. 8). 1 ψνου]ά, τηόγϑονεσ, δ 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴμ6 βρ' ξ οὗ ἴδεϑθ, 48 νγῈ}] 45 οὗ 
[Π6 ΝαζΖαγίίθ νοῦν ἀδϑογι θὰ Ναπι. νἱ.. (Πδὲ [Π6 
ορίίοῃ οὗ σοτησηυτηρ [λοπὶ 5που]ὰ θ6 δ] οννοά, 

8--. Το τοϊδεινα νδῖυθ5 οὗ [Π6 Ῥουϑοηϑ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο Ὀ6 τορι ϊαίοα δοςογάϊηρς ἴο δῃ οϑὶ!- 
τηδῖο οὗ 186 ρσόθδῦϊα ναϊυθ οὗ {πεῖγ ἔαΐυσο 
ψΟΥΚ :- 

ὍΜαῖς. Ἐεπιδίς. 
Ἐτοπὶ ἃ πποητἢ ἴο ἔνθ γοᾶῖθ ς 4 586 κο8, 
Ετοπὶ ἤἥνθ γοᾶγϑ ἴο ἵν γυ 20 ΙΟὉ .) 
ΕΤΟΤῚ ΤΟΣ γοᾶγθ ἴο 5σἰχ ὺ ὁ 30. »» 
ΘΙΧΙΥ γοδγβ ἀπ ΠΊΟΓῸ Ις. τὸ ἡ 

Ἐοραγάϊηρ ἴῃ6 βῃοίκοὶ οὗ [86 βδποίυδγΥ, 866 
Ἐχ. ΧΧΧΥΠΣ, 24. 

8. ὑγδὲ δε βοονεν ἐδαη ἐδ εἰ γπαίξοπ 
ῬΌΟΟΣ (ἴο ΡΥ). Υ νδϊπδίῖος. 
77) 11. 

9--18. Α οἶδα δηϊ πιὰ] νης δδὰ Ὀδδη 
νοννοὰ τυᾶ8 “ΒΟΥ " (νυ. 10). δηά ςοιυϊά ΟὨΪΥ 
6 βδογίποοάὰ, [{ Ἴοιϊὰ ποιίποῦ Ὀς τοάἀεομηθά 
ΠΟΥ σπμδηροά. Βυῖ δὴ υὑποΐραη δηϊπιδὶ, συςἢ 
88 ἃ (ΑΠηοὶ ΟΥΓ Δῃ 888, νγἃ8 ΟἸΠΟΥ 50] ἃ ἔογ 16 
γάϊο ῃ ἢ [ἢ6 ῥγίεβὲ ϑεῖ οὐ 1ἴ, οσ οουά Ὀδ6 

ἴοο 
ξ. ν. 



ΕΓ ὃ. 
δεζονζἧε 

ν. 11---22.} 

δελϑδῖ ἔογ δοδβϑῖ, τη τ δπά τῆς εχ- 
Ὀδάπρε τδΠεγεοῦ 5}4]] θ6 ΠΟΙΥ. 

1 Απά τῇ “ὑ δό ΔΠΥ ὑπο]εδη δαδϑῖ, 
οὗ ψῆϊο πε ἀο ποῖ ΟΠΕΓ ἃ 8δςτὶ- 
ἢος υὑπῖο τῆς ΤΠ οΚΡ, ἤθη με 5841] ργε- 
βεηΐ ἴἢς Ὀεαβῖ Ὀείογε (πε ρῥγίεϑβῦ: 

12 Απά 6 ρῥγίεβδε 5}4]} νδϊιις ἴἴ, 
ὙΠ ΕΙΠοΥ ἴὸ Ὀς ροοά οἵ 44: 25 ἴδοι 

το ἐὰν σε. ΝΆΪοϑς ἴῖ, τυδο αγέ ἴῃ ρτίεϑξ, 80 5381] 
ως 2} 

γε, ἀνε, τ δα. 

"ον 

12 Βυῖ Ι΄ ἢε ν᾿} δὲ 411 γεάεεηι ἰϊ, 
τη Πα 53}|41}1} δ ἀ ἃ ΒΗ ῥαγὲ τπετεοῦ 
τηἴο ΤΥ εϑΕπηδτίοη. 

14  Απά νῆἤξεῃ ἃ πιᾶπ 5ἢ4]] 3ϑδπο- 
ΠΥ 8. Βοιιϑα 19 ὁξ ΠΟΥ υπίο ἴῃς 
Ιοκῦ, τη τς ργίεϑε 5811 εβεπιαῖα 
Ἐ, ψΒεῖδεγ ἰτ θὲ ροοά οΥ δά: 48 
ἴ[ῆε ρῥγίεϑς 5}4}1] εβϑειπιδίς ἰΐ, 80 8584]} 
1: βἴδηά, 

Ις Απά 1 ἢς τῆδλῖ βαηοτ πε [τ νν}}} 
Γεάδεπι ἢϊ8 μοι86. (ἤδη ἢδ 5314} δαά 
τς ΠΗ͂Β ῥαγὲ οὐ τε πιοπεὺ οὗ τὴν 
ἐϑΕΠΊΔῖοη τηῖο ἰΐ, δηὰ ἰξ 5}4}} ὃς 
ὮΙ. 
. 16 Απά ἴξἃ πιδη 584]] βδποτν απο 
(δε ΠΟΚΡ τογῖό ῥαγί οἵ ἃ δεϊά οὗ ἢΪ8 

τη ἰατιὰ οἵ ροββαβϑίοῃ, [Π6 πῇ ΤῊΥ αϑεϊπιδίίοη 588] 
ΩΝ 

δ᾿᾿- “δε Δοςογάϊηρ; ἴο τῃε βεεά τῃεγεοῦ: ᾿ δηῃ 

τεἀεοτηθαὰ ἕο [15 νδίυς ψ ἢ οἡο- Π δα οθά, 
Οῇ. ν. τό, νἱ. ς.-- - ΤΠ δροβίγσορδε ἴο ἔῃ ὑγίεϑὲ 
ἴῃ τ. 12 15 ΜΟΣΤΏΥ οὗ ποῖορ, 

14, 16. ὙΠ ἰὰνν τεβρεοϊίηρ [δ6 νον οὗ ἃ 
Οὐδο γὰ8 [ἢ βδτηὴθ 45 [ἢδί οὗ δὴ τηο θη 

Δηΐπδὶ. [{ 15 πηοβί ᾿ἰἰκοὶγ (δαὶ 1818 τοϊδίθϑ ἴο 
Βουϑεβ ἴῃ [Π6 σου πίΥ (Χχν. 31), ἡ ΠΙ ἢ τοῦθ 
ὉΠῸΟΣ [6 54 Π|6 βΈΠΕΓΑΙ ἰᾶνν 48 ἴθ Ἰαπὰ [1[56]ξ, 
ὙΠ} ἃ τσὶ οὗ τεἀοπηρίίοη ἔογ ἴΠ6 ἱπῃοπῖοῦ 
{Π1 186 ποχὲ [0011.606.ὍἉὉ 866 οἡ συν. 17---19. 
Ἐοὸγ Ποιιϑθ5 ἴῃ να] οὰ ἴον (86 στῖρῃϊ οὗ τὸ- 
αεπηρίίοη Ἰλϑίθα ἔῸΣ ΟἸΪΥ ΟἿΘ ΥΘΔΓ, ΧΧΥ. 29. 

14. “αποῖ}}}] ὶ. Φ. νοῦ ἴο ἀενοΐο. 

16. “ο»»6 ῥαγὶ 9 α Μείά ς᾽ δὶς ρον:ε::ἰοπ] 
ἘΔίδοσ, ἃ Ῥασχί οὔ ᾽Ὅ89 1Ἰδπὰά οὗἩὨ 518 1589- 
ΣΊῦδηοο. 

2δε “εεα ἐδεγεο 7} 1... ἴῃ χυληίγ οὗἉ 5εοά 
τοσυϊγαά ἴο 5ον7 ἴδ ΡΥΓΌΡΟΓΥ. ὍΤἢ15 νγᾶ5 [Π6 
τηοῦς ἴῃ Ὡς ἢ (Πς νά]ιε οὗ ἃ σεγίδιῃ ἄγθᾶ νγᾶ8 
ἴο ἢδ εϑεἰπιδίθά. 

Ω ῥδονιεγ) ὙὍμῈ ΗἩοπιεσ ννγὰβ8 ἴεῃ ἘΡἢΔἢ8 
(Εξζεκ. χῖν. σι); ἴξ πιιϑὲ ἐβογείοσγε ἤδνθ Ὀθεη 
δοιῃοίἰηρ ἀῦονα τΣ Ὀυ5}6]5. 866 1,εν. ΧΙχ. 26. 

17---10. ΙΓ 1ὴὲ ροπθεοβϑίοη τνᾶ5 συγτοηδογοὰ 
ἔγτοπη οὔθ [0116 ἴο {πῸ ποχῖ, ἴογ ἃ δεϊὰ 
ὙΠΟ τοαιγοα ἃ ΠΟΙΏΕΥ οὗὨἨ Ὀαυΐου ἴο δονν ἴΐ, 
ΠΗ͂Υ 586 κεὶβ (ρου Υ 316. 9:. 24, ; 8ε6 οἡ ἔχ, 

ΓΕνΙΤΙσῦ5. ΧΧΝΙΠΙ. 
ΠΟΠΊΕΙ οὗὨ ῬαγοΥ 8εςὰ «ῥα δέ σαἰμεά 
αἵ ΠΕΑ͂Υ 58} εἶκε]β οἵ βιΐνεσ. 

17 [Ὡς βαῃποῖν ἢ15 Βε]ά ἔγοπι τῇς 
γελγ οὗ 10.8116, δοσογάϊηρ ἴο τῇ 651} - 
Τηλῖίοη 1ἴ 541] βἴδπά. 

18 Βιυῖ Πα βαποῖ ῦ 8 βεϊὰ ΔῈ 
[δε 700}1]6. τη τῃε ρῥγιεβῖ 5Π4}} γεσκοηῃ 
τηἴο ᾿ἰηλ ἴδ ΠΊΟΏΘΥ δοσογαϊΐηρ ἴο τῃς 
γελῖβ ἴῆδλι γεπγδίη, ἜἼνεῃ τπῖο ἴἢ6 γεᾶγ 
οὗ τῆς 700116, ἀπά ἰξ 58.4}1} δὲ δραῖεά 
ἔτοπι ΤΥ εβεπχδίίοη. 

19 Απά ἱξ Πε τπδὲῖ βαποιβεά τῇς 
ἢε]ἀ νν}}} ἱπ δὴν τνῖϑε γεάεεπηι ἱξ, {πε ῃ 
ἢε 5}4]] δά ἃ τῃε ΒΠὮἢ ραγί οὗ τἴὴε ποτε 
οὗ τὴγ εβεπιδίίοη ππῖο 1ξ, ἀπά [ξ 5Π4]] 
δε 4ϑϑιιγεά ἴο Ὠϊῃι. 

20 Απά 1 Βε ν]] ποῖ γεάδβεπιχ τῆς 
βε]ά, οὐ ἰἔ ἣς μαᾶνε 9ο]4 ἴπ6 βεϊά ἴο 
ΔΠΟΙΠογ τηδη, ἰξ 5ῃ4]} ποῖ ὃς γϑάεοτηρά 
ΔΩΥ ἸΏΟΓΕ. 

21 Βυὲ τῆς ἢεϊά, ψιβεη ἱξ ροεῖῃ 
ουξ ἴῃ τῆς6 70.116, 5}.8}} θῈὲ Ποὶγ υπῖο 
πε ΠΟΚΡ, 48 ἃ ἢε]ὰ ἀενοιεά ; τῆς ροϑ- 
δα βϑίοη 1Ππεγθοῦ 504} θῈ 1Πε ρῥγιεβι 8. 

22 Απά ἴξ 4 πιαῆ 58 ΠΟΌΡΥ υηΐο τῃ6 
ΓΆΡ ἃ δεϊά νος μῈ μδῖᾳ δοιρῃῖ, 
ννΠΙΓἢ “ς ποῖ οὗ τῆς Πδεϊἀ8. οὗ ἢϊ5. ροβ-- 
5655] 00 ; 

ΧΧΧΥΙΙ. 24), ΜΠῈ (86 δά άϊου οὗ οπθ- ΠΠἢ, 
τηδάς ὕρ ἴδδ ρτίςοθ οὗ τεἀεπηρίίοη. 

4ὯΟ, 1. [ΙΕ τὸ Βο]ά νγδ8 ποῖ τοάδοπιοά ὃ6- 
ἴοτο ἴ86 ποχὶ [Ὀ}166, 1ξ ἰαρϑθά ἴο [Π6 ὑγθϑίβ ἰῃ 
Ρεγρεΐυγ. Οἡ [ἢς ψοσζὰ “" ἀενοίεἀ " (εδδγθρ), 
566 Οἡ σ΄. 23.--- ΤΠ 6 τηρδπίηρ οὗ [6 ννογάς, 
“ οὗ ἰξ δθ πᾶνο 5ο]ά ἴπῸ δβοϊά ἴο δῃποῖθοσ σηδῃ,᾽" 
5 ποῖ εἰεασ, ΤΕΥ ΠΊΔΥ τοῖετ ἴο ἃ οδϑὲ ἴῃ Ὡς ἢ 
ἃ τῆλῃ τ Ὦϊ πᾶνο ἔγαυ άπ ϑο]ὰ 15 ἴπ- 
ἰογεϑῖ ἴῃ ἃ δεϊὰ αηὰ δρργοργιδῖοα [86 ὑπο 
ἴον Βαυηρ νοννοὰ [ἴ ἴο [6 ϑαποίιιδγεγ (Κπο- 
Ὀ6]) ; ΟΥ̓ ἴο οπα ἴῃ ψὩΙΟΝ ἃ τλδη σεϊδιποὰ 86 
ι.56 οὗ (Πὸ βοϊά, ΠΙΙΠ]1Ιοὰ 18 νον ΟΥ̓ ραγίπρ 
85 ἃ ΥΕΔΥΪΥ τοηΐ ἃ ἄυδ ργοροσίίοη οὗ ἴ})6 σὸ- 
ἀετηρίίοη ΤΠΟΠΕΥ͂ (566 ΟἹ 22---24), δΔηά ἴἤεη 
ρῬατίοὰ νἱ ἷ5 ᾿πϊογεβῖ ἴο δηοίθοῦ ἔἕοτ [ἢ6 5σακο 
οὗ δοᾳυϊπηρ ϑυπὴθ ΓΟΔΑῪ τρόπου (Κε]]). 

Ωα--4. ἃ πιᾶη νονοά ἴδε νου οὗ 
Ὧ18 ᾿πίογεϑί ἴῃ ἃ βεοϊὰ νη ἢ ἢ6 Βαά ρΡυτγοπαθοά, 
[86 ἰγδηϑδοῖοη νν88 ἰ ΒΙΠ 0 ]6 οθθ. Ἦο δά ἴο 
ΡΑΥ͂ ἄονγῃη δἵ οποὶ ("πη ἰμδὲ ἀδγ," υ. 23) (Π6 
οδὶσυ]αϊοά νά]θ ἴο {86 ποχί [0.01166. 1η (ἢϊς 
᾿ᾶ56, ἴῃς δβεϊὰ τενογίοα δἱ {πῸ [0 01}|66 ἰο [Π6 
ΟΥ̓ ΡΙΠ4] οὐνποσ, τνῆο, 1ξ 15 1 κοῖγ, μδά [Π6 β5Δτὴ6 
τεῦ οὗἩ τεάθεπηηρ ἰξ ἔτοπι (6 ῥχιεϑῖβ ἀυγίηρ 
[8ς ἱηΐεγναὶ, 8ἃ8 ἢ δά ρῥγονοιιβὶν πδά οὗ τὸ- 
ἀδοιηρ ἴ ἔοσ ἴΠ6 τηδη ἴο ννῦοσῃ 6 διδὰ 
δο]ὰ ἴξ, ἰῃ δοοοσγάδποθ ψν} χχν, 22---28. ΤῺς 
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646 ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΝΊΙΙ. [ν. 23---31. 

21 ὙΠεη τῆ6 ῥγίεϑε 53}2}1} τεσκοη 
ὑπο ἢϊπὶ ἴδε νογ οὗὨ [ΠΥ εβπιδ- 
ἴοη, ευέμ υπῖο [ἢ γεᾶγ οἵ τῆς 1001] : 
πὰ ἢς 51|2}} ρίνε {πΠ6 ἐβα πη Δοη ἴῃ 
(ῆλι ἀδγ, Ἂς ἃ ΠΟΙΥ τἈϊηρ υπῖο τῆς 
ΤΟΚΆΡ. 

24 ἴη ἴδε γεᾶῦ οὗ τἢς ᾿00]]6 τῆς 
Πε]ά 514}} γεΐυγη υπῖο Ἀΐπὶ οὗ ψνοπὶ 
11 ννᾶ8 θουρῃϊ, ευέμ το Ὠπὶ ἴο ψοπὶ 
(ἢςε ροΞβϑεβϑϑίοη οὗ ([ἢς ἰδλπά ἐϊά δείοησ. 

2ς Απά Δ]] ΤΥ οϑ]πιδίϊοπ8 8041] Ὀ6 
δοςογάϊηρ, ἴο τῆ6 5Π6κεὶ οὗ τῃε 8δης- 

4 Ἐχοά 30. ΤΙΔΙΎ : 4 ΥΡΕΠΤΎ βεγδἢϑ 521} θὲ τε 
Νιωδ. 9. 3Π6Κεὶῖ, 
ἔκ ς.- 264 Οηγ (ἂς 'Πτβα πρ οὗ τῆς 
κι, ῥααβδῖβ, ΨνΒΙΟἢ 880} 4 ΡῈ τῆς [ΖΟΚΡ 8 
“πντιδονε, ὨΥΞ Πρ), ΠΟ πιᾶπ 58}}4]} 58 ΠΟΙ ἴξ; 
τ ΠΕΙΒΟΓ 2: δὲ οχ, οὐ βῆδερ: ἰξ 15 τῆς 

ΠΟΚΌ5. 
27 Απά ΙΕ ἐξ δὲ οἵ δπ' ἀποίεδη δεδϑῖ, 

(πεη Πς 5}8}} γεάεεπι ἐΐ δοςογάϊπρ' ἴο 

(Πϊπὸ δϑιἰπχδίίοη, 4πἀ 5}4]}] λἀά ἃ ἢ 
αγί οὗ ἴ τῃογεῖο : οὐ [ἔξ τὸ δὲ ποῖ σε - 
ἀςφεπιεά, [ἤδη ἰδ 8}4}1 6 8014 δοςογά- 
Ϊῃρ ἴο τῆν εϑιπιδίίοη. 

28 ὁ Νοιντοιδηάιησ πὸ ἀεσνοιεοά ὁ 7οὶι. 6. 
τπίηρ, τῆδὲ ἃ τδῃ 83}4]] ἀενοῖς ιἱηῖο 
(ἢς ΠΟΚῸ οὗ ἃ]1] τῃδλι ἢς ἤδίῃ, δοίῤ οὗ 
τηδλῃ δηὰ δεδϑῖ, δηὰ οὗ τῆς δεϊὰ οὗ ἢ 8 
Ῥοβ863ϑῖοῃ, 3841} θὲ 8014 οἵ γοἀβεπιεὰά : 
ἜΥΕΓΥ ἀενοῖεα τὨϊηρ; ἐς ποδί ΠΟΙ ὑπο 
τῆς ΙοΚὉ. 

29 Νόοηε ἀενοίεά, νος ἢ 5}4}1 ὃθ 
ἀενοιτεά οὗ πιεη, 5141} θ6 τγεἀθεπχοά ; 
δὲ 8.41} βιγεὶγ θὲ ρυῖ ἴο ἀφδῖῃ. 

20 Απά ἃ}} τῆς τῆς οὗ (ἢς ἰδηά, 
«υδεῖβεν οὗ τῆς βεβά οὗ τῆς ἰληά, ογ οὗ 
ἴῃς ἔπιξ οὗ τῆς ἔγθο, ἐς τὰς [,.ΟΚΡ 8: 
ἐξ 15 ΠΟΙ υπῖο τῆς ΠΟΒΡ. 

41 Απά [ξ 8 τηδη ψ1}] δὲ 411 τεάβεπι 
ουσῥὲ οἵ ἢἰ8 {1 Πε8, ἢς 5}]] δά ἀ τῇοτο- 
ἴο τῆς ἢ ρῥαγέ τπετεοῦ, 

τερυϊδθοη ἕο ἴΠ6 ραγτηεης οὗ ἐδ ὄχαςΐ Ξυπὶ 
ἴω Ὀ6 τηδάδ ἴῃ [15 οᾶϑο ἰῇ ΓΟΔΑΥ͂ ΤΌΠΟΥ ἰ8 
διιρροβοά ἴο διγη ἢ στουηὰ ῸΓ ᾿ηΐογεπος 
ἴῃ γϑάθουγηρ ἃη ἱππογιοαὰ βοὶά, [6 ΣΏΟΠΘΥ νγᾶ5 
Ραϊά ἴο ἴμ6 ργίθβδὶβ ὑϑᾶσ ΟΥ̓ Ὑϑᾶσ, δπὰ ἤδηςθ 
[6 ἔδίσγηεςβ οὗ ἴ8ὸ δάάϊππίοη οὗ οπθ δ το 
ἴδιο τοδὶ] 5ι.πὶ 85 ἰπίογεβί (νυ. 19). 

456. Οη [Π6 586.κ6] δά ἴπ6 Οσεγδῇ, 5εὲ ἔχ, 
ΧΧΧ, 12, ΧΧΧΥΠ. 24. 

12ε Κεάεερείηρ ὁ Εἰγοησι, 46, 27. 
ΤΙΘ βγϑίθοση οὗ οχϑὴ δηὰ βῆθδορ δ γεδαν 

Ὀεϊοηρεά ἴο [ἐπονδὴ (Εχ. χίϑ. 2, χχί!. 20), 
δηά οοιυϊὰ ποῖ ἰπεγεΐοσε Ὀὲ στηδάδ ἴδε οὐ]εςῖβ 
οὗ νονγ8. Βιυΐ (6 ἤγδιϊης οὗ δὴ υποϊθδη 
ΔηΪπΊΔ], 5 Οἢ 48 Δῃ 8558 ΟΥ ἃ οδπηοὶ, οου]ὰ ὕ τὸ- 
ἀεεπηεὰ δοσογάϊηρ ἴο ἔπδ ογαϊπασγ ταῖε (νυ. 
11, 13}, ΟΥ 5ο]ὰ ἔογ [18 να]ϊεὲ. (Ἃἵ,. Νυπ,. 
ΧΥ Σς, 18. [{ πιρῃξ ϑθοῖλ [Πδξ [86 ΘΑΓΙΟΓ 
ἴὰνν ἴῃ Εχοάυϑβ (ΧΙ! 12, χχχῖν. 2ο), ψϑῖς ἢ 

ἴτοὰ ἴδδλὲ 86 βγϑοίθοιτι οὗ δὴ 455 νγᾶ5 ἴὸ 
Ὅε οἰἴμποῦ τεἀεοπιοὰ 1 ἃ 5ῆοορ οὐ νυῖ ἴο 
ἀεδῖῃ, 18 μετ τηούϊβοὰ ἔοΣ ἴη6 δάἀνδηϊδρε οὗ 
[86 ϑαποΐιιασυ. Α Ἵοδβδηρὸ οὗ οἰγουπιβϑίδηοοϑ 
ΤΆΔΥ πᾶνα τοηδογοὰ [ἢ}18 δἱξοσαϊίοη ὄὌχρεοήϊεηϊξ, 
ΤὨΘ ρῥγεϑίβοοά δηά ἴδε σευ δῦ ϑεγνὶσα οὗ [ῃ6 
ΤΑθογηδοὶα νεσγα ποῦν ἐϑΔ Ὁ }15Π6ὰ πὰ ποράρὰ 
βΒυρροτί. ὙΠΟΙῈ νγᾶ5 ποῖδιηρ ἴῃ {π6 ΠΠΔηΡῸ 
δῖ νδυίδποθ νυ ἢ [Π6 5ρί τὶς οὗ [86 οἱ ογ Ἰανν. 

εἰν “ὁε6 9} ομ)θ οὗ ὃμο Ϊ9}106κ, [ηἰτοά, 
ἶν. 

27. «δαὶ γεάρορι 4] ἈΔΊΠΟΥ, 8811 ἄ9- 
ἾΥΟΣ 11, ΤῈ Ηεῦτεν νοτγὰ ἰ5 ἀϊδεγοπηὶ 
ἤτοπὶ ἴπαῖ ἰπ ἴΠ6 βεσοπὰ ρατὶ οὐ ἴδε γεῖϑο, 
ΔΩ͂ ἀρρϑᾶγθ ἴο μᾶνε ἃ [688 βρθοίδὶ πιοδηίην. 
ὅ66 Ὁ». 29. 

Οὗ εδίηρ: Ῥευοίεά μπάεγ ἃ Βα, 8, 29. 

48, 40. Βυῖζ ποίπίηρ οὗ 15 Ῥοβϑθββϑίοῃϑ 
(δαὶ ἃ τρδη πιρῃξς ἀενοῖε ἴο 1Ἔβόοναῖ πᾶς 
ἃ Ὀδη (866 ποχΐ ποῖθ), νυν βεοῖδοσ 1 ννᾶ5 ἃ πυπιδη 
σγοδίισο, οὐὁἨ Ὀδδϑῖ, οὕ ἰδηὰ, ἌἿουἹὰ δὲ εἰς ΠΟ 
τοἀδοπηθὰ οὔ βοϊὰ, ΔΝ δίενοσ ννᾶβ ἀδνοϊοὰ 
ὑηάοσ θη νγ8 ἴο Ὀ6 γεραγάθα 85 ΘΕ ΓΟ ὶν σοη- 
δεογαϊοά ἴο εῆοναῃ. Απγ ᾿ΐνε Ἵγεδίῃυγε 50 
ἀενοϊθα νγᾶ8 ἴο 6 ρυϊ ἴο ἀφδίῃ. 

8. Τἢε ψνοσγά τεηπάεγεὰ “ ἀενοϊοά τπϊηρ "ἢ 
15 εδδγερε, ἃ5 ἴῃ ὦ. 1. Θ8δ6 ΡΓΪΠΙΔΤΎ ΠΊΘΔΠΙΉΡ, 
5 ϑοιμει ίηρ ουϊ ΟΥ̓ οΥ σδδϊ ἃρΡ. [18 βρεςοϊῆς 
τιθδηΐην ἰη ἴπ6 [,ἂνν 5, (δὲ νυ Πὶσοἢ ἰ5 οσυΐϊ οὔὗ᾽ 
ἔτοπὶ σοχηγηο ι.56 ἀπὰ σίνθη ὉΡ ἰῇ ΘΟΠΊΘ 9686 
ἴο ]εδοναι, σἱβουΐ {86 τῆρῆς οὗ τεςδὶ οὗ 
ςοπιπλιίδιίοη, [{ 15 Δρρ] θὰ ἴο 4 βοϊὰ ΠΟ Ὁ 
Δρργοργίδϊεα ἴο ἴΠεῸ ϑαποῖζι ΔΙ ἴῃ σ΄. 21, ἃηά ἴο 
ὙΒΔίοσουοσ ννὰ5 ἀοοηπιεά ἴο ἀεβίσιςςίοη, 1: 8, 
ΧΥ. Φ:: 1: Κι. χχ. 42.0Ὀ. ὙΠῸ ρῆγαϑθθ, “ὁ πχοϑὲ 
ΒΟΙΥ υπῖο {π6 1,οτγὰ," 15 βεσε ργραϊοδιθὰ οὗ 
ἡ δίονοσ ἰ5 ἀενοίο υηάοῦ ἃ Ὀδη, Ὀυΐ [ἴ ΙΏΟΓΘ 
ΘΟΙΙΠΊΟΩΙΥ δηά δἰ ΠΙσΕγΥ Ὀεϊοηρβ ἴο πὸ Πο]οϑῖ 
οἰ485 οὗ οἴετίπρϑ ἴοσ ἴη6 ΑἸΐᾶσ ἀπά [6 ϑδης-» 
ζυᾶγγ. 866 Οἱ ἰΪ. 3. ΟἿὟΚ [γδηβϑίδίοσβ πᾶνὸ οἴῃ 
τεπάογεά ἴδε ννογά ὉΥ ““οσυγϑοα,᾽) οΥ “ἃ συ γϑο, ἢ 
ὙΏΙΟΒ ἴῃ δοπλα ῥἰᾶδοθϑ ΤΏΔΥ ΠΟΏΥΘΥ [δ6 στρ 
86η56, Ὀὰϊ 1 Ξῃοιϊὰ 6 γεοηοπη εγοα ἴπδὶ [ἢ 6 
ἰοΙΤῺ8 ἃστὸ ἡοῖ ἰάθηςῖςδὶ ἴῃ ΤΠΕΙ͂Γ σοπηρᾶ55 οὗ 
τηθληηρ. [ουΐ. Υἱ. λό; 7οβῆ. νἱ. 17, 18, 
Υ]1. 1: 58, χχχῖν. ς, χὶθὶ, 28, ἄς, (Οἵ, Οἱ. 
1}. 12. 

97 »αη ἀπά δεα:Ἱ] δεὲ Νοῖε δὲ ἴδ εηά οἵ 
[818 σμδρίοσ, 

290. γνεάεοριε 7 Ἐδίβεσγ, ἀθ1: 1 νοσθᾶ, 866 
[414] Ψ. 47. 



ν. 32---24.} 

22 Απά Τοοποετγηΐηρ ἴῃς τῆς οὗ (ἢ 
Ποτά, οἵ οὗ ἴῃς βοςκ, οὐόῃ οὗ νυ ῆδῖϑο- 
ἜνΕΙ ράβϑεῖῃ ὑπάεγ ἴῃς τοά, τῆς τεπτὰ 
8841] Ὀ6 ΠΟΙΥ υπῖο (ἢς ΙΟΚΌ. 

2 ΗἜ 58}|2}1} ἢοΐ βεδγοῦ Ὑνεῖθοῦ 
ἴ Ὀ6 ρσοοὰ οἵ δά, πειζποῦ 5041] ἢς 
σἤδηρε ἴἴ: δηὰ 1 ἢε σἤδηρε [ἴ δἵ 8]}. 

{8ε Ορνπνεμβαϊίοα 9, ΤΗὴδεῖ. 40, 23. 

80, 81. Οὗ 12, 27. 

82, 88, Ἴδε (οηἢ οὗὨ 5ῆδορ δηὰ οχϑῃ, 
᾿ἰκα τῃ6 Βυϑηρ, ν. 26, ννᾶ8 ποῖ μοῦ ἴο Ὀδ τὸ- 
ἀδοπηθὰ ποὺ ομβδηροά, δοσογάϊηρ ἴο ἴμ6 5δπὶὸ 
Τὰ] 45 νγὰβ ἰδ ἀόνγῃ ἔογ ἴῃ6 οἰθδῃ δηϊπιδὶ 
[δὲ Βαδά Ὀδθη νονγϑά, υ. 1ο. 

82. ευδαϊοευεν ῥασσεἰδ ἀπά ἐδὲ γοα] 
Ασοοχαάϊηρ ἴο γα ηϊςο 4] ἰσαάϊτοη, [Π6 δηΐπιδ 8 

ΓΕΝΙΤΙΓῦΘσ5. ΧΧΥΝΙΣ 

ἤδη δοῖὴ ἰξ δηά τῆς σἤδηρε τῃεγεοῦ 
8[|4}} θῈ ΠοΙγ; ἰτ 514} ποῖ ὕὈὲ τε- 
ἀςδεπχοά. 

24. Τιεβδα αγό ἴῆς ςοπιπιδηἀπγεηΐβ, 
ΨΏΙΘΝ τῆς ΓΟΚῸ ςοπιπηδληθεά Μῶοβοβ 
ΕἾ 1ὴ6 ΤΠ] άγοη οὗ [5γδαεὶ ἴῃ πιοιιηΐ 
ἰηλὶ. 

ἴο ΡῈ Ἐποὰ ννοῦα οποϊοθε ἴῃ ἃ ρεῃ, δπά ἃ 
ΠΟΥ ννοηΐ οὐδ οὔθ ΟΥ̓ οη6 δῖ (Π6 ορϑηϊηζ, 
ΘΥΕΙΥ͂ ἴεΠ δηϊπιαὶ νγα5 ἰουςσῃοά ψ ἢ ἃ 
ἀϊρροά ἰῃ νευτη]οθ, Οὗ. Ϊ6γ. χχχ δ. 14: 
ἘΖ2ΕΚ. χχ. 37. 

Εογ ἃ τόσο ἢ] οχρ δηδίϊοη οὗ ννὴδῖ γε αίθβ 
ἴο ἘὈΠΏΕ5, 8.05 οὐ Οδξῃ. χίν. 2ο, ΧΧυἹ]. 22; 
Νυπι. ΧυΙ. 2)ο---22; ᾿ουΐ. ΧΙν. 22, 28. 

84. Ἴδε (οποϊ]υβίοη. ΟἿ ΧχΥϊ. 46. 

ΝΟΤῈ οὔ ΟΒΑΡ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 28, 

ΟΝ ΤῊΕ ὈὨΕΝΟΤΕΡ ΤῊΙΝΟ. 

'. ὙΠΙ15 ρᾶϑθαψε 828 οἤἥδη Ὀδθη δ᾽ἱορεὰ ἴῃ 
Ῥτοοῦ ἰδὲ {πὸ [,ἂνν οὗ Μοϑβοϑ ρεστηϊοὰ δυμηδη 
ϑδοιϊῆςσεβ. [{ Πμᾶ5 Ὀδθη δρρ θὰ ἴῃ [15 γγὺ ἴο 
{δε οὔϑε οἵ Ϊερβίμδῃ ἀπὰ ἢϊ5 ἀδιιρῃΐεσ. (ὅδ6εε 
οὐ [υἀξ. χι. 20.) Βυϊ δυςἢ ἂῃ ἰηξεγοποδ ἰδ 
δῖ οῃςς ρῥτοοϊυάοα ὈΥ ἴδ οχδοὶϊ Ἰἰπι!δίϊοη οὗ 
[Π6 Ὀθεδβῖβ νυ ΠΟ ὕσεσο ἴο Ὀ6 οἴετοα 1η 5Δο τ ῆἔςθ, 
ΤὨο τρϊ τεηάογίηρ οὗ ἴον. 1, 2 15, "1 ΔἢΥ 
τηδῇ οὗ γου ὑσίηρ δῃ οἴεσζηρ ἴο [εΠονδῇ ἔγοπι 
ἴο Ποπὶ (6 ΗἩεοτὰ ογ ἔτοπι ἴπ6 ΕἸΟΟΚ 
8}}4}} γε Ὀτίηρς γοὺγ οἴεγηρ." ὙΕΙ͂Σ ἰ8 ΠΊοΓο- 
ΟΥ̓ΘΣ ἃ ΟἸδΑΓ τοσορηϊτίοη οὗἨ τηδῃ 48 οῃς οὗ (86 
σΓοδίυΓο5 ὮΙ Ὦ Τογα ποῖ ἴο ὑε οἴετγεά ἴῃ 58- 
στῆσα ἴῃ Εχ, χίϊ, 13, χχχὶν, 2ο; Νυπλ. ΧΥΠΙ, 
:ς. 

1, ὙῊδ νογά εδέγορ (Ὁ ἽΠ]) [88 θθθη ὀχρίδίη- 
οὐ ἴῃ ἴ8}6 ηοῖδ πᾶσ [Π6 ἰοχῖ. Ὑ Πετα 15 ηῸ ροοά 
τοᾶϑβοῃ ἴο ἀουδῖ [Πδὲ 115 ΔρρΙ]οδέοη ἴο πηδῃ ἰδ 
Ταδάδ Ὄχο] ϑινοΥ ἴῃ τεΐεσεησε ἴο ομο ΣΡ ΒΕΥ 
ἀοοιηοαὰ ἴο ἀδδῆϊι δηά, ἰῇ ἴπδξ ϑϑῆϑε δ] πο, 
Εἰνθη ὑρ ἴο [εβοναῆ. Ὅῆαο ἔδε!ηρ οὗ [6 54- 
στοάηοθϑ Οὔ Ἱ,18π [Δ5 ἰἴ5 ϑοδῖ ἱπ ἴῃ ἀορί οὗ [δ 6 
Βυπίδη Πμοατί. ὙῊ]5 δ ΟΠ Ὲ πιΔῪ νοῦς ὉΠ ΠΪγ, 
Δηα ἜΧΠΙΌΙ 156} ἴῃ ἀΐνουϑο νγᾶγ8. Βιιϊῖ ἰῃ 8ῃ 
Θηἰἰοποὰ πιπὰ ἰἰ Ὀδοουηθ5 4 οἶθασ Ἴοη- 
νσθοῃ [Πδΐ 11 1,ϑὖ᾿Λ Ὀοϊοηρβ ἴο σοά, δηὰ ἰ5 
οἰαϊπηοὰ ὉΥ Ηἰἶπι. ΕὝΤΘΓΥ δηϊπηδὶ 5δουῆς6 5 Δῃ 
Θχρσοβϑίοῃ οὗ ("5 ἴσα. ΤΠ [ἂνν οὗ Μοϑαθβ 
ΓΕΟΟΡΏΪΖΘΟΒ 1ἰ ἴῃ ἃ τηδικοα πηΔηΠΟΣ ἴὴ {(Π6 τερυ δ» 
Ὁσοη ἔογ (ἢ β'διιρῃζοῦ οὗ δηϊπ)λ]5 ἕοσ ἔοοὰ. 1εν. 
ΧΥΙ. ΜΝ ΒΘΩ δυπιδη [6 18 ἴῃ αυεπίίοη, [86 
ἱπιργεββϑίοη 15 Ὀεγοπῃά σοπηρᾶσίϑοη 5 γοηροῦ δηὰ 
τοσε ἀϊδίίηςῖ, Τὸ ἀεβίτου ἃ [1 18 ἴῃ ἕδςϊ ἴο 
σῖγα ἴξ δος ἴο Οοά. Το ρυϊζξίηρ ἴο ἀδαίἢ 
ΕἰΒΟΣ οὗ ἃ ογί πυῖη8] Οὐ Δῃ ΘποῖΏυ, ἰἔ ἰξ 15 Δῃγ- 
της τοτὲ τΠδη δὴ ᾿πάυϊσοηςς οἵ νδηρθδῃοθ, 
8 ἴο Ὀ6 τοραγάσα ἰπ 1815 ᾿ς, ὙΠΟ πδη ΠΟ, 
ἴῃ ἃ Τρ ϑρὶτϊ, εἰσ σλστίθ5 ουΐ ἃ βεηΐθῃοα 

οὗ Ἰυκῖ ἀοοτ οὔ 8ῃ οἴδηάογ, οσ ψο, ἢ ἃ 
5'ῃρ])6 δγὸ ἴο ἀμυΐγ, 814γ7γ8 Δῃ ΘΠΟΙΠῚΥ ἴῃ ὈδΙΓΟ, 
τηιϑί Εἰ 56} 28 Οοάΐβ βεγσνδηΐ σϑηάεῦ- 
ἴῃξ ὕΡ ἃ 1ξπ ἴο δε οἰαῖπι οὗ [86 Ὠἰνίπο 1υ5ιῖςθ6. 
Ἐσοπι. χὶϊ. 4. [ ννᾶβ ἰὴ [815 νναῦ {πὲ [5σγϑοὶ 
νν5 τεηυϊγοὰ ἴο ἀεβίσου ἴῃς (δηδδηϊζες δὲ 
Ἡοσδῃ (Νυπι. χχὶ. 2, 1. ςξ. Πϑυῖ. ΧΗΣ, 12 
--18), δηὰ (δδξ δδπλι6] μβενγοὰ Αραξ ἴῃ ῥρίθοαβ 
Ὀεΐογο ἴδε 1] ογὰ (1 8. χυ. 23). [ἢ 4]] ϑυς ἢ 
Ἰηϑίδηςσοβ ἃ τηοσγὰὶ ΟὈἸ  σΔ Ο τεϑῖὶβ ὑροη ἢΪπὶ 
τ ῇοϑα οὔος ἱξ ἰ5 ἴο (δκοὸ ἴῃ 15. Ηδ Πᾶ5 ἴο 
Ἰοοῖ ὕροη {πε οὈ]οςῖΐ οὗ [5 5ίσοϊκα 8ἃ5 ὑπάεῦ ἃ 
Ὀδη ἴο ἔπε οσγὰ. Οὗ ει, χχ.. 4; ΟἹ]. 1], 
132. ὙΤΠΪβ ἰ5 ἴδ6 ΟἿΪΥ στουπὰ οἡ ψΜΏΙΟΒ [6 
ἀεπίτυςτίοη οὗὁὨἨ δυπιδῃ Ἰἰΐδ 15 ἰο δε Ἰυπεβεά. 
ἌΝ ΒδΩ 818 στουπὰ 15 ΟἸΘΑΓΙΥ δϑοογίδιηθά, (ἢ 
ἀυῖγ οἵ δἷπι ΒΟ 15 οδἱἱοὰ ἴο δοΐ σεΐογβ ἴο [Π6 
ξογχίεϊς οὗ [δε ἱπάϊνιάυδὶ] 16. ΒΟ οδη ἴπετο- 
ἔογθ Ὀ6 πείῖποῦ γσθάθιῃρίοη ΠΟΙ σοι ΔΈ 0η. 

1:1. 115 ονϊάθηῖ (δδὲ ἴῃς τ ρίεουπεθϑδ οὗ [ἢϊ18 
ανν 5 ποῖ ἱηνοϊνθά ἴῃ [ἢ 5ἴη οὗἉ γᾶϑῇῃ οὐ ἕο  βα 
γΟΥ͂Β, Β0Οἢ 45 8415 (1 8. χῖν. 24) οὐ Ϊερἢ- 
1[8}}5 (Τυάξ. χὶ, 30). Α τῆλ {βγουρῈ ν}Π}}- 
Π658 ΟΥ̓́Ὀ]πάπο58 ΤΔΥ 6 Ὀεϊγαγοά [ηἴο ἃ ἀϊ- 
Ἰοπλαα ἰῇ ψΒΙοἢ Β6 Πᾶ5 ἴο Ἵἤοοϑθε Ὀθεΐννθθῃ 
Ὀγεακίηρ ἢ΄5 γονν, οὐὁἩΘ Ὀγοακίηρ ἴΠ6 ὨΙνης ἰᾶνν 
ἴῃ ϑοῖδ οἴου ψγᾶΥ. ϑ0ς} ἃ αἰ ΟΠ ΕΥ 15 τδάϊ- 
ΟΔΠῪ τ βᾶπια ἰῃ 411 ἂρθβ ἀπὰ οἰγουπγβίδηςο5, 
δηὰ [45 ἴο Ὀ6 τηοΐ ὑπάφγ [Π6 ϑᾶτηθ ϑβοσΐ οὗ 
ΤΏΟΓΔ] σοπάϊτοηβ, οὗ νυν βδίουοσ ἰεϊηὰ (86 οί ἢ 
ΤΏΔΥ Ὁδ. 

ἷν. [Ἐϑθϑηη8 δασγάγ ποο }} ἴο δὰ [Πδὲ βδοσὶ"- 
ῇςο, 45 ἰξ 15 σοργοϑθηϊοὰ Ὀοΐὴ ἴῃ ἴῃς 1ωἂνν πὰ 
ἴῃ ἴῃς υϑᾶψὲ οὗ ἴδε ῬδίΠάτοῖβ, 15 ϑοσῃεῖ μη 
γΕΙῪ ἀἰβεγοηΐ ἔγοπι σοηϑεοσζδίίοη ὑπάεγ ἃ Ὀδῃ, 
[ὰουφἢ 4 (Ὠϊηρ ἴο θ6 5δου βορὰ τ ρῆϊ σοπλο υἢ- 
ἄετ ἴῃ ἀοϑιγηδίίου οὗ εδόγερε ἴῃ 115 ἡ] ΘΓ 8686. 
866 ΟἹ ΧΧΥΪ!. 28. ΤὮδ 5ΔΟΥΊῆς6 νγᾶ5 ἰνγαγϑ [86 
οὔἴεπηρ ὺὑρ οὗ (ἢε ἱπηοςεηΐ 11 οὗ ἃ ογοδῖιγε 
Ἄοδοβθη δηὰ δρργονεὰ νυἱΐδοιις βροῖ οἵ Ὀἰεπιβα. 
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ΤΕΟ οἴετίηρ ννᾶ5 στηδάθ, ποῖ ὈΥ ΔΠΥ σοπϑίσαϊηϊ 
Ἰηνοϊνθά ἴῃ [η6 ἡδίυγε οὗ {πιηρ5, Ὀὰΐ 45 ἃ ἔτεθ 
δεῖ οὗ ψοσβῆρ. [ἢ ΕἸΠΟΥ ςᾶϑο, Ἰηάοοά, ἃ 116 
νγ)85 ξίνεπ ὑΡ ἴο Οσοά, Βυΐ 6 πιοάσ, [ἢ Ρυτ- 

, 8η4 [Π6 τηθδηϊηρ ψνΟΓῸ 45 ἀϊδβέϊηςς 45 Ρο5- 
810]16. [π Βοδίῃθη βϑυβίθπηβ [ἢ ἴννο ἰάθδβ ὑεγα 
οἴξη Τσοηξοιυπιεά, ΟΥ̓ ΤΏ1η415 ΟΥ̓ σΑρί 65 Έγα 
{Π6 πιοϑῖ ἔτεσυθηξ διυιγηδῃ υἱ τ πὶ5 οἴεγοα οἡ 
[πὸ αίασ, Βιυῖΐῖ 86 ϑδοῆίηρ οὗ {π6 ΟἹὰ 765- 
ἰδιηθηξ οὐ [ἢ15 Βοδά 15 ρογίθεςΥ οἶθασ. ὙΠΕτΟ 
νγ85 ΠΟ ἴσαςθ οὗ (ἢϊ5 σοηξιδίοη ὄνθῃ ἴη {Π6 πλϊηά 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΨΝΊῚΙ. 

οὗ ΑὈγδδδτη, νμθη ἣθ νγὰ5 ργερασγίης ἴο πιακᾶ 
Ὧ18 στοαῖ βϑδοσῆσο. Ηδ πδά Ὀεεθὴ Ἰδὰ οἡ ἴο οἴετ' 
[3Δᾶς ἴο (Π6 1 οτγὰ 85 [5 Ὀεβῖ ἀπά τηοβῖ ρογίοοξ 
Ροββοβεοίοη. Βυΐ {πὸ νοῖος τοτὴ ἤδάνθη βανϑά 
ἢϊπὶ ἔγοπι σαττγὶπς οὐ δὶβ ρυγροβο δὲ (ἢ σοϑξ 
οὗ οἵδποσ ρυϊποῖρ]ε5 οὗ Πρ θουβηθεβ οἡ ψνῃ] ἢ 
Β6 ποράρά ἴο Ὀὲ ἱπείσιςϊοα, 866 [πίτοά. ὶ χΙ!. 

ΤἼΟ βυθ]οςξ οὗἉ 1818 ποῖδ 15 οἰδογδίεὶυ ἰγϑδῖ- 
οὐ ὉΥ ϑεϊάθη, "“ἀθ ἶιγε Οεηῖ. 10. 1ν. σδΡ. 
νἱ].---χί. 866 αἷϑο Ν διογϊδηά, "ϑεπρίυσγε νΊη- 
ἀϊοφίοά,᾽ νοτγκβ, Ψο]. ιν. Ρ. 226 54. 



ΝΌΜΒΕΚΜϑ5. 

ΙΝΤΕΟΌΌΦΣΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ ῬΑΟΚ 

τΤηϊξἕι. ; : ᾿ ᾿ . ὅ4ς Ονοποΐοργ, ὃ 3. : ὲ ᾿ . ό49 
Οὐπίεη, 8... ᾿ : ὶ . ὁ. Αμδογιδὶρ ἀπά Ἰαΐο 9 Οονηρουίείοη, 84. ὅςο 

δι. 7272. Κηϊγὰ ρατ. Τῆς ἔνε οἢδρίοιβ σοπηρτβοά 

4}: Ε116 ΘΟΙΩΙΠΟΏΪΝ σίνοῃ ἴο (ἢ 5 
Βοοκ (ΧΧ, ᾿Αριθμοί, Ψ ας. Διμριο) 

15 ΘΥἀΘ ΠΥ Ξυρροοίεα Ὦγ [ἢ ἴνο πα ο.- 
1ηρ5 οὗ ἴῃ6 ρΘορΐδ τεοοσζάβᾷ ἴῃ ᾿ξ τῇ οἣδρ- 
ἴογϑ ἰ. δηὰ χχυ. Τὴ [6νν8 βοιηθίη65 ἀ6- 
δίρηδῖςο ᾿ἴ ἀἴτεσ (ΠΕ ΟΥΙΏΔΙΥ τηοᾶδ ὮΥ 15 
ἢχϑί νψοτὰ Καγεάίαὀῥεγ, ΟΥ τῶοτα τευ θην 
ὉΥῪ ἰζ5 ὅγϑὶ ἀϊξηςανα ποσὰ “βεριάῤα᾽. 

ὃ 2. Οὐμζορς. 

Τα ὈοΟΙ παΙταῖθβ ἴπῸ Ὠἰβίοσυ οὗ [ἢ 
1ςγδ 6} 1165 ἀυτηρ {Πεὶσ βοὐουτῃ ἴῃ [ἢ 6 ν7]]- 
ἀ6πη655 ἴτοσα ἴῃ 6 σοιωρ ϑοη οὗ ἴῃς ἰανν- 
Εἰνίηρ αἱ δ᾽ηδϊ, 1,εν. χχνῖ 34, ἴο {ΠεῚΣ 
Τηυδίο Πηρ ἰῇ (ἢ Ρ]δίη8 οὗ Μοδὺ ἴοσγ 
δοίυδὶ ΘΠΌΥ ἰηΐο ἴῃς 1,δΔηὰ οἵ Ῥτοϊῃῖβα. 
115 οοηΐδηϊα ΙΔΥ δὲ ἀϊνἀεα ἰηἴο ἴου 
ΡΑγῖ5:- 

(1) ῬῬτχεραιδίοηβ ἴος ἴῃηε Ὀγεακ ὕὑὉ 
οὗ ἴῃ6 εποδιηριηθηῖ δὲ ὅ51:η4]1, δῃὰ ἔογ 
ΤΔτΟ ηρ ΟἹ (δηδϑῃ ; 1. 1--- Χ, 10. 

(2) Τῇ τηᾶτοὴῦβ ἔἤοπιὶ ϑ΄ηδι ἴο ἴΠῸ 
Ὀογάεσβ οὗ (δπδᾶδῃ, δηὰ στϑρυϊδα ὉΥ (ἢς 
Οληδδηϊίοβ; χ, 11-χὶν. 45. 

3) Α ποῖϊοβ οὗ νδῆοιιβ ΟσΟΌΓΤΘΟΏΟ68 
8η6 δηδοίπλθηῖβ θεϊοηρίηρ ἴο [Ὧ6 {Π|τῖγ- 
εἰρῃξ γεδῖβ οὗ ρεηδὶ ψδηάοσίηρ ἴῃ ἴῃς 
ἀοϑοσῖ; χν. 1--Χῖχ. 22. 

(4, ὍΤπε διϑίουυ οὔ [πὸ Ιαϑὲ γϑᾶῦ 
βρθηΐ ἰὴ ἴΠ6 ἡ] άδγη655, ἴῃς ἐσ ἢ δἴοσ 
τὴς Εχοάι5; ΧΧ, 1---ΧΧΧΥῚ, 12. 

ΤἼδ ᾿ποϊάδηϊβ Δ΄’6 Θ,ΘΏΘΓΑΙΥ ρΊνθῇ ἴῃ 
16 ΤὨγομοϊορίοδὶ ογάσσ, ἐχοερὶ ἰη [Π6 

ἴῃ (15 ρατί ἄθα] ψἹ ἢ ἃ ἰοηρ Ρεποά, ἔτοπ 
ὙΠΟ Ὦ ΟἿΪΥ 15οἰαῖθα ορίϑοάδϑ δῖα ρίνθῃ; 
δΔηὰ οὗ [Π656 ἴῃς. ἀδίε5 οδῇ ΟὨΪγ Ὀδ6 σου- 
Ἰοευσοα; 566 ἸηἰΓΟαποΟΙΟΥΥ ποῖεβ ἴο χν. 
δΔηἀ χνΥὶ],, Δηἀ ποῖδ Οὐ ΧΧΟῚ. [ἢ [ἢϊ9 δηά 
Οἴμο ραιίβ οἵ [6 ὈΟΟΚ δανοσαὶ οζαὶϊ- 
ΠΔΏΓςΘ65 8416 δαἀρά ἴο ἴῃ ϑἰπαϊθς οοάσ, 
δηά [ἢ 56 8416 ΔΡΡδΥΘ ΤΥ Ἰηϊτοάιςεα ἴῃ 
{Πεὶγ Ὠικίοσισαὶ σοηηδχίοη ΜῈ ἢ [6 οἱτ- 
οὐτηδίδηοοβ ΜΏΟ. μάνα Οσοδϑίο. ἴοσ 
1Π6η]. 

ὃ 4. Ολγοποίργ. 

(1) ὙὍὙΠα πδιταῖϊνα σοι] 065 ὙΠ ἢ 
“((ἢ6 ὅτε ἄδγ οὗ ἴῃ6 βεοοηά τῃοηῖῃ οἵ 
ἴῃς βεοοηα Ὑδᾶσγ δῖεσ ἴΠῸῪ ΕΓῈ ΟΟΠ]6 
οιξ οὗ Εργρῖ," 1. 1; δηὰ τἢς ἄεξαίῃ οὗ 
Αδζοὴ δἱ ἴῃ ἢχβξ δηοδιηριθηῖ ἀυσπηρ ἴῃ 6 
ἢη4] τδιοῦ οὐ (δηδδὴ (χχ, 22) ἴοοϊς 
Ρἶαος ἰὴ ἴῃς ἢτϑε ἀδὺ οὗ ἴῃς βΠἢ τπιοπῖῃ 
οὗ {π6 Του ε ἢ γεᾶῦ (ΧΧΧῖ!!. 48). 

(2) Βεΐχεεῃ ἴπε56 ἴνο ἀδίθβ ἴΠ6γο- 
ἴογε ἰηΐδγσνθηθ 0 655 ἴδῃ [Ὠϊσιγ-εἰρῃϊ 
γεδῖβ δηὰ [γος τηοητῇ5 (οἴ. Ὠευῖ 11. 14} 
[ὴ6 Ἰοὴς δηὰ ἄγεδιγ ρετοά οὗ ἰδτγίης 
ἰπ ἴῃ6 νη]άσγηθθ Ε]1] (Ὡς ἀϊδοθεαϊεηὶ 
δεομεσδῦοῃ ἢδὰ παβίθα ἀνναγ. Οἱ χίν. 
27---.3 5. Οηἡ [Π6 ΒΙΞΙΟΙΥ οὗ [686 γ6ᾶΓ5, 
866 Ὠοΐ65 ΟἿ ΧΧ. Ι; Δη4 Οἢ ΧΧΧΙΙ!. 10. 

(3) ὙΠα 5οϊθπιὴ σοῆθασϑαὶ οὗ [ἢ 6 1,807 
ςοηίϊδίηδἃ ἴῃ ὨοιζεΓΟ ΟΠ ῬΜἘὰ8 ΟΠΟΠῚ- 
ταθησοα ΌὈΥ Μοβαβ δίϊοσ ἴῃς ονουίῆγον οὗ 
5Ιῃοη δηὰ Ομ, ἰῃ ἴῃ6 Ῥερμηϊηρ οὗ [Π6 



6ῖο 

εἰθνθηϊῃ τοοπί οὗ ἴδ6 ἰοσίει ἢ γϑαῦ 
(θευϊ. 1. 3, 4). 

(4) '᾽σπε πανα σοῃϑοα  ΉΕὮΥ ἔτοσα [ἢ 6 
ἀδαῖῃ οἵ Αδτου ἴο 86 ορεηΐηρ οἵ Ποαῖ. 
ἃ 5Ρ8466 οὗ ΘΧΑΟΙΪΥ 51Χ τηοητἢ5, ᾿ῃ ΜΉΘ 
411 τῇὴ6 δνθηῖβ ἠδιταῖθδα ἴῃ (ἢ ἰουστὴ 
Ῥατί οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Νυχθοῖβ, πο χχ 
ἴο [Π6 οηά, νψου]ά 56ϑῦλ ἴο ἢᾶνθ οοουϊτοά, 
1 (6 τοῦδ Ὁ]6 ὀχοθρίοιῃ οὗ τῃς ἀθ- 
ἔεαὶ οὗ ἴῃε Κιηρ οὗ Ατδᾶ τωρηθποηδά 
Ῥεϊον. 

(5) ὙΤμοβα δνθηῖβ ΓΟ ΤΩΔΗΥ͂ Δηά τὸ- 
ΤΑ ΚΑ 016. Αἴἴοσ τῃ6 ἰράϊουβ γεᾶῖβ οὗ 
ΒΌΒΡΟΩΒ6 ΜΘΙΘ ΟἿΟΘ Ῥᾶβϑθα [Π6 ΠΙ5ΟΥΥ 
οὗ [ῃἢ6 οἤοβθῃ Ῥθορὶας ἔυχτιθ5 οἡ, οΐ 
νι πουΐ ἃ βοτί οὗ ἀγαιηδῦς ΡὈΓΟΡΓΙΘΙΥ, ἴο 
ἃ ΟΥδῖ5. (τονάθα 845 [ἢ] 5ρᾶζβ 15, 1 
γεῖ ἢᾶ8 τοοτὴ δῃοιρῇ ἴοσ τς ἱποϊἀδηῖβ 
ὙΏΙΟΝ ἀγα Πόσα 455] ση6α ἴο 11. 

(6). Τα ἢγβέ πιοηῖῃ οὗ ἴμ6 δἷχ τγᾶϑ5 
Ῥαββθα δἱ [ῃ6 ἔοοϊ οὗ τῃωουηΐ ΗΟΣ 1 
τηουγηϊηρ ἴοσ Αδγοὴ (χχ. 29). Βιυῖΐ ἱξ 15 
ἸΠΚοὶν τῆι ἀυσηρ (Π15 τοητἢ 4 ρατὶ οὗ 
[6 μοβῖ 8 εηραρβα ἴῃ στενυθηρίηρ ὉΡΟῚ 
[πε Κιὴρ οὗ Ατδᾶ 186 τῃο]θβίδοῃ ἰη- 
Βιοϊεα ὈγΥ Βίγα οὐ ἴδ 53γδβ] ες ἀυτίηρ 
[Π6ὶγ Ἰουτηον ἴρολ Κδαθϑῆ ἴὸ Μουηῖΐ 
Ηοτ; 566 ἸπιΤοαμοίοΥΎ Ὡοΐα ἰο ΧΧ. δηά 
ΟἿ ΧΧΙ. 1. 

(7) Νεοχῖ βῃϑιιβα [6 ἰουσΏΘΥ “ ἔγοση 
Μόουηῖ Ηοῦ ὈΥ ἴῃς ΨΥ οὗ ἴῆ6 δά 86 
ἴο σοιηραᾶ55 ἴμ6 ἰδηά οὗ Ἑάοχη;," χχὶ. 4; 
Δηά [ἢ15 Ὀεϊηρ δρουΐ 220 τ1165 ἴο [ῃ6 
ὕτοοκ Ζετεά (οἴ. οἢ χχὶ. 12) ψουϊὰ Ὀς 
ΔΟΟΟΙΊΡ Ι5Π6α ΜΠ] [ΟΌΓ ΕἸ κ5. 

(8ὴ: Τῆς δρρϑδΐδηοθ οὗ [ες ἢοβί ἴῃ 
(Π6 ρῥἱαίη5 οὗ Μοδρ ὑὈσγοιρῆςϊ [Ποῖ ἰηἴο 
[Π6 πειρῃρουτποοά οὗ ϑιῆοῃ, Κιίηρ οὗ 
[86 Απιογῖεβ. ὙΠδ ΡΟΪΙΟΥ Ρυτβυδα ὉΥ “ 
ὮΠῺ οὗἁ ταϑιϑίίηρ [6 Ῥσόρτθβϑθ οὗ [5γὯ6] 
ΜΠ 411 ἢϊ5 ἔοτοθϑ (χχὶ. 22) οδυβοα ἢΙ5 
ΟΥ̓ΘΙΓΠΤΟΥΝ ἴο Ὀ6 ΘΡΘΟΟΟΥ δηάὰ ἰοΐδ]; 8ἃ8 
γν85 αἶβο οὺσ |1Κ6 σεάϑοῃβ [μδϊ οὗ Ος Κίηρ 
οὗ Βαβδῆδη. Τῆς ἵνο Ὀδῖι1685 δἱ [482 
διὰ Εάγεὶ ΡῥγοῦδοΥ ἴοοκ ρίδος Ὀοϊὰ 
ὙΠ ἰὴ ἃ ἐοστηιρῃῖ; 2.4. ἰονναγάβ [ἢ6 πη- 
ἀ]ε οἵ τὰς {πἰτὰ οὗ ἴῃ6 βἰχ τηοῃῖηβ ἴῃ 
αιιεβίοη. 

(9) Τῆς ἰβϑθὰ6 οὗ ἴ[ἢ6 οομῆϊος πιῇ 
ἴπ6 Ατλοτα Κίηρα ἀσιίοιτηϊηοα Βαΐαὶς ἴο 
βαῃὰ ἔοσ Βαίδδτιη (χχὶἹ. 2. ὙὉδδ ἀἰβίδηςα 
ἴοῖι Μοδῦὺ ἴο ἴδε πεαγεϑῖ ροϊηΐϊ οὗ [ἢ68 
ἘΧΡηγαῖοβ 18 δουῖ 250 σω]65, δηάὰ 
Ῥεοῖπου (οὖ. οἱ χχὶ! 5) ΤΔΔΥ αν ὈΘΘῊ 
γεῖ τῆοσε αἀϊβίδηξ. Βυΐ 48 Βδὶαῖκ νᾶϑ 
ἀγζοηΐ ἴῃ ἴδε τρδίζεσ (εἶ χχιὶ. τ6), δῃηὰ 

- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οουἹὰ οὗὁἨ Ἤσουτβα σοτητηδηά 411 (Δ ο ΠΠ 165 
ἴον ᾿σάνο!]!ηρ, ὕνο τη 5. νου] ΔΙΏΡΙΥῪ 
ΒΠῆΠοΘ ΤῸΣ [18 Δι) Αϑβδοσβ ἴὸ ρῸ δηά 
τείυγηῃ ΕΠ]06 ΟΥ̓; δῃά ἴοσ ἴπ6 ἐδ] νεῖν 
Ὀγ Βαίδδτγα οὗ μΪ5 ρσγορῃβοὶβ8 (χχι!----χχίνλ). 
Νο ἀουδῖ ἀυπηρ 656 σα ῖκβ [Ὧ6 [βγδϑὶ- 
1165. ψἜ͵Ὲ εηραρεά ἴῃ σοπιρ δίηρ δηά 
σοὨϑο]]ἀδίϊηρ [ΠΟΙ σοηφυσδί οὗ ΟἸἰεδά 
δη ἃ ΒΑΞηδῃ. 

(19) α Βᾶνα ἴπιι8 ἃ τωδυρίη οὗ αἱ 
Ιεαϑί δἱὶχ θα κα ἰεΐ, ἀυπηρ ψΒϊοἢ οο- 
οὐττεά [6 5ββάυοσίίοη οὗὁἨ ϑγαθὶ] Ὀγ [6 
Ὑ1165 οὗ ἴῃ6 ΜιαάϊδΔηιϊ65, δηὰ [Π6 σοη56- 
ᾳιυδηΐ ῥΐασιια (χχν.); ἴῃ6 βϑοοῃάᾶ Ὡυτὴ- 
Ὀοπηρ οὗ [6 Ρδϑορῖὶθ ἰῇ ἴΠ6 ρ]δίηβ οὗ 
Μοδὺ (χχνυ].); δηὰά [186 ψὰσ Ὡροὴ [δ6 
ἹΜΙάϊδηϊοβ (χχχὶ.). 

(11) Ιζ 15 δοσοιάϊηρ ἱπ 811] σοη- 
ΒἰβΒίδῃ ου ἴμαὶ ἴῃΠ6 ἀδαίῃ οὗ Μοβος ἰβ 
ΒΡΟΚοη οἵ χχχὶ. 2, 1 σοῃηθχίοη ΜΠ [ῃ6 
ΜιαϊδηΙΠ ἢ ψᾶΓ, Δηα ἃ5 [Ὁ] οί οἷοβα 
ὌΡΟΣ ἴἴ; δηὰ ἴμδι Βαίδαμη δἴεγ αιμιίηρ 
ΒαΙαὶς δα ηοὶ γεῖ τεϊυγηθα Βοσηὴθ νΏθα 
[δὶ νὰ Οσουτγοά, δηἀ ννὰβ [Κεὴ οδρ- 
ἔνα διηοηρβθὶ ἴῃ6 ΜΙαϊδηϊ65; 866. οἡ 
ΧΧΧΙ. 8, 

(12) ὙΒετδ 18 πο ψεῖρῃϊξ ἴῃ ἴῃ6 4116- 
βαϊΐίοη [πὶ Μοβοβ ἰὴ ᾿δαῖ, {]. 4---.4 
ϑρδδκβ οἵ ἴῃ6 σοησυοοὶ οἱ ΟἰἸοδαὰ δηά 
ΒΑΘἤΔη 85 Ἰοηρ ρΡᾶϑῖ, ὅ66 ποῖθβϑβ οἡ (δῖ 
ῬΙδςθ. 

δ4. “Δι λογελί σμᾶ Ταΐε 97 Οὐ»πῤο- 
ΣΟΙ 

ΤὭΘ56 ἵνο Ροϊηΐβ ἃγδὲ οὗ σοισϑα οἷοβο- 
Ἰγ σοῃποοϊοά; δηὰ ἃ ἀδίεπϊηδθοη οὗ 
1ηὴ6 ἰὈΣΟΓ ὈΠηρθ ἴῃ6 αιυσδίίοι δρουΐ 
[ῃ)6 Ἰφίίοσ πὴ ἤᾶῖτον [1πγ18. 

Ιὴ οοσωσου ψ ἢ ([ἢ6 ῥτεσδαϊηρ θοΟΪ5 
δηά Πευϊοσοθοσωυ, ΝΟ ΟΥΒ ὯΔ 5 ̓150}.4}}} 
δΔη4ἃ ΠΟΤῚ (6 τηοβί δηῃςίθηΐ ΠΠ)65 Ὀδοη 
Τορατάβα 85 ἴὴ βυρϑίδῃοα δἱ ἰϑαϑδὶ ἴΠ6 
ψοΥκ οὗ Μοβοβ, Τα ρτουηᾶβ ἴοσ 511} 
τη ἰδ ηΐηρ (ἢ15 ΟΡΙὨΙΟη 85 τερᾶσαὰβ [86 
Ῥεηίδίθιοἢ ρΘΏΘΣΑΙΥ πᾶν θδθη 5ἰδῖθα 
δΔηΔ ἀἰϊδουβθοα ἴῃ ἴῃς Ιηἰτοἀυςοη ἴο 
[15 νοϊυτηθ. 1ξ στϑσηδίηβ ΟὨΪΥ ἴο ἱηαυΐγο 
Ββοῖο ψμοῖθοσ τῆς Βοοῖὶς οὗ Νυϊηθοῖς, 
ῬΑ ου ]αΥν οοηδίἀογθα, σομαῖ6 5. ΔῺΥ 
Ἰ6 5 ἴο τῆς διριϊηθηϊ Οἡ ἴἢ6 ΟἿδ 546 
ΟΥ ἴῃθ οἴποσ, δηὰ νῶδὲ ναϊιθ 185 ἴο δ 
αἰϊδεῃ δά ἴο {Π 6... 

(η) ὙΤμο οδίαίορῃιβ οἵ ἴδ βιδ! ους 
ΟΥ Θῃσδιηριηθηΐβ ἀυτπηρ (ἢ ᾿ουγηουηρβ 
ἔτοῖὰ Εργρί ἴο [λ 6 ῥ]δίῃβ οὗ Μοδὴ (χχχ!!.) 
ἷθ ΒΡΘΟΙΔΙΠῪ δβϑιρθὰ ἴο Μοβϑβ ἱῃπ ἴῃ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΌΜΒΕΒΘ. 

ἴοχί, “ Μοϑβεβ8 ντοῖβ 1 Ὁγ ἴῃ σοτητηδηά- 
τηθηΐ οὗ τῆς ,οτά," υν. 2. ΤΠ ρτοδί 8Δῃ- 
ὈΘΌΥ͂ οὗ [815 σδίδ ορῖια ἰ5 πη ἱν ουβδ Εν δά- 
τ6α. ΒΙΘΟΚ, Ζ. σ. (’ ΕἸΠ]ο απ, ΡΡ. 225, 
227) εϑίθοπιβ 1 “ρεύθδρβ ἴῃς δδιϊοϑῖ 
Σεοοσὰ σεϊδθηρ ἴο ἴῃς ᾿ουγηοΥ οὗ (ῃς 
15: 65 [σου ρὴ [ἢ6 ὙΠ] Γη 685 ;" δηά 
85 “8 ᾿ἰ5ῖ ΨΏΙΟΝ ΙΩΔΥ ὙΕΙῪ γ611 Ὦανα 
Ῥδθὴ υύυτῖθ ἀονγὰ ὈΥ 8ῃ δοῖου ἴῃ {π6 
ἐνεηῖς." Βυΐ ἴο δάτηϊξ [18 το οὗ 
ΟἿ πηροτίδηϊ οἤδρίοσ, 80 χυϊηυῖα ἰἢ 

(6015, ηα 50 ᾿ηὈτηδίο! Υ σοηηεξοίεα ψΜ 1} 
1.6 ΖεηΘΙΑΙ ϑἴουυ, Ὄϑίδ Ὁ ]150 65 ἃ 5.ΤΟῊΡ 
ῬΓΟΡΔΟΙ ΠΥ πὶ ΟΠΟΙ Ρογὕοῃβ οὗ (ἢς 
ἼΟΟΕ 816 οὗ ἴῃ6 58π16 ἂρ δηά δὐυζῆοτσ- 
Β8]|Ρ. 

(2)) ὝὙὍὙπα ἰπιοστηϊχεισα ἴπ (ἢ18 Ῥοοΐς 
οὗ πδιταῖνε δηὰ Ἰθριϑδίνο στηδίζοσ 15 ΘΟ 6 
οἵ 115 σμαγδοίθηϑας ἐξαῖατοβ. ΤῊΘ δηδοί- 
ΤΩΘηϊ5 ἴοο ζῸΪ]ΠΟΝ ἴῃ ποδὶ οᾶβ68 δαγά 
ὌΡΟΣΙ δοῖβ ΟΥ διλοσρθηοὶοβ ΜΏΙΟΝ 6ν]- 
ἀοητν ἰοὰ ὑρΡ ἴο ἴθ. 866 “4.9: ἰῃῖτο- 
Οἀυςίοιυ ποῖθβ ἴο ν. 1χ. χίχ, χχχ, δηά 
ΧΧΧΥΪ.; δηά ποΐθθ ΟἹ χν. 22, 24) 32. 
ΤὨς Ἰορ βίοι οὗ ϑ΄᾽ηδὶ τγὰ8 οοτηρΙείεά 
ἴῃ 1,ονϊσι5, Ὀὰϊ ἴῃς ῥχοϊοηρθα δχοὶυ- 
δίουῃ! οὗ [86 Ῥεορὶς ἔτοπλ {ποῖ διζυγα 
ΒοΙη68 ἰηνοϊνεα βοτθ σαρυ δϊίοη8. ποῖ 
ΟΥ̓ ΙΏ4}}ν ῥγονι θά (Ἃς φ. ἴἴοβε τεβρθεοῦηρσ 
Ῥυπβοδίου “ΜΠ δἢ ἃ τυδὴ ἀϊθτῃ ἰὴ ἃ ἴθης" 
ΧΙΧ, 14); δηῃά ζσΙ ΠΟΥ Ἔχροπθηος 5υρ- 
διε5ιεα βοιὴς Οἰ ΕΓΒ οὗ ἃ 5:10 0]Θ Δ ΘΏΓΑΓΥ ΟΥ 
ΧΡ ΔηΔΙΟΙΥ οπαγδοῖοσ (6. ρ. ἴο56 οὗ χν. 4 
Φη6.; ΧΧΧ. 1---Ιό; Δδηά ΧΧΧΥῚ, 1---12, ΟἿ 
ὙΠΙΟἢ 566 οί65). Τἤαδβα ᾶσγὲ δἰγηοϑβί δ]- 
ὙΑΥ5 1 [15 ῬΟΟΚ τεοοσάθα ἴῃ ἃ ᾿ἰντης 
ΠΟΠΠΘΧΙΟῺ ΜΙ ἰμοϊάδηῖβ ἔγοσῃ ψὩ]Οἢ 11 15 
ΠΟΙ ἱπΊρΟ55101]6 ἴο β56ενοσ (ΠΏ, ΤΌΓΩ 
ΜΉΘ ἴΠοΥ ἄταν {πε ῖγ οσοδϑίοη δηά {Πεὶσ 
τησδηΐησ. Εν] ἀοηγ (ἢ6 Δ] οἸΠ ΠΟἢ5 οὗ 
ἨΙδίου 8] δηα ἸορΊ 5 δνα Ῥουίοηβ τεῆθοϊ 
[ῃ6 ογάεσ οὗ δοῖι] ἰταπβδαοίίοη. ΤῊ]5 
δδαΐυσε 15 ἜἘχδοῖγ οὔς ψΏΟἢ Ῥεϊοηρϑ ἴο 
16 ποσὶ οὗ ἃ σΟΠ ΘΙΩΡΟΥΔΙΥ Δ Π}Δ]15ἴ. 

(2) ΤὮΘ ατριυπιθηί βἰδίοα ἴῃ (μ6 ΤΙη- 
(τοὰά. ἰο ἴπ6 Ῥεμίδίδυςί, Ρ. 15, παι τῃς6 
ΔΌΙΠΟΙ δά δὴ ἰηϊτηαῖία δοσιδίηΐϊδηοα 
νἢ Ἐργυρῖ, τᾶν 6 5.ΠΚΙΏΡΙΥ 1Πυϑιταϊοά 
ἔτοτη Νυρεῖβ. ΤΠ ρυτβοδοῃβ οὗ [ῃ 6 
Ῥταβϑῖβ (111. 7 544.), [8 {π8] οἵ 7ε8- 
ἸουϑΥ (ν. 11--- 35), [Π6 οτάϊπδῃος οὗὨ [Π68 
τεὰ ΠοΙοσ (ΧΙΧ. 1---10), ἃσα 411} δάδρίδ- 
τἰοῃ8 ἔσο Ἐφγρίίδη σχἰῖοβ; ἴῃς ἰδηρσυαρα 
οὗ ἴδε Ρδβορὶςε ἴῃ χί. 5, 6 θθβρθᾶκβ ἃ ρεῖ- 
5008] το] Ἰϑἢ οὗ Ἐργρίδη ἀδίηϊ6β;, 186 
ΔΗΠαυληδη ηοῖα δρουΐ ΗΘ ὕτοη, Χἰϊὶ, 22, 
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ἰπαϊοαῖο5 ἃ Κπον]εάρε οὗἩ Ἐργρίίδῃ ἢ 15- 
ἴοτγ. Ἐείογεησθθ ἴο ἴῃς δχοάυβ ἔγοτῃ 
Ἐργρὲ δηὰ [Π6 οἰγουτηβίδηςεβ οὗ 11 δΓῈ 
πεαυδηῖ; 4. δ. 111. 1.2, Χχῖν, 10, Χν. 41, ὅζο, 

(4, ὙμῈ 5 αἴοιηεηίβ οὗ 1ῃ15 ὈοοΪς 
ΔΌουηἀ [ἢ ανίἀδησοα (οἴ. [ηπτοά. ἴο 
Ῥεηΐ., ἢ. 17), ἴαϊ (ἢ6 τύυῖεσ δηᾶ [ἢοβ6 
ἢ τ πο 6 ᾿νε τόσα 5{1}} 10 (δ 
ἀδβοστ. Ομ ἀϊτεςῖ Π]υπιτατοη (ἸῺ ΧΙχ. 
14) 8845 Ὀδδη τοίοιτεα ἴο ἀῦονθ. Τῆς τεσυ- 
ἸΔ[ἸΟἢ 5 ῸΓ Θησδιηρίης δηά τλδγοῃιηρ (11. 
1χ. τό 56α., Χ, 1---28), Δηα προ !γ [ἢ ς 
80] θη ἱηνοοδίοη οὗ Μοβθβ οοῃίαϊηρά 
ἴῃ χ, 35, 326, οἡ [Π6 οσοδδίοη οὗ [δ6 τὸ- 
ταονϊηρ δηα τοϑίηρ οὗ ἴῃς ΑΚ, 5Βῃουϊά ΡῈ 
4ἰ5ο Ὡοϊεα. ΤῊ ἀϊγεοιοη8 τεϑρεοῦηρ [6 
᾿τδηϑροτσῖ οὗ [6 ΤΑῦοΓΏΔΟΪΘ6 [ἢ 111, δηά ἵν. 
Ὀεϊοηρ ἴο [86 ποιηδάϊςο [16 οὗ [ἴῃς ἀδσβεσῖ, 
Δα ΜΟΙ ΟΟ ΒΘ ΘΠΌΥ Ὀυῖ οὗ 8 ἰορο- 
ΤΑΥῪ ΟὈΠσαοη, 11 15 ἴιι5 ἴῃδῖ 8Δῃ 8Ρ- 
Ῥᾶτθηΐϊ ἸΠΟΟΠΒΙΒίΘΏΟΥ 85 ἴο ἴῆ6 ρὲ δηά 
βοῦνὶος οὗ [ῃ6 1,ον!65 θοῦνγθθη ν1}. 24:--- 
46 δῃά ἵν. 3, 22 15 ἴο Ὀδ6 δχρ διηθά; 
866 ἴη6 ποῖΐδ ΟἹ [Π6 [ὈΠΏΘΙ Ὀᾶβ55δρθ. 
τ 15 ΟὈν!ουβ 4509 ἴμαῖ Ῥγοχίπιγ ἴο [86 
ΤΑθογηδΔο]Ὲ 15 (Δ  Ὺ ἀϑϑυτηθα τῆσουρῇῃ- 
ουὖϊ 50 ἢ} Ιανβ 85 ἴῃοβα οἵ νἱ. δηά χίὶχ., 
85 ἴξ 15 1 ΤΏΔΩΥ οὗ (ἢο56 ρίνεῃ ἴῃ 1,ον]}» 
οὐ8. ΤῊΝ ὈΓΟΧΊΣΤΩΙΠΥ οχἰ βίο ΟἿΪΥ ΜΠ 1]5ὲ 
1Π6 ΡΘΟρΙΘ ψ6Ὶα 1 [86 Ὑ]]άογη655β. ΤῊδ 
Ῥτόβθησα οὗ [86 Αὐἱ ἴῃ ἴῃς ΤΑΡΟΓΏΔΟ]6 
ἴοο 8 ΡΓΕσυρροβοα τγτουρδουϊ [Β6 Ῥοοϊκ; 
Ὀυϊ [6 Ατῖὶς, δῇε 15 οἀρίυτε ὉΥ ἰῃς 
ῬὨΙ Π5η65 ἴῃ ἴῃ6 ἀδγ8 οἱ ΕἸ: (1 5. ἰν.), 
ὭΘΥΝΕΙ ἃραΐη δά ἃ οἷδε πη τὰς Τα- 
Ὀεγηδοϊθ. [15 οὑυϊουθὶν ἴο ΡῈ ἰηΐειτοά 
ἴα Νυτθεῖβ 8 τ το Ὀείοσα ἰδὲ 
οδρίυζα. 

(5) ὙΠοῖθ δῖα τορορταρῆιϊοδὶ βίδίο- 
τοῖς ἴῃ ἴΠ6 Ὀοοὶς ὙΏΙΟΝ σδηποῖ ἤᾶνα 
Ὀδθα τειτίθη δε [Π6 ἀδγβ οἵ Μοβδβ. 
ΘΌΟὮ 15 [6 ποίίοα χχὶ. 12, ἴπδὶ “ ΑΤΏΟΏ 
15 ἴπ6 Ὀοτάσσ οὗ Μοδῦ, Ὀδεγεθη Μοδὺ 
Δηα [86 ΑἸροσ65." ΤΠ Ατποσῖοθβ Ὠδά 
ΟἸθα Ϊ ποῖ Ὀδθη ἀἰθροββοβϑεα ΌὉγ ἴῃς ἴνο 
{0 65 δηὰ ἃ Βα! (χχχι!.) τῆθη [Π15 τοηδυὶς 
νὼ38 τηΔάθ. 80 ἴοο ἴδ6 βει[εηθηΐβ οὗ 
ἴΠο56 υῦ65 ἴῃ ἴῃ6 Αἰλουα τΟΙΓΙΟΥΥ͂ 
ὍΘΙ ποῖ ἴῃ ἕδοϊ δα]υκίοα ἴῃ 811 τεϑρεςοῖβ 
858 ΟΙἹΡΊΏΔΙΪΥ ἀσδιριοὰ ὉΥ Μοβεβ δηὰ 
ἀεϑουι θεὰ ἴῃ χχχὶϊ. 34 5464ᾳ. 866 ποίῖβ 
ἴῃοτο, δηὰ οὗ ου 7οβῆυδ ΧχΧὶϊ, 15. 566. 
Α Ἰαῖδσ δαιτδῖοσ ψουἹὰ βυσεὶν ηοΐ στδῖι- 
[ΟΥΒΙΥ νΔΙῪ ἰπ ϑυςἢ ἄδσ(81}5 ἔσγοτα [ἢ 6 ἔδοῖϑ 
Ὀεΐοτε μίω, 1ὴ ἴα ἀεἰϊηοαιίοη (χχχῖν.) 
οὗ τ[ῃς Ὀουηάδτ!ο5 οὗ (6 Ῥτογηβοά [,Δηὰ 
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[ΔΤ ΤΊΟΤΘ το ΟΥΥ 8 δϑϑιρηθα ἴο τῆς 
. ᾿Ιβτδο ῖοβ [Δ [ΠΟΥ ΘΥΟΙ ΡΟΙΩΔΏΘΏΓΥ 
᾿ΘΘΟΌΡΙΘά, δηά 1655 ἴδῃ [ΠΟῪ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 
τυ]εὰ ονεῦ. Α Πϊβιοσίδῃ οὗ ᾿ἰδίθσ ΕΠ Π.65 
νου α ΠαγαΪγ δϑοῦῖρα ἴο ἢ δορὶ ν]ἢ- 
οὔὗξ Ἔχρδηδοῃ οὐ 4υ8]18ςοδοη ἡἰϑίτοῖβ 
ὙΠΙΟΝ ἴὴ ἴδοις ΤΠῈΥ αἰά ποῖ Ρῥοβϑβεββ; ἃ 
ΤΟΙΏΔΏΘΟΕΙ οὗ δύο {πη65, ἀγα δῇ 
ἸΩΔΡΊΏΔΙΥ ᾿τΟηΠδ6σ, του αὶ σογίδιην ποῖ 
ἢιᾶνα είς οὔκ οὗ 1ξ ἴῃς τεηονῃδα οἷ οὗ 
1)ατηδϑοῖιβ, Ἔβρθοῖδ ἢν δου σδιτγὴρ Ὦ15 
Ῥοτάοσ- 6 δἰπηοβῖ τουηᾷ [ἢ15 ἀϊδίσςι (56 6 
ΟὨ χχχῖν. 7 544.), δηά ἴῃ νον οὗ [ῃ6 ἕδςεΐϊ 
τηαϊ [Π6 ΟΕ δῃά 115 [οΥ ΤΊ ΟΥ̓ ψ σα ἰὴ ἴῃς 
ἀοπληϊοῦ5 οὗ Πᾶνα δηὰ ϑοϊοηοῃ δῃά 
δἰϊοσνασας οὗ ] εσγοδοδιὴ 11. 

(6) ΤῊ νϑγίοι5 σοσωσημ ΔΈ] 0ῃ85 ΡυΓ- 
Ῥοσίηρ ἴο Ὀ6 ἴτοτῃ σοά ἰο Μοβδβ 16 50 
ψογαΘα δηᾶ οἴῃ οὗ βοὴ ἃ πδίυγε (εξ 
Ζ. 5. Χὶν. 11--26), ἴ[πΠαἴ τ1η]655 τὸ ρὸ [Π6 
Ἰδηρῖῃ οὗ ἠδηγιὴρς {ΠΕῚΓ ὨΙβίοσοδὶ οἢδ- 
ΤΑΟΙΟΙ ΔΙτοροῖθοσ, γα ταδί δάση (Πθτὰ 
ἴο ἢᾶνα Ὀδδθὴ στϑοοσαάρα ὉΥ ἴῃ6 νεῖν Ρεσ- 
850η ἵῇο Τεοοεϊνεα ἴδ. ΤΏΘΥ δ16 4150 
50 ἰῃίεσννονθη ΜΠ [ἢ6 Πἰδίο δὶ δηᾶ 
Ἰεριϑδῦνε οἰθηθηῖβ οὗ ἴῃ6 Ῥοοΐ ἰῃδὶ [Π6 
ὙΟ]6 ΠΟΙ ρΡΟΒΙ ΠΟ. τηυδί ἰἢ ΤΟΑΘΟῺ ὃδ 
δοοορίοα οἵ ταὐεοϊοα τοροίθου. 

(2) Νὸο οἴδπεσ ρεΐϑοη ἴδῃ Μοβδϑβ8 
Ὧᾶ5 ὈδΘΘῚ ΟΥἨ οδὴ Ὀδ παιηθδα ἢ δηγ- 
την |Κ ῬσορδὈ] 1, ΟΥ Ά ἀνθ ΡΪδιι5)- 
ἈΠ, 85 ἴῃ6 αὐζῇοτ. γίοιιβ σοῃ͵θο- 
ἴυτε5 ἤᾶνε πάθεα Ὀδοὴ μαζαγάθά ὉΥ 
ΤΑΌ ΟΠ ΔΙ Ιϑὲ οὐ ο5, Ὀυς 411 οὗἠἨ τΠ6 πὶ 8.6 
ἀσονοϊά οὗ δνιἄθησο, δηά βοῃγηθ οὗ [διὰ 
ῬΑΙΈΟυΪΑΥΪ ὉΠ}Κοῖγ, δυο 15 4 5. τῃ8 
ΒΌρΡρΟΒΌΟη ἰμδὶ ϑπ)ι6] ψτοῖς (ἢϊ5. ὈΟΟΚ, 
ΜΠΙΟΝ Ἰηο] 465 ἀιηοηρϑῖ ᾿ἴ5 πχοϑβί 5: Κίς 
ἰβαἴυγοβ {π6 το] οὴ οὗ Κοταῇ. ΝΟΥ 
ΘΑ Π.6] ας ἀΘβοθηἀοα ἴγτοτη Κ οσδῇ (5668 
Οὔ ΧΧΥΪ. 11), Δηα ἰξ 15 Ἰπογθα0]6, Ἔβρο- 
ΟἾΔ ψΏΘη ΜῈ ΤΕΟΙΏΘΙΏΡΟΙ ΠΟΥ ΚΟΘΏΪ 
ἴῃς 7εν ἀρρζορσχδῖες [6 δοίβ οἵ ἢ15 
ΔΏΟσΘΒίΟΥβ, [δὶ ϑασλμεὶ, 1 να σου]ὰ 50ρ- 
ῬοΟβ6 ἢὨϊπὶ ἴο ἰηνθηΐ ἃ 5[ΟΥΎ δί 8]}, σου 
ἄδν!δα οὔθ ΠΟ σορσοβθηῖβ ἢΪ5 Οὐ [ΌΓ6- 
[λἴμεῖς δῃηᾶ ΠΕ ΚΙηβιηθη 8ἃ5 βδλρτιδηΐ 
ΤΡ εἷς ἀραϊηβί οὐ δηά δραϊηϑβὶ τῆς ρτεδῖ 
ὩΔΌΟΙΔΙ Πετο, (οά 5 ρσορμοῖ, δηά 45 τηὶ- 
ΤΑΟυ]Ου5]γῪ ἀδϑιτογθά ἴοσ {ΠΕῚῚ δίῃ. 

ΤὮιυβ (06 ποῖο5 οὗ {π|6, ἰ(ἢ6 ἴδθῃοΣ οὗ 
1ῃ6 σοηῃίθδηΐδ, Π0 6585 ἴδῃ τῆ ἀἰϊγοοῖ 
ΔΒΒΟΓΏΠΟΏ5 οὗ 16 ἴοχὶ 1156]. σοηνεγρα 
ὉΡΟῺ ἴἢ6 σοπο] βίο ἰμαΐϊ Μοβοβ 15 ῥτο- 
ῬΟΠῪ ΒΡοΟΚΘῺ οὗ 845 ἴὩ6 ψτῖοσ οὗ (ἢ6 
Βοοϊκ οὗ Νυ θεῖ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

1 τῇδ Ποῦ Ὅ6 4αϊΐα σΟὨ 55. ΘΕ 
ΔΙΙονεὰ τὶ Μοβεβ ἂνδι]θα ὨϊπΊβ 6] ἢ Ἰῃ 
ΒΟ Οᾶ565 οὗ ῥζε-χιϑηρ πηδίογ β, 
ΒΟΟΣ ἀοσυτ)θηΐασΥ οἵ (δα! ποδὶ, δηά 
ΠΟΙΩΙΠΘαΔ ἢ 5 παίταῖνο [Π6 σϑϑυ 5 
οὗ Ἰηϊοσττηδίίοη οδίδϊηδα το οἴμοῖβ (οξ 
Ιητοά. ἰο Οεηδϑβίβ, ἢ. 21); δῃᾶ {15 ἔδοϊ 
15 ἃ 5 Ποίοης Ἔχρδηδίίοη οὗ 1δ6 τι56 ἴῃ 
ςογίαϊῃ ράββαροθ οὗ νογάβ ΟὕΓὁ ρτοὺρβ οὗ 
ψΟτά5, 8η4 ρσταιωσηδίοδ) [οστη5, ΒΟ Δ.Θ 
ποῖ ἰουπά οΥ ἰουηά Ῥιυῖϊ τάγοὶγ, ἴῃ ΟἾΠΟΓ 
Ῥᾶτίβ οὗ ἴῇες ῬοοΟΚ. ΝΌΙ 15 ἴπεια ΔΗΥ͂ 
ΤΟΑΒΟῺ ἴο δείονα ἴμαὶ Μοβθβ ντοῖς δἵ 
οὔθ ἴπὴς ἴῃς ψΠ0]6 οὗ νῃδξ ἢ6 δύ Ὦανα 
ΠΙτ5 6] σοης ΠΡυϊοά ἴο [π15 οοΚ. Οα ἴα 
ΠΟΠΙΓΔΙΥ͂ ἰἴ ΒΕ ΟΙῺ5 1 ραγίβ ἴο Ὀ6 σοϊῃροβθά 
οὔυΐ οὗ τγοιηοσδηα, ΟΥἹΡΊΏΔΙΪΥ τηδάς δἱ 
ἸηἴΟΊν8]5 ΓΔ ρΡΊΩΡ ΟΥ̓ΟΓ τὨϊτίγ-εἰρῃς γραγβ, 
11 ἴθ (ἢς 5}γἱῈ δπά αἀϊσοῃ ᾶγα ἐοιιηὰ 
ἴο ΥΔΙῪ ἴῃ ἀϊῆογθοης ρατῖβ οὗ ἴ8ε ὈΟΟΚ, 
{Π15 ὈΥ ὯΟ πηθδῃ8 ἀἰβργονεβ [6 ὉΠ1ῸῪ οὗ 
115 δυϊπουβῆρ. ΤΏΘ βᾶη6 ΨΙΙΘΙ ΤΏΔΥῪ 
ὙΤΙΘ νΟΙῪ ΟΠ ΘΥΘΏΤΙΥ δὲ ἀϊβθεγεης ἀδίαβ. 
ΤὮε Ρῃθηομηθηᾶ οὗ [15 Κη ἰη ΝΣ Γ5 
816 Ὠοΐ ὨΟΜΟΝΟΣ οὗ ρτϑδῖ ᾿πηροχίδησθ, 
δηὰ αν Ὀδθὴ ἴῃ ῬΠΠΟΙΡΙῈ βυβη οἰ ΠΥ 
ἀϊδουβδεὰ τῇ [ῃ6 Ιηϊτοά. ἴο [6 Ῥεηϊδ- 
τος. [τ 15 τηδηϊοϑδὶ ἰηάἀθοὰ ἰδαῖϊ ψὰ 
ἤδνα ἴῃ ΧΧΙ. 14, 17, 27 Δ ἸΠΟΟΓΡΟΓΔΙΟΙΏ 
οὗ τηδίζεσ ποῖ οὗ ἴῃ6 ΤΟΙ ΟΥ̓ ὈΓῸ- 
ἀυςζίοῃ ; δῃηά ἴῃς Ἰοηρ δηὰ ἄδδρὶγ 1ηἴοτ- 
οϑ!ηρ; ερὶϑοάς οὗ Βαϊδασζῃ (χχὶὶ---- χχὶν) ἰς 
ἃ γεῖ τῇοσο πηροτίδης Θχδῖρ]θ. ΝΥ ΠΘΙΠοΣ 
ἴῃαι Ῥσορδεῖ βροκα ἴὴ Ηδθῦγεν οὐ Ατᾶ- 
Τηδῖὶς οδηηοῖ Ὀ6 ἀφίοιτηηδα, ϑοπλα ΟΠ ΤΟ 5 
δᾶνα ἀοίεοϊοα δὴ Ατγαπιαὶς οδϑί 1ἢ ρασίβ 
οὗ 15 “ρῬαγδῦ]θβ;" Ὀυΐ {Ποτὲ 15 δὶ ΔηΥ͂ 
Ταῖθ ὯῸ ᾿ΠΡΤΟ Δ ὈΙΠΥ ἴῃ τη 6 βυρροϑβιοη 
(αὶ ἃ τὴ οἵ ἢ15 δἰϊδιητηθηΐβ οουἹά 
5ρΘΔΚ ΔῺΥ ΟΥ 4] οἵ ἴῃ6 ἀϊα!εοῖβ, ἀηα (Π6586 
ΨΟΙΘ ΟἿΪΥ αἰἸαϊοοῖβ οὗ ἴῃ6 5δπ|6 ρτϑδῖ 
τοηριθ, (ἤδη οὐττοηΐ Ὀεΐνεθη ἴῃ 6 ρεηϊη- 
5ι.ῖα οἵ 5᾽ηδὶ δηᾶ ἴῃς Ευρῆῃγαῖαβ ; δηά 
ἩοΡτον σου σογίδιἶγ ὈῈ υπηάετοιοοά 
ὉΥ 16 Μοαδρθῖῖεβ, ἰο ψῇοσῃ ἢ αἰἸγθοΥ 
δἀαγεβθοα ιτηβοῖ ΤῊῈ Μοαδριῖα ϑίοηβ 
οὗ σουγϑα Ὀοοηρϑ ἴο ἃ ἀδΐε ἔτοῖ ἧνε ἴο 
ΒἰΧ σδης 65 ἰδίου ἴδῃ ἴπδῖ οὗ ΝΟΣΊΌΘΓΞΝ, 
Ὀαυΐζ 1 ῥῬτονθβ, ἴ ργοοῦ ψεῦα ἡθεαβα, ἴῃδὶ 
1ὴ6 νεγηδουΐαῦ τοηριιθ οὗ ΜοδῸ νὰ5 5Ὁ" 
βίδῃ [4 }}γΥ [ῃς 5βᾶπια ἢ δὶ οὗἁ Ι5γδ6] ὨΪη6 
Βυηατοα γεοαῖβ Ὀείοσα ἴπ6 Ὁ γϑί δ ετὰ, 
85 ἴἴ ἀουδί]ε55 δα Ὀδθη ἔγομ [Π6 πιοϑῖ 
δηοϊθηΐ ἔτη65. Οἡ [ῃὰ στηοάς ἰῃ ψὨΙΟἢ 
Ἦ15 ῬΙΌΡΠΘΟΙ65 Ργο Δ ΟΪΥ Ὀδοᾶπηα ΚΩΟΝΏ 
ἴο Μοϑβεβ, 5866 οὔ χχῖν. 25, δῃηά Χχχί. 8. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΘ. 

Τι 15. ΠῸῚγ Ἰηἀοεά ἰῃδὲ (ἢ ὈοΟΪκ, 45 
οἴδοσθ, υηάἀογνθηΐ αἴτοσ τ ἰοῖς [ῃ6 Βδηὰ 8 
οὗ [115 ΘΟΠΊΡΟΒΕΣ ἃ ΤΙΤΟΥ]ΒΙΟΏ, ΟΥ Ρεῖ- 
ὮΔΡ5 τλοσα [ἤδη οὔθ σανϊδίοῃ, ἢ ΜὨΙΟΝ 
Βοῖα δηᾶὰ ἴμεσε Ἰδίοσ δἰετηθηῖβ ψεσα ἰη- 
οάυοςα, Τμοθε ἰπἀεεα Ἵοδηηοῖ ἢᾶνα 
Ὀδ6Θὴ οὗ Δὴγ ρστεαΐ Ὀ0υ1Κ, δηὰ βοηθ ρδ9- 
ϑᾶρε5 ἤδνε Ὀδθὴ αυοίορα 45 ᾿ηβίδησοδβ 
ΜΘ ΤΠΔῪ ΜῈ} θ6 οἴμογγϑα ὀχρίδιηδά. 
ΟὨ ἴδε Ραγεηϊπμείίς νϑῖβα χὶϊ 3 (4 5.) 
ἃ Τιαριάθ οὔβεῖνεβ: “ νἱάθητι ἢδος ροϑβῖ 
Μοβδβὴ δὴ αἰΐαιιο 4110 βοτιρίοσε ῃαρίορτα- 
ῬὨο, αὶ δος ε75 ἀιατια αἰχοββιῖ, 6556 
δαάϊα οἱ ᾿μιοχία;" Ὀὰϊ 566 ηοῖα οἡ [ἢ6 
γΘΓ56. 
ΤΟ Ἰηἀϊοδιοηϑ οὗ ἱη ογροϊδίοῃ ἴῃ ΧΙ]. 

χῖν, δηὰ χυὶ. ᾶἃῖὸ οἵ δηοίποσς Κιἰηά, δηά 
ΤΏΟΓΘ σοην]ηοηρ. [{ 56 οΙῺ5 Δρρασζθηῖ τηδὲ 
χὶν. 39 σοῃῃθοί5 1156] ηοῖ ἢ τ. 48 Ρυϊ 
ψΊ ἢ 2. 25 οὗ [πδἴ σμαρῖοσ; δῃὰ νὰ ηοίίοϑ 
ἴῃ οογίδίη ρτοιρδ οὗ νεῖϑθβ που δα ἰὴ 
ἴπ6 ΟὨΔΡΙοΙβ ΧΙ]. δηα χὶν. δὶ (δ]εὺ 
ΟἿΪΥ 15 Ὠδπηθα 85 ἰδδουπηρ ἴο 511} (6 
ῬΘΟΡΪΙΘ, 2.4. ἴῃ ΧΙ], 20 544., Χὶν, 11--2 ; 
ΜὮ]5ῖ 1η ΟΠΟΙ ρῥτοῦρβ [οβϑῆυα 15 σοὴ- 
Ὀιηρα ἢ Ὠΐτα, ἡ. 6. ἴῃ χιν. 6----1οΟ, 26---- 20. 
Ιῃ ἴδ6 ἔοστησσ, ἴοο, (᾿αἱοὉ 15 τηθης}οπδὰ 
ψιουί ἴῃς δά αϊξίοη οὗ 815 ἔδί 61 5 πδιης; 
1η ἰῃ6 Ἰαΐίίϊεσ γα μάνα δἰναγβ “" (δ)]θὉ 
ἴῃ6 50ῃὴ. οὗ ΤΠερΒυηηθ ἢ," 45 ΜΟῚ] 85 
“ 7οβῆυδ [Π6 5οη οὗ Νυη." ὙὍΤΠαβα ἰδοῖβ, 
8ἃ5 ὍΜ6]1 25 ἴῃ 6 σερθ  ΠΟἢ58 δπὰ νηΐ οὗ 
σοηϑθοινθη 655 ἀρράγθηΐ ἴῃ [Π6 σΠδρίοτϑ 
85 ἴῃ6Υ 5βἰδηά, γτθη ογ [ἃ ΠΚογ [Πδί 4 ἰαΐθσ 
δηᾶ ᾿ηἀδεροηάθδηϊ, Ὀὰϊ ποΐ ἱῃσοῃβιβίθηϊ 
δοοουηῖ, μᾶ5 θδοθη ἰηϊοσονθη ἢ [ἢ6 
ΘΑΙΟΓ Οοη6. ΤὨδ ρᾶββϑᾶροβ ᾿πἰτοαμποϊης 
1ῃ6 πδῖηθ οὗ [οϑῆυδ νου ]α βθοῖὰ ἴο Ὀ6 
[86 ᾿ηβογιθαὰ οὔδθβ, δηὰ {6} ψεσγὸ δά δά 
ῬοΙμαρς ἴοσ ἰῃ6 ρυτροβα οὗ ρυζρ οἡ 
ΘΟΧΡΓΘ55 Γοοοσά ῆδϊ νου] 56 οῖ ἴο ἢᾶνα 
ὈδΘη (ΟΣ δϑοϑυπιθά ἴῃ ([Π6 οΥρΊηΔ] ὨδΓ- 
ΓΑῦνο, ἠδηηοὶν, ἴμαἰ [οϑῆσα, Μοβοβ᾽ οἢο- 
586 αἰϊοηδδηϊ δηᾶ βιισοθϑϑοσ, 5 Ὡοῦ 
ΟΠΘ οὗ ἴπ6 τλυτταῦγεῖβ. ΟΠΔΡίεσ ΧΧΧΙΙ. 
Ῥτεϑεηῖβ 5016 ΒΙΓΆΙΪΑΣ ΟΠδγδοϊοσ βίο. ἴο 

ΧΙ, δηὰ χῖν. ΤῊΘ ὑν. 31, 32 ἴῃ ἰἴ τερϑδῖ 
ψῦ. 25---Δὴ, ἀῃὰ σῦν. 9--τ-ἴ 5 ΤΏΔΥ Ὀδ ΠΟΠ]- 
Ῥατοὰ σὙὑἢ χίν. 6---το, δηὰ τ. 320. Βιυῖ 
τῆς Δ]]ερεά ἔταςθβ οὗ ἱπίεγροϊδίοη ἤετα 
816 ποῖ ἀδπη)ο:βίγδίνο. 

πη τῃ6 ἰοκθηβ οὐ ϑβιρρ θιηθηΐαιυ ἰη- 
ΒΘΙΟΏ [ἢ ΧΥΪ.,) 566 ηοία δὲ εηὰ οἵ [πδὶ 
ΟΠ ρου. 

Τη6 οδ]θοϊοησ σοῦ αν Ὀδθθῃ 
Ῥαβθάυροη ράγιουϊαῦ ράϑθαρο5, δη υτρεὰ 

νοι, 1. 
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ἀραϊηβὶ Δϑοτρίηρ ἴ[Π6 ὈΟΟΚ ἰο Μοϑβ65, 8.6 
Ἰηβσηιβοδηΐς Ὀοτῃ ἴῃ ἡυταθεγ δηα νεϊψῃϊ. 
ϑοῖῃβ οὗ [π6πὶ Ψ1}} Ὀ6 ἰουηὰ 50 ΠΟΙ ΘΉΠΥ 
ἄδαὶ 1 ἴα [6 Ποία οὨ ἴπ6 ῥαββᾶρββ 
{ΠοΙΏΒοΙν 65; 566 4. 5. Ὠοΐ65 ΟἹ ΧΙ. 23, χν. 
32. Οτραῖ ϑβἴγεββ μᾶ5 Ὀδεὴ ἰδ! ὑροη 
1ὴ6 οἰατΊΟΏ, ἴῃ ΧΧΙ. 14, οὗ “ἴῃς Ὀοοΐ οὗ 
[6 ψγᾶῖβ οὗ [6 1,οτὰ," Οπεςβ μαναὰ ῥτο- 
πουῃορά 11 Ἰπογεά!0]6 ἴῃ ϑο ἢ ἃ νοτὶς 
8ῃοι!ὰ Ὀ6 οχίδηϊ ἰὴ (Π6 ἄδγβ οὗ Μοβεβ, 
δηα πᾶνα δ] ερεὰ ἔιγῖμετ μαὶ ἴπ6 ΟΠαρίογ 
αυοῖεβ ᾿ξ 85 ὈεἸοηρίηρ ἴο ὈΥΡΌΏ6 {{π|685. 
Βυΐ ἴῃ [6 τῃηοη 5 ψὨὶοἢ οἰοδοὰ Μοβαϑ᾽ 
Ἰϊβ, ψβδη ρτοαΐῖ δνθηΐβ βιιοοθοάθα δδοῇ: 
ΟἾΠΟΙ ταριάϊγ, δηα βδοθθβ δηᾶ οἰγοιιπ)- 
βίδῃοθβ ὝΕΘΙΓΘ ΟΥΟΣ σμδηρίηρ, (ἢ6 βοηρβ 
ΠΟΙ ΠΊοΙηοσγαῖΐνο οὗ Ἄ [5γ86}85 {πυτηρἢ8 
ψουϊα ΘοΟοῺ ὈδΟοοπΊα βίου. 8]. Μοτχζδ- 
ΟΥ̓ΟΥ “1ῇς ῬοΟΚ οἵ [Ππ6 γγδῖβ οἵ ἴῃς 1, σὰ 
ψοῦυΪα ΡΤΟΌΔΡΙΥ σοτησθθηοα ἢ ΗΒ πῸ- 
Ὁ]Ι6 ψοσκβ ἀοηα ἴῃ Ἐργρί ἴοσ ἴπε ἐδ ευβ 
οὗ ἴ[ῃοϑεὲ ψῇῆο νδῃαυ5η6α ΘΙΠοὴ δηα Οκ. 

Αραΐη, 1 ᾶ5 Ὀδοὴ υτρεὰ [πᾶ τμ6 
οσοιχτεηοα οὗ ἴἢ6 ψοσὰ γοῤὝεΐ δῃὰ 
115 σορπδίς νοῦ ἴῃ [15 ὈΟΟΚ (4. 9. χίὶ. 
29, ΧΙ]. 6) 15 ἃ 5'δῃ: οὗ ἃ ἰαῖεσ ἀδίε ἴδῃ 
1ῃι οὗ Μοβοβ, Ὀδοᾶυβδαο ψὸὋὸἪ δῖα τοἱὰ 
ἴῃ 1 5. [χ. 9, “Ης [παῖ 15 πον οδ] δά ἃ 
Ῥτορμεῖ ψγὰ5 Ὀείοτγειπηα οδ]]εὰ ἃ ὅϑεεγ." 
1 15 ἤδῆςα Ἰηξοιτεα [πὲ ΝΠ οΓ5 τηιιϑὲ 
Βανα Ὀδθὴ νττίθη δὲ ἃ ρεποά ἰδίθσ [ἤδη 
ἰ(ἢδξς ᾿παϊοαῖϊθα ὉΥ τἴῆ6 “πο οὗ {Π6 
ΒοοΟΚ οὗ ϑαγλιεῖ, σἴησς [ῃ6 ἴοιτα “Ρῥτο- 
ῬὨεῖ᾽ 15 ον] θη ον (ΑΓΉ}]ᾶγ ἴο [Π6 ἩΓΕ. 
Βυΐ 1ῃ15 ἀτρυμηδηΐ 15 θαβθα Ἰροη ἃ τη ]5- 
ΔΡΡΙΘμοηβίοῃ οὗ ἴἢ6 ρᾶϑϑᾶρθ ἴῃ 1 ϑἍ 1. 
0 15 Ὡοῖ δϑϑετίεα ἴμοσα [Πα ἴ6 ψνοσγὰ 
“Ῥτορῃοι" (μαδἧϊδ νὰ ὑῃΚηον ἴῃ Θασ- 
116 ὕτηθβ, Ὀὰξ 5ΙΠΊΡΙΥ ἴμδῖ [Π6 Ῥοσβοηδρα 
σοηϑυϊ θα ὈΥ ἴῃ6 ῬΘΟρΡΙΘ ἴῃ [ΠΟΙ δμοσ- 
δεηοῖε8 νγᾶ5, δἰζοσ [ῇ6 ἀδγβ οὗ ϑδγ,μεὶ, 
Κηον ἃ5 ““1ῆς ρῥσόρῇῃοῖ," ψῃογθᾶβ ἴου- 
ΤΑΟΙΥ 6 νψὰ5 οδ δὰ “τῃς 56ογ" (γοξλλ). 
ΤἼδσ 56η56 οὗ [86 Ῥᾶ55883.6 ΟΟΠΊ65 ΟΙμΐ ΤΟΤΕ 
οἰεα τυ ἴη [6 1ΧΧ, τὸν προφήτην ἐκά- 
λει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν, ὁ βλέπων. ΤῊΘ 
1,ΧΧ. δρραγεηῖγ γεδὰ ζα᾽ σι ἴοτ ἀσ-γδπι; 
διὰ ΡῥτοῦΔὈΙΥ [Π18 15 (Π6 ἴπι6 τεδάϊηρ 
(5ε6 ποῖθ ἴῃ σ 881. ]. 5.).. Τὴ σεᾶβοῃ 
ΜὮΥ [ἢ 6 το πῺ “Ῥσορῃει" νὰϑβ ἀϊδυκεά ἴῃ 
1Πὴ6 ἀδγβ οὗ ἴῃ6 ἰδῖοσ 1 υἀρὲβ ΤᾶῪ Ὀ6 
Ἰηΐοιτεα ἔτοπὶ ὙΠδι 15 βαϊὰ 1 5. 11. α:ἰ 
Πε νοτζὰ οὗ ἰῃε 1,ογὰ ννὰβ ὑσεοῖοιιβ ἴῃ 
ἴῆοδϑο ἄδγϑβ." [Ιεηαἡ οἴπεσ νοσάβ ἴἤθτα τγᾶ5 
Ὧ0 “ΡτΙΟρΠοῖ" ΡῬΓΟΡΟΙΥ 50 οδὶθα ; 0 
ΟἿΘ ΨῺΟ ΒΡοΚα ὑπὰεσς ἀϊγθος ἱησρ γα! Οἢ 

Τττ 
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Δα 5βυρογηδίιγαὶ ΠΡΌ Ϊ5Ὲ; ΟΣ Δρρᾶ- 
ΤΟΥ Παᾶ ἴμεῖα Ὀθθὴ ΔΩΥ͂ ϑ00 ἢ δἰησα 
Πεδοσδῃ, ὦ.ς. ἴοσ δρουΐ ἃ σθῃτΥ δηὰ ἃ 
Βα], Ηδηοα ἴἢ6 ΡΘΟΡΪΘ πδίυσα ν σοαϑθά 
ἴο 5ρεᾶκ οὗ “ἴδε ρῥτορῇμοῖ," δηὰ οδ]εά 
ἴῆοβ6 ἴο ψῇοπι Π6Ὺ τεβογϊθα ἴοσ δάνιοβ 
ὉΥ 16 πᾶιὴδ οὗ “866 1," ψῃϊοὰ ἀοε5 ποῖ 
ἸΩΡΙΥ ΔὴῪ τηἰγασυ]ουβ ριῆ, Ὀυΐϊ 5 ΠῊΡ]Υ 50- 
ΡοΠοσ ρεπεδδοη δηά 1η|6]]Π!ρθηςα. (866 
186 δηλ γϑὶβ οὗ [6 56 δῃά τηθδηϊης 
οὗ ἴῃ6 νψοτὰς παδἧὲ, γοδλ, ἀπὰ οὗ οὐλοξελ, 
ΜΏΙΟΝ 4150 15 ἱπηροσίδης ἴῃ [15 σοη- 
ποχίοη, ὈΥ̓͂ Ρτοίεββθοσ ΒΕ. Ῥαυπο διῇ, 
«“ Βατηρίοη 1,δοἴυγεπ᾽ ἴοσ 1869, ὈΡ. 46 
8344ᾳ.. ὙΠ ϑάσαθεὶ [ῃ6 Ῥτορῃθῦοδὶ Ὅσα 
ψ25 τοϑίοσοά, δῃὰ ρεγρεϊυδίβα τὨτουρῇ 
“86 ϑεῆοοὶβ οὗ ἴῃ6 Ῥτορῃεῖβ." Απὰ 
1η6 τρολθ 5. οὗ [15 ὨΙΡΠΘΙ δΔηα ΤΏΟΓΘ 
οαἰοὰ οτγάθσ οἔζεῃ, Ὀγο ΑΙ ΘΘΏΘΓΑΙΥ, 
ἀἰδομαγρεὰ ἴῃ δἀάϊίοη ἴο ΤΠΘῚΓ ῬΤΟΡΕΓ 
δι ῃο οἢ5 ἴΠο56 αἶϑο ΨὮΙΟΝ ὈΓΕν]ΟΌ5]Υ μαὰ 
ἀεδνοϊνεὰ ὑροη “(ἢ6 56εσ." Ηδηςσα [6 
Ιδϊίεσ, θοιἢ ἴῃ πᾶς δηᾶ ρεΐβοῃ, οθαϑϑά 
ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἴΠ6 ῥσοπιηθηξ ροϑιοη 6 μδα 
Ἰοηρ δη)ογεά, δηᾶ νγᾶβ δοσουαϊηρ!ν 1655 
[τα ΘΠΕΥ τηθη!οηθδᾶ, [Ιῃ ἔδοϊ, δἴτοσ [6 
ἀαγϑ5 οἵ ϑαπχαοὶ, (μ6 ψοτὰ “ 5εεσ" (γοξά) 
ΟΟΟΌ5 ΟἿἹΥ {ῖςθ, ΥἱΖ. ἴῃ 2 5. Χν. 27; 
2 (ἤτοη. χνυὶ]. 7, 1οθ.Ὠ Τμα ἴοτῃ ““γτο- 
ΡῬμεῖ," οἡ ἴῃς σοῃίσασυ, Ὀθοδ 8 ΟΟΣΙΏΙΏΟΏ 
δηὰ οοἸ]οαι41. Βι 1 ννὰ5 ποῖ ον ἢχϑὶ 
οοἰηθδα, [11 ΟἿΪΥ τοραϊηθα [ῃ6 ΟὈΥΤΘΏΌΥ 
ὙΠΙΟΝ τΕ δὰ παά 1 ἴμ6 ἀδγ5 οἵ Μοβεϑ 
(εἴ. ἔχ. νἱῖ. 1), ἀηα ὄνϑῇ 1ἢ Αγ ΘΓ {ΠΠ|65 
(οί. σβῃ. χχ. 7). Τῆρ ἔδοϊ δὴ (Πδΐ [16 
ΜΟΓΩ “Ῥτόρῃοι" 15 ἐουηάᾶ 1 ΝυΠΊΌ ΕΓΒ 
σδηποῖ ρονα πδΐ [Π6 ὈοοΪκς νγὰ5 ὙΠιθ 
δἴϊοσ [η6 πη65 οὔτῃ6 Τ᾿ υᾶρε5. ΟἸεπου5 οἡ 
σεη. χχ. 7 δᾶ5 βυϊητηδα ὉΡ (δα ἔδοϊβ 85 
τΤοραταϑβ [15 ΟΓα ΟΥ̓ ὨΘΔΙΥ: ΚἬξο νοχ 
[ρου 5 Μοβὶβ υι1ΔῖΔ ετγαῖ, Πα] οῦτη 
[ΘΏΡοσα ἀσϑιῖ, ἰη46 1ἴοπιτῇ τοηδία οϑῖ." 

Ὗνε οοποϊυάα τὴ ἢ σοηδάσηςσα 
ταὶ ποίμίης μᾶ5 Ὀδθὴ 85 γεῖ διερεὰ 
ὙΠΙΟἢ ἀϊδαιος ἴῃ6 σΘΏΘΓΑΙΥ δοςορίθα 
νι ον5 ταϑρθοίίηρ [ἢ6 Δα ΠοΣ ἢ Ρ οὗ [ἢ15 
Ῥοοϊ. [0 15 ἴῃ ϑιυρϑίδησα ἴἢ6 σψόοσκ οὗ 
Μοβοβ; δηὰ ψΏ15ῖ ΤΩΔΏΥ ΡῬογίοης οὗ ἴΐ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΟΌΜΒΕΒΘ. 

ΜΟΓΘ ῬΓΟΌΔΟΪ σοχητηϊτ6α ἴο τΣ7τϊτης ἴοσ 
γολτβ Ὀείοτο ἴῃ6 ψΠοΪ]6 τγὰ8 σοϊηρ!εῖαα, 
γεῖ τῃ6 σοποϊυσϊηρ ΟΠδΡίοΙΒ Ψοῖα ηοΐ 
τσ τ6 υη] ἰονγατβ ἴῃη6 οἷοβε οὗ [Π)68 
[οσ  οῖἢ γοᾶσ δἰϊεσ [6 Ἄχοάυϑ. 

Τῆς ΒοοΟΚ οὗ Νυγθοῖβ νὰ5 δ᾽ οἵϊε 
ἴῃ (6 ΘΑΙΥ διτδηροιηθηΐβ ἔοσ [ἢ]5 (ουη- 
τη ηΐατΥ ἴἰο 6 Ἀδν. 1. Ε. ΤσγυΡρρ, Μ.Α. 
ψίοασ οὗ Βαιτιηρίοη, δηᾶ ἰαΐθ ἘῸ] ον οὗ 
ΤΠΏΠῪΥ (Ο]]ερο, σα αρο. Μτ ΤὨΤΟΡΡ 
Μὰ5 ΟἿδ οὗ ἴῃς ἤγϑι ἴο βεηά ἴο ἴδε εαὶ- 
ἴογ [Π6 τοϑ}15 οὗ δὶ8 Ιαθουγο, Ὀυὲ ἀϊοὰ :η 
1867, Ὀείοτο 5 ψοσκ οοι]Ἱὰ 6 τον βοά 
δηά δἀ)ιβιεα τῖτἢ (δὲ οὗ ἢ15 οο0]]Θαρτι65. 
ΗΙ5 ΡάρθῚβ ου [ἢ]15 Ὀοοΐ ψοῖα τηοϑί σοῦ- 
δἰ θγαΐοιυ ρδοβα ὉΥ ἢϊ5 σεργθβθη δῦνεϑ 
δὶ ἴῃ6 αἀἸ5ροβαὶ οὗ [6 δαϊογ, δηά ψΈΓα 
ὉΥ δῖα ᾿ηἰπιοιεα τὸ ἴῃ6 δον. Τ. Ε. 
Ἐβρίῃ ἴο 6 ὑσεραζεά ίοσ ἴῃ6 ργεβϑ8. Α8 
[πΠ6 ψοσκ ρτοςδθαρα [ἴ νὰ5 ἐουηα ΘΟ65- 
ΒΔΙῪ ἴο οἤδηρα δηά σοπλοᾶθὶ τ[ἢ6 ποῖεϑ 
ἃ5 ἰεῖῖ ὉγΥ Με ΤΗΙΌΡΡ ἴδσ τῆοσε [ἢΔῃ 
ΜᾺ8 ΟΠΡΊΏΔΙΥ ΡῬσχοροβοΘα, δηά υἱπλδίοὶΥ 
ἴο το ντιῖς (ῃ6 πιοδὶ οὗ ἰπθπ. ΤΠΘ 
50 816 Ἔν θη }}Ὺ δήορίθα ἔοσ [ἴῃς ἰοοί- 
Ὠοῖδθ5 Μὰ ΤΏΠΟἢ 51.816 Γ ἴΠ8η ἰδὲ Οἡ 
Ὠϊοῆ Μὲ ΤὭΏΠΙΡΡ μαὰ ποῖκϑά; δηά 
[Π6 σΟΠΟΙ 505 δΏΔΙΪ τοδοῃθ ἃ ψ6ΓΕ 
ὌΡΟΏ 56 6.8] σοηϊτονοτίθα ροϊηΐβ (6 Κ. 
[ἢΠ6 5116 οὗ Καάδϑῇ, 566 ηοΐβ δὲ δπᾶ οἵ 
ΟΠδρίοσ χἹ".) αἰ δσθης ΠΌσα ἴῃο56 ψῃ]οἢ 
δὰ τϑοοϊωσηθηάδα τῃοιηβοῖνοα ἴὸ ΜΓ 
ΤῊὨΠΙΡΡ ἢνα ΟΥ 5ὶχ γϑᾶτβ Δρο. Τῆς Βον. 
Τ. Ε, Ἐβρίη τηυβῖ [ποτοίοσα ἢ (ἢς 66]- 
ἴοῦ 6 τεραγάδα 845 σεϑροηϑ: 016 ἴοὺσ τῇ 6 
Ὡοΐθβ οὐ Νυμπιρεῖθ σοηϊαϊησα ἴῃ [ἢ]15 
νοΐσμης, ἱπουρἢ ἴῃ τ ηρ ἴθ ἢ ἢδ5 
δὰ τὨγουρπουϊ ᾿Ἰτροτγίδηϊ δα ἔσοπι ΜῈ 
ΤῊΠΙΡΡ᾿5 σορίουβ δῃᾶ Ἰεαγηθα δηηοίδ- 
Ὀοη5. ΤΏ οἤιεῦ ρογίίοηβ ψΏΟἢ ΠΟΥ 
ΤΕΙΏΔίη 85 Μὲ ΤὨΠΙΡΡ ρεῃηθά [Ποῖ ἃΓῸ 
ῬοΥΠΟΩ5 οὗ [πς ἰοοί-πΠοῖο5 ἴο ομδρίθτϑ 
ΧΧΙ].---χχν., δΔηἀ τ ηΥ Οὗ ἴῃ6 ρεϑορτδρῇ!- 
οὶ δηά τορορταρῃϊοδὶ σοιηδυκβ δηά 1]- 
Ἰυδίτα [ἸΟη5, Ἐβρ ΘΟ Υ ἴπο586 ἸῺ ΤΠΑρίεῦ 
χχχίν. 



“ Ἐχοά. 
ἅο. 12. 

ΤῊΗΕ ΡΟ ΚΤῊΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕ5, 

ΓΟΑΙΓΕ. 

ΝΌΜΒΕ ΕΚ. 

ΓΗΑΡΤῈΕ 1. 
: Οοά εογρπακπάδλ δήστες ἔρ πργιδεν ἐᾷδ 2Φοβε. 

5 71ε γέρε 97 ἐδέ ἐνεδες. τῇ 7.6 »ερρεδεῦ 
97) εὐενν ἐγιδε. 47 744 Ζευέξίες αγ ἐχερερίεα 
,»ν» ἐξ »εγυξ οὔ δε Ζογά. 

ΝῺ ἂς ΙοκΡ ϑραΐκα υπίο Μόοβεβ 
ἴη τῆς ψ] άἜγη 88 οὗ δ1ηδὶ, ἴῃ (ἢ 

ὈΔΌΘτΏΔΟΪς οὗ 16 σοηρτερδίοη, οἡ (ἢς 
ἢγϑὲ ἐδγ οὗ τῃε6 βεσοπά πῃηοητῇ, ἴῃ τῆς 
ϑαςοηα ΥΘΔΓ ΔΕεῦ (ΠΕΥ ψψεγα σοπιε ουξ 
οὗ τὰς ἰληά οὗ Ἐργρῖ, βαγίπρ. "160 

2 “ἌΚε γε τΠ6 5ιὴ οὗ ἃ]] τἢς οοη- 
στεραίίοη οὗ τῆς ΤΠ] άγεη οὐ [βγδεὶ, 
Δἴζεγ τπεῖτ ἐληλ]168, ΌῪ τῃε Βοιιβε οὗ 
(πεῖν Δίῖμετβ, ἢ τὰς πυμαθεγ οὗ 6» 
ΠΆΤΊΕ3. ΘΥΕΓΥ͂ πιᾶὶς ὉΥ τπεῖγ ρο]]8 :,16 ὦ 

4 Ἐτοπὶ ἔνγεῃῖ ἘΣ οἰά δηά υρ- 
νναγά, 411 [ῃδὲ δε δὺϊΪβ ἴο ρὸ ἔογῃ ἴο 
ὍΤΑΓ ἴῃ ἴβγδεὶ : ἴπου ἀπά Αάγοῃ 5821] 
πυαδεῦ [Π6πὶ ΟΥ̓ ΤΠ ΕΙΓ ἈΓΠῚ168. 

4 Απὰ ψ γοὺ ἴπεῖε 5141} δὲ ἃ 
ΤΏΔΗ Οὐ ἜΥΘΙΥ {π|δ6; ΘΥΟΙῪ Οἠδ Πελά 
οἵ τῆς Ποιιδε οὗ ἢἰ8 ἐλ Π 6.8. 

ς ( Απά τΠεβ8ὲ αγέ ἴπε πδηγε8 οὗ (δε 
τῆδη δῖ 541] βίῃ νυττἢ γου : οὗ ἐῤέ 

ἐγίδε οΚἡΓἹ Ἀευθεη; ΕἸΖυγ ἐἢς βοη οὗ 
δηδάδυτ, 

6 ΟΥ δίπιθοη; δμοϊιυηιῖθὶ τἢ6 βοῇ 
οἵ. Ζυτί5ηλάάεὶ. 

γη ΟΥ̓ ]υάδῃ; Ναἤβῆοη τῆς βοη οὗ 
Αππηίηδάδδ. 

8 ΟΥ̓ Ιβθροῆαγ; Νειίῆδηθοὶ τπς 8οη 
οἔ Ζιυιλτ. 

9 ΟΥ Ζεδυίΐυη; ΕΠΔΡ τῆς βοὴ οὗ 
Ηεϊοη. 

το ΟΥ̓ δε ςμι ἄγε οὐ Ϊοβερῃ: οἵ 
Ἐρῃγαία; ΕἸ 1βῆδπια (ἢ βοὴ οὗ Απὶ- 
ταὶ : οὗ Μάδλμδβθοῆ; (σδηιλ]ε] τῆς 
80η οὗ Ρεἀδῇ ΖΓ. 

ιι Οὐ Βεη]αηη; Αδίάλη (ἢς δοῃ 
οὗ ΟἸἰάεοηι. 

12 Οὗ ὕμδη; Αμδίοζεγ {πε 8οη οὗ 
Απλπ5ῃΔ4ἀδὶ. 

12 ΟΥ Αβμεγ; αρίοὶ τῆε 8οὴ οὗ 
Οὔοετζδη. 

14 ΟΥ̓ Οδά; ἘΠ θαρῃ (δε βοὴ οὗ 
Π)εμεὶ. 

Ις ΟΥ̓ Ναρβῖαϊ ; Αἢῖγα {ἢ 8οὴ οὗ 
Επδη. 

ΓΗΑΡ. 1. 1--4. Α πιοπίῃ μδὰ ραςθοά 
ΔΥΤΑΥ͂ 5ποὸ (Πθ ες ἶπρ ὑρ οὗὨἨἉἁ ἴπ6 {δθογηδοῖὶθο 
(ἔχ. χὶ]. 2, 172); δπά {8ὸ ϑδίπαϊιε!ς Ἰορ!5]δοη 
νγ25 ΠΟΥ σογῃρ]οίθ ἰὴ “εν. ΧΧΥΪΪ. 24). 
ΠῚ ἸδθουΣ ἱπνοϊνθα ἰῇ ἰδκίπρ ἴῃ6 σρθηϑι8 

ΤΟΔΟΥ Ὀδδη ΡῬΑΓΈ ΔΙ δηςςοὶραίϊεα. Αἢ 
ογάοσ δὰ ἼΣΝ ἰ5ϑιιθα ἐπε δι πο οι Ὀοίοσο, 
ἴηδῖ, ὙΠοησνοσ 86 συπὶ οὗἩ ἴδε [5γδο [ἴ65 τνᾶ5 
ὮΆΚΟΘΏ, ΘΥΟΓΥ͂ ΡΕΙβου ἡυτηδετεὰ 5ῃοιυ]ὰ ΟΠΈΣ δῃ 
ἀἰοπεπηθηϊ- ΤΠ ΠΟΥ οὗὨ 8ι4][-Δ-5ῃοκοὶ, ἴο 6 ἃρΡ- 
ῬΙΙοὰ ἔος [26 ϑογνίοθ οὗ (θ τδθογηδοὶς (Εχ. 
ΧΧΧ,ΙῚ 564.). Βεΐοτγο ἴπὸ σοηπϑίτιςξοη οὗἉ ἴΠ6 
ἈΔΌογηδοὶθ νγὰ8 σοιηρίεῖθ, βϑυο ἢ ἃ ρΡ0]]-οὔδι- 
ἴῃ Βαδά θδεὴ δοΐυδιν τεοοοϊνοὰ (Εχ. χχχυῖ!. 
1.ς--ὥἃλΧ8). ὙΠ6 δοοογάδησθ οὗἨ Πυτηθ ΓΙ 8] Γὸ- 
5015 5ῆοννβ ἔπδὲ (86 ῥσεϑθηΐ οδῆϑιιϑ νγᾶ8 Ὀδϑϑά, 
ποῖ ΡΟΩ ΔΩΥ͂ ἔτεϑἢ τορι ϑίγαίίοπ οὐ ἱπάϊν! ἀτ4]5, 
δυῖΐ ὑροη ἰδαῖ νυ δ ἢ ΠΟΟΘΘΘΑΓΠΥ δοσοτηρδηϊοά 
[Π6 ργενίουϑβ ςοϊ]δοῦοῃ οὗ (Π6 οὔ ττες Ετοῦῃ 
[Π6 τουηᾷ πυπΊθοῖβ πῃ ΠΟ Ὦ [Π6 τοϑυ 5 ἃγὸ 
Εἴνθῃ, νγὸ ΠΊΔΥ ἰηέογ [ἢδὲ (6 οὔθ υηρβ ῃδά θη 
ἱεπάεγοά Ὀγ ἴῃ6 ρϑορὶθ ἴθ ςτοιρβ, δηὰ ἴπεϑα 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἀοίοεγηγποὰ ὈΥ Κὶη Ι{ ςεπιῇ- 

Οδῖδϑ οὗ χορ ϑίσα ἴοη στοῦ ἔυγπἰϑῃοα ἴο βοῇ 
ξτουβο [86 ΠΟῪ σθῆϑι5 Πρ ἢς Ὁ6 ΘΆΞ]Υ σαττιοὰ 
ουὖξδ ΟΥὉ τηρᾶῃ9 οὗ ἰδεβο ἀοσυπιεηΐβ, δῃὰ ρμοΐ 
ΚὨσουρῆ, 85 βθε8 ϑυρρεϑίοα ΟΥ̓ Ὁ. 18, ἴῃ ἃ 51η- 
ΕΘ ἀλγ. Βυΐϊ ψ 116, ἔοσ [86 ρυγροϑὲ οὗ {ΠῸ 
ΡΟ]]-οὔδεσίηρ, 1 ϑυβηοοα ἴο ποῖθ ΣΊΘΓΟΙΥ {πὸ 
ΠυΠΊθΕΣ οὗ ροίβοηϑ, [ἃ νγὰβ ποῦν τοαυϊγοαὰ ἴο δη- 
ΤῸ] ἴδοπὶ “ δῖος {Ποῖγ ἔτ} 165, ὈΥ ἐμο δουϑὲ οὗἉ 
πον ἕδίδοιβ," Ὑῃὸ ΓΌΤΙΠΟΣΙ το Ξ γδοη ἴοο 
μιδάὰ Ὀδδη Ξυρογιπίοπαδα ὈΥ ἴΠ6 1, ονε5 (ϑε6 ἔχ, 
ΧΧΧΥΪΙ, 21 ἃῃὰ ποΐθ); Ὀυΐ ΠΟῪ ῳ 4) 8ῃ 85- 
ΘΕΘΘΟΥ 18 0 6 Πᾶ ἴοσ θά! {π|δὃ6 ἴο δεῖ ἴῃ 
186 Ὀυπίποοα ἢ Μοϑεβ δηὰ Ἀδζοῃ; ἔοσ [ἢ 
ΡΌΓΡΟΘΟ ΠΟΥ͂Ν ἴῃ Υἱενν νὰ5 ποῖ σοϊ βίου5. ΟὨ]Υ. 
ΤΟ σϑηϑιι5 ΠΟΥ ἰακεη "νου ]ὰ ϑογνὸ 45 ἃ [855 
ἔογ νι ου 5 οἷν] δηὰ τ ΠΠΔΤῪ ΔΙσδηροπιρηί5. 

δ--16. Το ϑοϊθοοϊίοη οὗ ἴ86 Ῥ͵ΠΠοο5 οὗ 
[Π6 ΤΠθε8 ἌρΡΟΑΙΒ ἔγοπὶ Ὁ. 4 ἴο αν Ὀδθη 
τηλάθ ὑπο γ ἀπς ἀϊγοσῦοη; Ὀυϊ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, 85 
ὦ. τό 566Π15 ἴο βιιρεβί, [ΠΟΥ τοῖο [οΣ πὸ τηοβὶ 

1Π6 8816 ΡΕΙΘΟΠ5 85 πο 56 ἃ ἴον 
ἀρὰ τὰ ῬΓΟΥΙΟΊΞΙΥ δὲ ἴδ σουπϑεῖ οἵ Τεΐῃγο, 
Ἐχ. χν!. 21--δό. Οὗ ἴἢοϑε Βεῖὲ Να}- 

ΤΤΔ2 
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16 ΤΊ 686 τόγό ἴῃ τεποννπαά οὗ 
τς σοηρτερδῦοῃ, ῥτγίηςεβ οὗ ἴῃς {Π068 
οὗ τπεὶγ ἔδίῃθγβ, μεδάβ οὗ τῃουβδπαάϑβ ἴῃ 
[5γδεὶ. 

17 ἢ Απὰά Μοβεβ δηά Αδᾶγοῃ ἴοοΐ 
ἴπε8εὲ πὲη ΠΟΙ ἅγὰ ςχργεβϑϑεὰ ὉΥ 
ἐεινγ Ἰαπλαβ: 

18 Απά {πεν 4586 π1}] εἀ 411 (ἢ ςοη- 
στερδίοη ἰορεῖθεγ οἡ ἴἢε ἢτβὲ δ) οὗ 
ἴῃς βεσοπά πιοπίῃ, δηὰ (ΠΥ ἀεοϊαγεά 
{μείτ ρεαΐργεαβ δίτοσ τῃοἷγ ἔληλ}1165, ΒΥ 
τῆς δοιιϑε οὗἩ {πεῖγ ἔδίῃθγβ, δοσογαΐηρ 
ἴο ἴῃς πυπιδοῦ οὗ [6 πδη165, ἔτγοπι 
ὈΜΕΠΥ͂ γολγβ οἷά δηά ἱρρνγαγά, ὈγῪ {πεῖς 
ΡΟ] 8. 

19 Α5 δε ΙῸ ΚΡ οοπιπιαπἀεά Μο- 
8689. 80 δα πιμῃρεῖοά ἴπεπὶ ἱπ (ὃς 
]]ἀεγηεβ8 οὐ ϑίπαὶ. 

20 Απά (ες οἰ] άγοη οἔὔ ευθεη, 
Ιβγδεὶ᾿ς εἰάεϑε 8οη, ΌῪ τπεῖὶγ ρεηθγδ- 
τἰοη8, αἴτεσ {πεῖν ἕδη} 1168, ὈΥ ἴῃ 6 ἢοιι5ε 
οὗ τῃεῖγ ἔλθ ογβ, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς ηππ|- 
δὲγ οἔ ἴῃς πδηιςβ, ὈΥ {Π6ῚΓ ΡΟ 15, Ἔν εγΥ 
ΤΩΔ]6 ἔτοπη ἴννεητῦ γοᾶῖβ οἷά δηά ὑρ- 
νγατα, 411 τῆλε νγεῦε δ0]6 ἴο ρὸ ἔογιἢ ἴο 
νναῦ; 

21 ἼΠοβε ἴπλὲ σσεῦα πυπιθεγοά οὗ 
{Πεπ, εὐεπ οὗ (Ὡς {πΠθὲ οὗ Κευδθεη, 
τυέγε ἰοτίγ δηά εἰχ τπουβαπά δπά ἔνε 
Πυπακτοά, 

22  Οἴτδε ςμι]άγεη οὗ δίπιεοη, δῪ 
{Πεῖτγ ρεπεγδῦοηϑβ, δίζεγ {Πεῖγ ἔλπλ1 1168. 
Ὀγ (ἢ Ποιυβε οὗ {πεῖν ἔδίθοιβ, τ ο86 
(ἢδῖ νγεγα πυπιθεγοά οὗ ἴἤδηι, δοςσογά- 
ἴῃρ; ἴο (6 πυροῦ οὗ 6 πδπη68, ὉΥ͂ 
τΠ οἷν ρμοἱἶβ, Ἔνεσν τπδῖθ ἔτοπι ἵννεηῖ 
γελιβ οἷά δηά υρνγαγά, 411] τμδῖ ννεῦα 
ΔΌΪῈ ἴο ρῸ ἔοτιἢ ἴο νγὰγ; 

βἤοη, Ὀσῖποθ οὗ Τυἀδῃ, ννὰ5 Ὀγοίπογ- Ποῖδνν οὗ 
Αδγοῃ (ἘΧ. νἱ. 23}, ἀπά δποεβῖογ οὗ Κὶηρ [)8- 
νἱὰ, ΕἸ Ῥγηςο οὗ ΕΡΏγαϊπι, νγᾶ8 σταηά- 
ἔαῖβεῦ οὐ ζοβδυδ (1 Ομτγοη. υἱῖ. δό, 27). ΤΠ 
οὐδὸν οὗ τῶϑη 1κὸ (σϑθ, βουβὴ ποίπιηρ Πᾶς 

ἴῃ λοὶϊ ῥγεθοσνθά ἴο 115 γεβρεσίπρ {Π6Π], 
ὙΟΤῈ η0 ἀοιιδὲ πο, ἀποροῖ {ποῖ {61 οννϑ, 
ἴο {πο οριῖ ποῖ “' τρηοννηθῆ,᾽" υ. τό. 

17---1θ. 866 οἡ υν. 1---4. 
20--46. [Ιἰπ εοἴονθρη {πῦε5 [56 ὨυΠΊΒΟΥ 

Θητο θὰ ςοηϑβῖσίβ οὗ οοπιρίοία πυμάτοάβ. ΤῊΝ 
5. ἴῃ 411 ᾿ΙΚοποοά ἰο ὉὈε οχρίδιποὰ Ὀν ἐδὸ 
λςϊ ἰδδὲ ἴπ6 σθῆϑιι νγὰ8 [ὩΚεοη ΕΛ ΕΣ ἢ ἴογ 
ΤᾺΣ] Ρυγροϑοβ (οἴ. νυ. 3) 20). Ἦδρηςο {Π6 
δηγοϊπηεπὲ ψου]ά πδίυγαν δε ιτδηροὰ ὈΥ͂ 
Βυπάγοάβ, β1165, ὅζς. (οἴ. 2 Κ:. ἰ. 9, ΣΙ, 13). 

ΝΌΜΒΕ Κ5. 1. [ν. 16--- 30. 

22 ἼΠοβα τΠδῖ γγαγα πυιηθεγεά οὗ 
[Πδπὶ, εὐεμ οὗ τῆς {ρα οὗ ϑδίπιθοῃ, 
τὐεγέ ΔΗ͂ δηά ῃηἷπα τῃουβαηά ἀπά 
τἄγες πυπάτεά, 

24. ἴ ΟΥ̓ ἐμ6 οἰ] άγεη οὗ (δά, ὃγ 
[οἷν ρεπεγδίίοηϑ, δἴζεγ {πεῖ [Δ Π}}}168, 
ὃγ ἴῃς πουβε οὗ {πεῖν ἔλίδεγβ, δοςογά- 
ἴῃρ ἴο ἴῆ6 ηυμδεγ οὗ [πε πδπιεβ8, ἔγομι 
ὈΜΕΠΥ γοδΓ8 οἷά δηὰ ιἱρνναγά, 41] τμδὲ 
γγογε 40]6 ἴο ρῸ ἔογιἢ ἴο ννἂγ; 

25 ἼΠοβε τπδὲ σγεγε πυμαδεγεά οὗ 
τῆδηλ, ευέπ οὗ τῆς {π806 οὗ (σΔ4., τυεγέ 
ἴογγ δηά ἔνε τῃουβαπὰ 581χ δυπάτεά 
ἃηά βῆγ. 

)6 4 ΟΥ̓ τἢε ομ]άτεη οὗ Τυάδῃ, ὉΥ͂ 
Ποῖ Γ ρεπογδίίοηϑ, δίϊογ ἐπεῖγ ἔΔΠλ 1168. 
Ὁγ τῆς πουβε οὗ {πεῖγ ἐδίμεγβ, δοςογά- 
ἴηρ ἴο [6 πυμηθεῦ οὗ ἴῃ πᾶπλε8, ἤτοι 
ὈΜΘΠ γοᾶΓβ οἷά δηὰ ιτρνγατά, 411 (δῖ 
γΈΓα Δ0]6 ἴο ρῸ ἔοτἢ ἴο ΨΆΓ; 

27 ἼΒοβε τῆδῖ ψεῦα πυπιθετγεὰ οὗ 
ἴδηι, εὐεη οὗ τῆε {Π58ε6 οὗἩ [ἀΔἢ, τυέγέ 
τῆ γθθϑοογα δηά ἐουγίδοη τπουβαπὰ ἀηά 
δχ πυπάτεα. 

28 4 Οὗ τε ΤΠ] άγεη οὐ 5ϑασῆδγ, 
δγ τηεῖγ ρεηεγδίίοῃϑβ, δέῖεγ {πεῖν ἔδηὶ- 
1168, ΒΥ ἴῃς Πουβε οὗ {πεῖν ἐλ εῖβ, δο- 
ςογάϊηρ; ἴο τῆς πυμαθεσ οὗ [6 πδπηεβ8, 
ἴτοπλ ἵν ΠΥ γοᾶγβθ οἷά δηά υρνγαγά, 
411 τῆλε σχεγα 4016 ἴο ρὸ ἔουτῃ ἴο νγαῦ; 

29 ἼἸῆοβε (δῖ ψψεγε πυπιδετγεὰ οὗ 
1Πδηὶ, εὐέη οὗ ἴῃς {δε οὗ 55δοῆδγ, 
τυεγε ΠΗ͂. δηὰά ἔοιιγ τμοιϑαῃά δηά ἔοι 
Βυπάτγεά. 

20 ὅ᾽ ΟΥ̓ ἐδε Γι] άτεη οὗ Ζεδυϊυη, 
ὃγ {τπεὶγ ρεπεγδίίοῃβ, δίτεσ τῃεὶγ δηλ - 
1165, ὉΥ τῆς πουβε οὗ τπεῖὶγ ἐδίμεγβ, δο- 
ςογάϊηρ' ἴο τῆ πυμθεγ οὗ ἴῃς πᾶπΊε8. 

ΘΌΡΟΓΠΟΙΏΊΘΓΑΣΥ υπη115 νου] ἴῃ σας ἢ ἃ οΑ]ςιι4- 
οπ 6 ἸθβῈ ἕο Ὀδίάποθ {86 [οβϑεβ ἔγοπὶ ρῃγϑίςδὶ 
ὈΠἢίηθ65 [ῸΓ 5οῦν!οθ, δηᾷ ἔγοσῃ σδϑυ δ] 165 οὗ νᾶ- 
τίουβ Κιπάϑ; ἀπά ἴΠ6 βΈπεγαὶ γεβυ το] 85 
ΕἈΙΓΥ Ἔχ ΒΕ ἰῃ6 ἀνδι]Δ0]6 τ] ΠΠ ΑΓ ϑίγοηρί οὗ 
[π6 πδέΐοη. [{ 15 ποῖ ἃ 11:{{}6 σειλδγκδῦϊο μον - 
νος ἴδαί πεῖθ ἴ86 ἰπῦ6 οὗ Οδά, υ. ἃς, δηὰ 
(ΧχΥ!. 7) δὲ ἴΠ6 ἰδῖοσ σθῆβιιβ, {πὸ {ΠΡ οὐ Ἀθυθεη, 
γιοϊά οὐά ἀφοδήθβ οὐοῦ ἔμοῖσ δυπάτοάβ. ὕδῃ 
1815 θὲ δοσουπίοά ἔογ ὈΥ ἴδπε ραβίοταὶ, ἀηὰ Ἷοῃ- 
ΒΕΘΌΘΠΕΥ ποπιδάϊς, ΒΑ 115 οὗ {μεϑ6 {τ ρεϑὶ ΤῊ 
σδυ96 ΤΡ τοηάογ τὸ ἀΠβηου ἴο Ὀτηρ 411} ἐΠοὶσ 
ΤΩΘΙΔ ΘΙ ἰορείθοῦ δὲ οῇσθ ἴῸΣ ἃ σδῆϑιιβ. [υ Δ ἢ 
ΔΙΓΟΔΩ͂Υ ἴΔΚ65 ργθοθάδησθ οὗ ἢ15 Ὀσγείβγθοη ἴῃ ροϊηϊ 
οὗ πυμηρεῖβ (οΐ. Οεη. χίχ. 8); δῃηὰ Ερδγαδὶπι 
οὗ Μδῃδϑϑθὶ (οἴ. Οδη. ΧΙ. Σ9, 20). 



ν. 32 1:--48.} 

ἔτοπι ἔνε γεᾶγϑ οἷά δηἀ πρννατά, 41] 
(δῖ ψγετε δὺϊβ ἴο ρὸ ἔογίἢ ἴο νγᾶγ: 

41 ὙΠΟ [δὲ γγεγα πυπΊρεγαά οὗ 
1Π6π|, ευέη οὗ (πε {δὲ οὗ Ζεδυΐμυπ, 
τὐεγε ΜΕΥ δῃά βενεη τῃοιυβδη δηἀ ἔουγ 
δυπάγεα. 

42 ἅ Οἵ [δε ομ] ἄγε οὐ Ϊοβερῇ, 
παπιείγ, οἵ τε σὨΠ]άτοη οὗ Ερἢγαὶπι, 
ὉΥ {ΠΕῚ᾿ ραπογδίίοῃϑβ, δῆτε τΠοὶγ ἔΔΠλ}- 
11ε8. ὉΥ 6 Βοιυβε οὗἉ {πεῖν ἔδίπεγβ, δο- 
ΤοΙάϊπρ' ἴο [6 πιθοῦ οὗ {Π6 ΠΔΠ168. 
ἔτοπι ἔνε πγ γοᾶγβ οἷά ἀπά ὑρνναγὰ, 1] 
τὲ νγογα 40]6 ἴο ρὸ ἔογἢ ἴο γγᾶγ; 

22 ΤΠοβε τῃδῖ χε πυμηδεγεά οὗ 
{Πεπὶ, εὐεη οὗ ἴτῃε {δὲ οὐ Ερἢγαίπι, 
τυεγέ ἔοτῖγ τπουβαηά δπὰ ἔνε Ὠυπάτγεά. 

14 ἴ ΟΥ̓ δε Γι] άγεη οὗ Μδηδϑβεῇ, 
Ὁγ τῃεῖτγ ρεπογδίίοῃβ, δε [Ποῦ ἔλπιὶ- 
[1ε5. ΌΥ 1πε6 Βοιιδα οὗ τον ἔδι οῖ8, δς- 
ςογάϊηρ ἴο ἴπ6 πυπιῦεῦ οὗ [Π6 ΠΑΠ168, 
ἔτοπι Ὀὐγ ΠΥ γελγβ ο]4 δηἀ ὑρνγαᾶγα, 81] 
τηδῖ νγεγε 20]6 ἴο ρὸ ἔογίἢ ἴο νγαῦ; 

25 ΤΠοβα τπδῖ σνεγα πυπιθεγεά οὗ 
τῃεπι, ευεμ οὗ τῆς {γδε οὗ Μάδηδββεῃ, 
τύεγε τἈΪΓΥ δηά ἴννο τῃουβαπά δπά ἴνγο 
Βυπάταά. 

46 4 Οἴτδε οἰ] άτεη οὗ Βεη]δπ)ίη, 
ΌγΥ τῆεἰγ ρεπογδίίοηβ, δίτογ {ΠΕ 1Γ ἔλπηι- 
11ε8. Ὁγ τῆς δοιιδε οὗ πεῖν ἔδῖῃετβ. δο- 
ςογάϊηρ; το [πε πυπιθεγ οὗ τῆς πδη68. 
ἔτοηι ἵννεηγ γεᾶγβ οἷ ἀ ἀπά ὑρτναγα, 41] 
(ἢλξ ψογε αὖϊο ἴο ρῸ ἔογίἢ ἴο ννδγ; 

27 Ἴμοβε ἔδαῖ ψψεσε πυτηδεγαά οὗ 
{Πεπὶ, ευεμ οὗ {πε τδε οὗ Βεη)απιίη, 
τυεγό τιΪΓ ἀπά ἔνε τπουδαηά ἀπά ἔοιΓ 
Βυπάτεά. 

418 ΟΥ̓ (ἂς “μι άτεη οὗ Ὦδη, ὃῪ 
(ΠΘΙΓ ρεπεγαδίίοηβ, δεν τΠ6]Γ ἔΔπλ11168, 
ὃγ τῆε Βουβε οἔὗἉ {πεὶγ ἔλίμεγβ, δοςογά- 
ἴηρ ἴο {π6 πυτηθεγ οὗ ἴῃ6 Παπ168, ἔτοτη 
ὈΕΠΙΥ͂ γελτβϑ οἷά δηά ὑρνναγά, 411 (ῃαῖ 
ὑνοΓα Δἃ0]6 ἴο ρὸ ἔοστῃ ἴο ΨΑγ; 

2090 ἼΠοβε τπδῖ ννεγα πυπιδεγοα οὗ 

47--54. ὙΠ 1, ,οντο5 σοτῈ δρροϊηϊοά ἴο ἴῃ 
σἤδγρο οὗ ἴῃ ΤΑῦογηδοϊο, δηὰ νγεῖο {πογείοσθ 
ποῖ οηἰοτεὰ οὐ [86 βΈπογαὶ τηυϑίοσ το] ]ῖ5. Ηρηςθ 
ΨΥ Ώδη ἃ ΠΡη5115 οὗ {815 ἘΠ 6 [Δ Κ658 ρίδςθ, 111. Ἃς, 
ΧΧΥΪ. ὅλ, αἰ ἰῃ6 τλλ 65 ἅτὸ σοιιηϊοὰ ἔγοσῃη ἃ 
το οἷά δηὰ υὑρννατά, δηὰ ποῖ, 85 ἴῃ (ἢ 
οΟἴμοσ ἘΠ 65, ἔποθο ΟἿΪΥ ΤΟ ὝγοῦῈ οὗ ἂρὲδ ἴογ 
ΘΟ Ϊο6 ἴῃ [86 δοϊά. 

48. ῥαά ῥοζεη"}] Ἀδηάεγ βΡρ8ῖκθ, ἔοσγ {86 
ἔΟΙΤΩΔὶ Δρροϊπίσηεηϊ 15 ΟὨ]Υ ὩΟΥν τηδάθ. ΤῊ ἴ,6- 

ΟΝΌΜΒΕΒΞΘ. 1.- 

ὙΠ 6 πὶ, ἐυεπ οὗ τῆς ἐγῖρε οὗ ἤδη, τὐεγΖ 
τῆ γεσβοοῦε Πα ἔνγο τμοιιβδη δῃἀ βενεῇ 
δυπάτεά. 

40 ἅ ΟΥ̓ δε οι] άγεπ οὗ Αβῇεγ, ὈῪ 
ἘΠΕΙ͂Γ σΕΠΟΓΔΌΟΩΠΒ, ἴτε {ΠΕῚΓ ἔΔΠ}}}168. 
Ὀγ τῃ6 ποιιβα οὗ {πεὶγ ἐδίδετγβ, δοςογά- 
ἵηρ; ἴο [Π6 πυπιθοῦ οὗ [ἢε πᾶπιαϑ8, ἔτοπὶ 
ὈΜΘΠΓΥ γολγβ οἷά δηά υρυνᾶγά, 41] τῃδὶ 
ὙγΕΓα Δ0]6 ἴο ρῸ ἔογίἢ ἴο ψψγγ; 

41 Ἴδοβε τπδὲ ννεῦα πιμηρθεγοά οὗ 
{πεπὶ, εὐόη οὗ τὴς ἐτίδε οὗ Αβῆδγ, τυδγέ 
ἧς Δπὰ οης 1πουβαπὰ δηά ἔνε Πιυη- 
τεα, 
42 ΟΥ̓ δε ομΠ] ἄγε οὐ ΝΝΑρΒ]!, 

(Ὠσγουρμους {πεῖγ ραπεγαζίοῃβ, δἴζογ 
{ἢ εῖγ ἔῃ} 1168, ὉῪ ἴῃς ἤουβε οὗ {πεῖν 
ἔλῖμεγβ, δοσογάϊηρ ἴο {πε πυμθδογ οὗ 
[6 πᾶπηεβ. ἔτοπὶ ἔνε γεᾶγθ οἱά 
Δη4 ὑρννᾶτὰ, 411 τπδξ ὑγεγα δὺϊα ἴο ρὸ 
ἔογιἢ ἴο ννᾶγ; 

43 ἼΠοβα τηδῖ σγεγε πυπηδεγαά οὗ 
τε, εὐεη οὐ τῆς ττῖθε οὔ Ναρῃταδὶ, 
τὐεγε ΒΕ δηά τῆγεε Γποιυιβδηα δηἀ ἔοιγ 
Ὠυπάτεα. 

44 ΤΠ εβε αγ ἴπΠο8εὲ τῆλ χεγε ππΠ|- 
Ὀεγεά, ννῃϊοἢ Μόοβεβ δηά Αδζοῃ πιυη- 
Ὀεταά, ἀπά τε ργίποεβ οὐ [βγδεὶ, δείμρ 
τννεῖνε πηδη: βοῇ οὔδ νγᾶ8 ἔογ {δε 
μοιι8δε οἵ ἢ18 ἐδίθετβ. 

45 8ο ψεγε 41] [ῃοβε τῆλε νγεγε πιιη- 
δεταά οὗ τῃ6 ς ]άγεη οὗ [8γλοὶ, ὃῪ τῆς 
ἤουδε οὐ {πεῖὶγ ἔλίΠοΓβ, ἔτοπι ἔνγα θη 
γϑλγβ οἷά ἂπά ιυρνναγά, 411 ἐπαῖ σγεῖε 
40]6 ἴο ρῸ ἔογίἢ ἴο νγἂῦ ἰπ [5γδαὶ ; 

46 Ἐνεῃ 4}1} τπεν τῆδὲ νγεγε ἤυπι- 
Ὀεγεά Ψεγε εἷἰχ υπαάγοά τποιβαπηά δηά 
ἴῆτεα τῃοιβαηά δηά ἔνε πυπάτϊεά Δδηὰ 
δΗγ. 

47 4 Βυϊλ τῃε 1, ενιτε8 δτεγτῃε τΠ0ὲ 
οὗ τἈεὶγ ἔδῖβεῖβ νγεῖε ποῖ πυπιθεγεά 
Δπλοηρ {Π6Π]. 

48 ογ τε ΓΚ μδά βροΐκεη υπῖο 
Μορεβ, βαγίῃρ, 

Υἱίο5 Δα ἰπάθθα δἰ γεδαν δοίθα 85 δϑβιϑίδηίβ ἴο {Π|Ὲ 
Ῥηοβίβ (εἴ. ἔχ. ΧΧΧνΗΪ. 21), δεϊηρ ἴῃ6 {Π|065- 
τῆθῃ οἵ Μοϑεβ δηὰ Αάζοῃ. Ὑδοῖὶγ Ζθαὶ δρδίηϑί 
16 ΟΣ ΠΙΡροΙ5 οὗ ἴπ6 ροϊάθη ςδὶ (ἔχ. χχχίϊ!. 
χό---λὐ; [ουϊ. ΧΧΧΙΝ, 8 544.) ψᾶγθ ἴπθπὶ ἃ 
ἀϊδίϊηςϊ ροϑιοη, δηὰ ᾿οὰ ἴο ἐπεῖγ γθοθῖν!ηρ 845 
{ποῦ σοννασγά πὸ ἀἸ ΚΠΠΥ ἴο ἡ Ὠϊοἢ ἸΏΘΥ ἃΓῸ ΠΟῪ 
ἢγσϑί Ἔχ ΓΟ ΘΙΥ παιηθά, ἱπουρῇ γείογεησοο ἴο {ΠΕΣ 
Γυΐαγε οἶοΘ ἀρρδαγθ ὑγον ουϑΥ ἴῃ [εν. Χχν. 
32 564. 
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6 8 ΝΌΜΒΕΚΝΘ. {.1|]. 

490 Οηϊν τοὺ 884]: ποῖ πιυπιθεγ 
(ῆε τῆδθε οὗ 1, ονὶ, πεῖῖθογ ἴλκε τῆς 
51πὶ οὗἩἨ τῃεπὶ ἀπιοηρ ἴῃς ΠὨ]άγεη οὗ 
18γδεὶ: 

ςο Βυὲ τδοιι 8ῃδἷξ δρροίπε {πε 1,6- 
νἱῖε8 ονεσ [πε [Δ θεγηλοὶα οὗἉ [αϑ:] ΠΟΥ. 
δηὰ ονοσ 411] ἐς νεβ886]5 τπεγεοῖ, δηά 
ΟΥΕΓ 41 {πίπρϑ τηδῖ ὀείογισ ἴο ἴἴ : ΠΥ 
8021] θδᾶγ τὴς τλῦογηδοϊε, δπά 811 τὴς 
νε5886}8 {ποσεοῦ; δηά Π6Ὺ 5314] πλ]15- 
[ΕΓ υπῖο ἰΐ, ἀπά 5041] εποᾶπὶρ τουπά 
αδουῖ ἴῃς τΑθεγηδοῖα. 
Ὶ Απά ψῇδη τς τλδεγηδοὶς 8εῖ- 

τοῖἢ ἔογυναγά, τῆς 1, εν ῖτε5 841] [κε 11 
ἄἀονγῃ: δπὰ ψθεη ἴῃς τΑθεγηδοῖα 13 ἴοὸ 
δὲ ρἰτοΠεἀ, τῆς 1,ενεβ 5Π4]] δεῖ ἴτ ρ: 
πὰ [πε βἰγδηρεγ [παῖ σοπιεῖῃ πἰρῇ 
802}} δ6 ρυξ ἴο ἀεαῖῃ. 

52 Απά τἢς ΓΒ] άτεῃ οὗ [5γδεὶ 5821] 
Ρίτοἢ τοῖς τοηΐδ0 ΘΥΕΙΥ͂ πάη ὉΥ ἢὶβ 
ΟΥ̓Ώ ΟΔΠῚΡ, ΔΠἀ ΕΥ̓ΘῪ πιδη ὉΥ 5 οὐνῇ 
βιδπάλσγά, {πγουρῃοιυξ [ΠεἸΓ ἢοβῖβ. 

51 Βυῖ τὰῆε ],ονιτε8 5}4}} ρῥ ἴοἢ 
τουπά δδουξ τῇς τἌθεγηδοὶο οὗ ἴεβί!- 
ΤΟΥ, ἴμδῖ Πέτα 6 ἢῸ ὙΎγδῖ ὑροη 
186 Τσοηρτεραίίοη οὗ ἴῃς ΤΠ ἄγε οὗ 
ἴβγαεὶ : ἂπά τς 1, ενὶῖεβ 5}4}} Κθαρ 
τῆς σἤαγρε οὗ πε τλϑεγηδοὶς οὗ ἴ6ϑ8- 
{ΙΠΊΟΏΥ. 

54. Απά τῆς οι] άγεη οὗ [βγδεὶ ἀ14 
Δοςοτγάϊηρ ἴο 411] τὲ τηε ΙΟΚΡ Τσοπ- 
τ ΔΠαε4 Μίοβεβ, 80 ἀϊά τῆογ. 

[ν. 49---8. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ἢ. 
752: ογαφ οὐ ἐλε ἐγέδες ἐμ ἐλεεῖν ἐσεῖς. 

ΝῺ τῇς ΓΟΚΡ δραΐε υπΐο Μοβεβ 
δηά υηῖο Αδγοῃ, βαγίηρ, 

2 ἘνεγΥ πιᾶη οὗ [πε οἰ] άγεπ οὔ 
ἰϑγδθὶ 5}4}} ρίτοἢ ὈΥ ἢ 8 οὐνῃ βἰδπά- 
αι, ψχι τὴς εηδίρῃ οὗ {πεῖν ἔτ εγ᾿β 
δοιιβε: ἴξῶσ οὔ δῦοιις [6 τρογηδοῖὶθ ἐ Ηεδ. 

ΘΌΝΡ 

αἀζαΐηπεί. οὗ τὴς σοηρτεραίίοη 8}4}} [Π6Υ ρ τς ἢ. 
2 Δπά οη ἴδε εδϑὲ 5146 ἰονγαγά τῆς 

Τἰβδίηρ οὗ τῆ6. δὴ 58}4}} τῃεὺ οὗ (ῃς 
βιδῃάλγά οὗ {με σδρ οὗ [υάδἢ ρἱτοἢ 
ΓὨγουρβους {ΠΕΙ͂Γ Ἀγηλθβ: δηά Νδ}ῃ- 
8ῆοη ἴδε δοη οὗ Απηηπδάδο «ῥα ὁξς 
ςδρίδίῃ οὐ τῆς δ] άγεη οὗ [πιἀΔ}. 

4 Απά ἢ! ποβῖ, δηά ἴποβε [ἢδὲ σεσα 
πυμρεγεα οὗ τῆσπι, τύέγέ τῆγθαβοοῦς 
ΔΠ4 ἰουγίεοη τπουδαηά ληὰ 8ἰχ πυη- 
ἀτεά, 

5 Απά τδοβεὲ τπδὲ ἀο ρἱτο ἢ! ποχὲ 
πηῖο πὶ «ῥαί δὲ τὴς τπθὲ οὗὨ [558- 
σἤαγ: ἂδπά Νείδδπεαὶ πε βοὴ οἵ Ζυδγ 
σῥαὶ! δὲ ςαρῖδιπ οἵ ἴπε οἰ] άγεη οἵ 15- 
52 ἢ ΔΓ. 

6 Απά ἢἰ58 δοβῖ, δηά τποβε (ῃδὶ 
ψνεῦα πυπιθεγεά τΠπεγθοῦ, τυεγὸ ΜΕΥ δηά 
ἔουγ τπουβαηά ἀπά ἔοιιγ πυπάγοά, 

" Ἴρεη ἰὴε τῆδε οὗ Ζεδυίιη: δπά 
ΕΠΙΑ τε 8οη οὗ Ηεΐοη «ῥαἠ! δὲ ςλρ- 
ἰδίῃ οὗ (πε οἰ] άγεη οὗ Ζεδυϊυη. 

8 Αηά ἢϊΐ8 Ποβῖ, δηά ἴποβε τῃδῖ ψεῖε 

ΟΗΑΡ. 1]. 1--34. Οτάεοσ οὗ 86 ἐγδ65 ἴῃ 
186 γ ἰθηΐβ, δηά οἡ ἴδ πηδυοΐ. 

2. ὁγ δὶῳᾷ οαυη τἰαπάαγά, «υἱὲ δὲ ἐποὶρπ 
φΓ ἐδεῖγ βαιίδεν᾽; δοι.] ὍΠΕ “" βΒἰαπάλγαὰ᾽" ({ε- 
5:1) ταλικοὰ ἴῃ αἰνίβιοη, οὔ σδὴρ (εἴ. συν. 9, 
16, 24, 31); ἴἢ6 ““φηβιρη᾽" (οἱ) ἴδε ἔλγηγ. 
ΤΒετα νουἹὰ ἔπ 6 ἔουτ ““ Ξἰδηάλγα ς᾽" ΟΠΪΥ, 
ΟἿΘ ῸΣ Θδο ““σΔπρ᾽ οὗ γε {ΠΌ65. 6 
Βαῦθ Ὡο οογίδίῃ ἱηίοιτηδοη Μἢδὲ νγὰ5 (Π6 
βιπισίυτο δηά πυρί ἴπὸ ἀονίςεϑ οὗ πὸ ““ Ξ'Δη4- 
Ατά5.") ΦὟὝπὸ νογὰ ἰ8 ἀογινθαά ἔγοπὶ ἃ τοοῖ 
5 η  γηρ “ἴο εἰν," οὐ “ἸΙΡΠίθη δἵλγ᾽ἢ 
(Κοβεηπι., Εὔτϑῖ, ὅζο.); δηὰ ῥγοῦθδὈ ροϊπῖβ 
ἴο ἃ 50]1ὰ ἤψσυτεο οὐ᾽ δηλ Ὁ] 6πὶ πιοιηίοα οὐ ἃ 
ΡΟΪε, βυς ἢ 85 [6 Ἐξγρίίδηῃβ υϑοά (8:6 ΝΠ κῖη.- 
80η, " Αποϊοπὲ Ἐξγρδηβ,᾽ 1. 294 564). Τιλ- 
ἀἰοη ἀρργορηδίθβ ἴΠ6 ἔθου σδοιπιδις ἐΟΓΠῚΒ 
(Εζεκ. 1. λό, χ. σ; ον. ἱν. 4 544.), ἴδε ]οη, 
ΠΊΔΏ, ΟΧ, δηὴ οδρὶθ, ἴο {πὸ σδὴρδθ οὗ [υἀδῇ, 
Κευδοη, ἘΡΉγαϊπι, ἀπὰ ΤΠ δη τεϑρεοζίνοὶγ ; δηά 
815, 45 ἴο {πὸ ἢγϑί, [85 ἃ οοσίδίῃ βυρροσζί ἔγοπι 
Οεη. χ]ῖχ. ως ον. ν. ς)ὺ, δηὰ 88 ἴο ἴδ 
{πἰτὰ, ἔγοπι οι. Χχχϊ, 7. 

,3ν οὐ] Ἀλδίδοσ δ5 ἴδ ὑνογὰ σΔΥ ὈῈ δηά 
οὔϊοθη 15 τοηήογθὰ οἰϑοννῆοσο, ΟΥ̓ΘΣ δεδιπδῦ; 
ἐ.ε. λεὶῃρ ἴπ6 Δθοσηδοὶθ Οἢ ΘΥΟΓΥ 56. ΤῊ 
ἀϊδίδηοθ ννᾶβ8 ρβεῖθιᾶρβ δοοο ουῤ[ί(5: ςΐ. [οβὶ. 
111..4. 

8-9. ο» ἐδὲ εαϑὲ “ἰζ6] ἼΤΠΘ ρΡοϑί οὗ δο- 
που, ἰη ἔγτοηΐ οὗ [Π6 οσυγίδιῃ οὗ ἴμε ΓΤ ΑὈΟΓηΔ- 
οἰε, δηὰ ςογτεβροηάϊηρ ἴο {πε ροβίοη οσςιρίεα 
ὈΥ Μοϑεβ, Αδἴοῃ, πὰ ἰδ Ῥγιθϑδίβ 'ῃ [6 1, ουτοϑ᾽ 
ΟΔΙΏΡ, 15 δϑϑιρηθὰ ἴο [υάδῃ, νἹ ἢ Ι5οδοῆδγ δηὰ 
Ζεδυϊυῃ, «͵5ο ἀεδδοοηάδηΐβ οὗ 1,οδἢ. Τυάδῃ, 
ἃ5 ἴῃ 5ἰγοηρεϑί {Π06 1 ροϊηΐ οὗἨ πυπιῦειβ, 15 
δρροϊηϊοα 4150 ἴο ἰεδά ἴδ γδῃ οὐ ἴδθ σῃηδσοῖ. 

8. Ναῤεδοη {δε τοῦ οΥ᾽ «“νινπαάαὸ ῥα] 
δὲ εαρίαὶπ οΥ 1δε εὐἠάγεπ Κ᾽ “μάᾳ Ὁ} (. 
Σ Οἤγοη. χχυὶϊϊ, χό---, ποσὰ ἴῃ 6 ““ ΡΓΙΠςθ5᾽" 
ΟΥ “συ Ϊ]ογ5᾽" οὗ ἴΠ6 Ἴννεῖνε Ὑτῖθεβ δὲ ἃ ἔδγ 
ἰαῖεν ἀδίε ἅτε δρδίῃ πδιηγδά. οἢ; {πῦ6 δὰ 
ἴδ5 δῃ οὐρδηϊζδίίοη οομηρίεῖε ἴοσγ Ἴογίδϊπ 
ῬύυΓΡοϑαϑ ἴῃ ἰΐβϑε!ξ, Αὐςσογαϊηρ}] ν τὲ βου ]ΠΊ65 
Γεδὰ οὗ ννῶτβ ψψαροὰ ὈΥ βοραγαίθ {π|ῦ68 οὗ 
ἔτοιρ5 οὗ ΕΠ 65 ; ε... οϑδῇ. χυΐ. σς 5646.; 
]υάν. ἵν. 1Σο. 



ν. 9-26.]} 

πυμλθογεά τπογοοῦ, τυόγό ΠΕΙ͂Υ δηά βενεη 
(Πουβδαηά Δη4 ἔοι εἰπθγοί, 

9 ΑΙΙ τῆδὲ τνεῦε πυπιδογεά ἴῃ τῆς 
ςλπρ οὗ [υἀΔἢ τυέγε ἀῃ Ὠυπάτεά τδου- 
βαηά δηά ἔουγδοογε [πουβαπα δηά εἰχ 
τῃουβαηά δηά ἔοιγ δυπάγεά, τἢγουρῇ- 
ουξ {Πεὶγ δγηλϊε8. 1ἢεβε 5}4]1} ἢγϑεῖ 
βεῖ ἔογίῃ. 

1ο 4 Οπ τἢς βουὴ 546 «ῥαϊ δὲ τὴς 
οἰδηάαλγά οἵ ἴτε οδπρ οἵ ευθεη δο- 
ςογάϊηρ ἴο τΠοῖγ Δγηλ168: ἀπά (ἢ οδρ- 
«λῖη οἱ ἴῃς σπΠ]άτεη οὗ Κευθεη «ῥα ἐξ 
ΕἸίΖυγ τῆς δοη οἵ δηξεάευτγ. 

Ι: Απά ἢ18 Ποβῖ, ἂδπὰ τἤοβε τῃδὶ 
νγογα ἠυμ δεγαά τπϑγθοῖ, τυεγ [οΓΥ πὰ 
δἰχ τῃοιβαηά δηά ἔνε πυπατεά. 

12 Απά (δοβε ψνῃοἢ ριτοἢ ὈΥ ἢΐπὶ 
σαὶ! δέ τὰς τη}ς οὗ διπίθοη: δηά τὴς 
οδριίδίηῃ οὗ τε ςὨ]άτεη οἔδίμηεοη τα 

. δε 5ῃδϊηλ 6] τῆς 80η οὗ Ζυγ 5 Δα αΔ, 
12 Απά ἢϊ5 Ποβῖ, δηά ἴῆοβε τῆδί 

ὑνογα πυτηδογοά οὔ τἤ δηλ), τυέγέ πέγ δηά 
ηἷπο τπουδβαηά δηά τῆγες πὐπάτεα, 

14 ἼΓΒοΩ τῆς ττῖδε οἵ (ὐδά: δηά τῇς 
ςδρίδίη οἵ τε 8οη8 οἵ (δά .ῤα]} δε Ἐ]1- 
ΔΒΔΡἢ ἴῃς 50η οὗ Ἀδαεὶ. 

Ις Απά ἢ5 Ποβῖ, ἀπά ἔδοβε (ῃδὲ 
νγογα πυμηδεγεά οὗ τἢεπὶ. τεῦ ἔογίυ 
Δπὰ ἔνε τΠοιβληά δηά ἰχ ἢυπάτγεά 
ἂἀπά ΠΗ͂Υ. 

1τ6 ΑἹ] ἐδὲ γεῖε πυμπηδεγεά ἰη {πε 
οδρ οὗ Κευθδεη τὐεγέ δὴ δυπάγοά 
τποιυβαπά δηὰ βΑ͂Υ δπά οης τῃουβαηά 
Δηά ἔουγ ἘμΕΜτ πὰ δπῆγ, τὨγουρῃ- 
ουξ {πεῖς ἀγπλῖεβ.Ό Απά τῇ6γ 5}4]] βεῖ 
ἔοσἢ ἴῃ τς βεοοηά γδηΐς. 

17 Φ ὙΠεη τς τἀδεγηδοὶς οὗ (ῃς 
ςοπρτερδῖίοι 5}}8}} δεῖ ἔογυναγὰ ὑτἢ 

ΝΌΟΜΒΕΙ5. 11. 

(ἢε σδπῖρ οὗ ἴῆε 1 ενιῖε5 ἰῃ (ἢ6 πχίά5ῖ 
οἔ τῆς σλπὴρ: 45 ΠΕΥ ἐποδπρ, 80 3})4]] 
ΠΟΥ 8εἴῖ ἐογυναγά, δνεγὺ πηδῇ ἴῃ ἢ ΐ8 
Ρίδοςς ὃγ τΠεὶγ ϑιαπάδγαϑ, 

ι8 Οἱ τἢε ννεβῖ 46 “ῥα δέ τῇς 
βίδηἀατγά οὗ [ἢ σδλρ οὗ Ἐρἢγδίπι δο- 
ςογάϊηρ; ἴο {Πα ῖγ ἈΓΠΊ65: πα ἢ σδρ- 
ἰλίη οὗ τῆς 8οη8 οἔὗ Ἐρῆγαιη φαΐ δὲ 
ΕἸΙ5ῃδπγα τῆς δοη οὗ Απημιά. 

Ι9 Απά 18 δοβῖ, δηά τβοβε (δὲ 
ψγεΓῈ πυπιδεγεά οὗὨ τῆθπι, τυέγε ἔοΓΥ 
τῃουβαπά ἀπά ἔνε διπάτγεα. 

20 Απά ὈγΥ δίπι 4“ῤα}} δὲ ἴτε {τὶθδς 
οὗ Μδῃδββεὴ : δηά τῆς οδριίδίη οὗ τῆς 
σΠΠάγεη οὗ ΜΜδπδββεὶ εῤα δε (σδπια- 
116] τῆς ϑοη οἵ Ρεάδηζωυγ. 

21 Απά ἢ18 Βοβῖ, δηὰ ἴποβα τῃδῖ 
σγεγα πυπ)θεγοά οὗ τμεπὶ, τὐέγε τἈ ΓΙΥ 
Δηὰ ἴνο τῃοιβαηά δηὰ ἴννο Ὠυπάτεά. 

22 ἼΒεη [μὲ τῖδε οὐἩ Βεπη]απιίη : 
δΔηά (ἢ σαρίδίη οὗὨ {πε 80η8 οὗ Βεη- 
Ἰπλίη «ῥα δὲ ΑὈϊάδλη τῆς 5οη οὗ Ο!- 
ἀξοηί. 

23 Απά ἢἰ8 Ποβῖ, δαπά τβοβε τῇῃδῖὶ 
ψΕΓῈ ὨυπΡεγεα οὗ ἔπεπι, τύεγε {ἈΠ  ΓῪ 
δηά ἔνε τῃουβαηά ἀπά ἔουγ ἢυπατεά. 

24. ΑἹ! τλδὲ σσεγε πυμηδεγεά οὗὨ τῆς 
σΔΡ οὗ Ἐρῆῃγαίπι τὐξγέ ἂἃπ πυπάτγεά 
τῃοιυβαπά δηά εἰρῇς τῃουβϑᾶηἋ δηά δη 
Βυηάγοα, τὨγουρμους τῆεὶγ Δγηλ 68. 
Απά τπεῪ 51|4}} ρὸ ἐογυναγά ἴῃ τῆς 
τΠϊγά τάπῖ; 

ὡς  ὙΎπΠε 5βἰλπάλγά οὗ τῆς σδπὶρ οὗ 
ἴδῃ «ῥα ὁσ οὐ τὰς ποιῇ 8ἰ4ε ὃγῪ 
{ΠΕΙΓ ἀγπλίεβ : δηά τῆς σαρίδίη οὗ τῇς 
σμ!]άτγεη οὗ ἤδη «ῥα ἑ δὲ ΑΒίεΖεγ τῆς 
80η οὗ Ατηπ !ϑηδλάάδι. ᾿ 

26 Απά Πἢἰ5 Ποβῖ, δῃά ἴποβε τῆδὶ 

10--16Θ. Νοχί ἴῃ οὐίοσ, δηά οι οὗ 
1Π6 Ταθεγηδοῖθ, σογρθ5 {πὸ ἘΠ 06 [Πδὲ Ὀοτο [86 
πᾶσ οὗ Κουῦοῃ, [1.685 οἰ δϑδὲ 80η: δηά 8590- 
εἰαϊοὰ {ποτόν δἰπιθοη, ἴΠ6 ϑοοοηά οὗ ἴΠ6 ἠθ- 
δοοηάδηβ οὗ 1,ρδἢ, δηά Οδά, ἴδ οἰδοϑὶ οἵ ἴ86 
ἀοϑοοπάδηϊς οὗ [,,4}}}5 μβδηάτηλιὰ ΖΊΙραῆ. 

14. ἈἘδΠ Του [1655 8Δπ ΟἸΤΟΣ οὗ [Γ8η9- 
στ ροη ἔογ θυ οὗ 1. σ4, νὨιο ἢ ἴῃ ἕαοξ 
ὶ5 τοδὶ ἤοσὸ ἴῃ ϑεύογαὶ Μ55. δηὰ Νεγβίοηβ. 

17. 866 Οἡ ἰ]. 14--29) Χ. 17. 

18--Δὁ 4 ὍὙΠὲ τὰ ςἀπρ, δῖος μά 
119 ῥἷδος τγεϑινναγὰ οὗ ἴθ “ΓδΡοσηδοῖθ, οοη- 
οἰςῖα οὗ {πὸ {π06 οὗ ΕΡὮγαίπι, 1 [86 Κίπάγοὰ 
{πε8 οὗ Μδηδϑεϑοῦ δηὰ Βεοη)αχηῖη, 411 ἀεβοοηά- 
οὐ ἔτοηι Ἀδομεὶ. ὌΠ οθ6 ἴπγθα {Π| 868 8}} οὐίδιη- 
εὐ δάϊ]οϊηϊης δ]οϊπιθηΐβ νγβθῃ δηδδὴ ν.85 ἀΪ- 

νἱἀοά, δηά δῖ6 δοςογαϊ ρῚῪ ϑροκθῃ οὗὨ 85 4550- 
εἰδίοά, 5. Ιχχχ. 2, “" Βείογο Ερἢσγαίπι, Βθη)δ- 
τηῖη, πὰ Μδηδϑϑθῆ, 51}Ὶ ἊΡ [ὮΥ ϑἰγοηρί." 

45--81. ΤΟ ουπ ἀϊνϊβίοη, νὮ] ἢ 6π- 
σαπιροά ποσί οἵ πὸ Τδδογηδοῖθ, 15 ἡδπηοὰ 
δος δη, ἴδ6 εἰάεσὲ οὗ [Δεοῦ᾽5 σὨΠ]άτγοη Ὀγ 
186 μαηάπιαϊάδ. ΤΠὶβ ρονγογίῃ! ἐπα, [86 56- 
ςοηά οἔἙ ]} ἴῃ ηυτηῦοῦ, Ὀγουρμξς ἂρ ἴΠ6 σϑᾶσ οἡ 
{π6 τράγο. ὙΝΊ τ ἅγὸ Ἰοϊποά ἰδ σοιηδιπηρ 
{Π065, Α5ΠοΓ δηὰ Νδρ δι, βργυὴρ ἔγοστα ἰδ 
διδμπάπηδιἀς ΖΙ]ρδἢ δηὰ ΒΙ] δῇ. 

ΤὨ6 ΓΟ] ον ξ ΡΙδη βθοννθ ἴΠ6 ΘΠΓΓΕ ἈΓΓΔΡῸ- 
τηοηΐ οὗ ἴῃ6 σδπὴρ 85 βαϊμογεὰ ἔτοπι [ἢ15 δηά 
[86 ποχὲ σβδρίοσ. ϑοῃλδ ρίδοθ ἴδε ἔουγ ἰοδάϊην 
ἐπ δο5 ἰῃ [Π6 σοπίσγο θαςοὶ οὗ 115 ονγῃ 5ἰάδ; δα 
[6 ϑοβοηθ ΠΟΙῸῈ ξΊΥΘη ΘΕΘΠῚ5 ΣΩΟΙῈ ὈΓΟΌΔΟΪΘ 
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ὕοΓΟ πιπιρεγοά οὐ {πεπὶ, τυόγε [ἢ γεα- 
βοῦα δηά ἴγο τποιβδαπὰ δηά ϑενεῃ 
ἢυπάτεα. 

27 Απά τδοβε τῃδϊ ἐποᾶδπὶρ ΟΥ͂ δ1πὶ 
σῤῥαίἑ δέ τὴς ἀὐδὲ οὗ Αϑῆδγ: δηά τῆς 
ςαρίδίη οὗ ἴδε ς]άγεη οὐ Αδῆεγ εῤαλ 
ὁε Ῥαρίεὶ τῃε βοὴ οὗ Ο.γδη. 
.-. 28 Απά Πἢἰβ8 Ποβῖ, ἀπά τῆοβα (Πδῖ 
ψεγα πυπιθεγοά οὐ {Π6πὶ., τυέγε [ΟΓΥ 
δηά οἠε τπουβαηά ἀπά ἔνε πυπάγεά. 

29 ἴ ΤΠεη τῆς ττῖδε οὗ Ναρῃτδὶ!: 
δηά τῆς οδρίδλίπ οὗ τῆς ΤΠ] άγεη οὗ 
ΝΑρδαὶ «ῥα ϊϊ δὲ ΑἸῖγα ἴῃ6 βδοῃ οὗ 
Ἐπδη. 

20 Απά ἢἰ8 Ποβῖ, ἀπά τῃοβϑε τῇδ 
ψγαγα πυπιθογοά οὗ (ἢδηὶ, τυέγε ἢ 
ἂἀηά [γος τῃουβαηά δηα ἔουγ Βυπάτγεά. 

21 ΑἹ] {πεν τπαϊῖ ννεγα πυμηδεγοά 
ἴῃ ἴῆε σδιὰρ οὗ ἤδη τύδγε δὴ Ὠυπάτγεά 

ἤτοῖῃ [ἢ6 ογάοσ ἰὴ ψΠΙς ἢ {π6 ἰπΠῦο5 ογο ἴο 86 
οιιξ οἡ ἴπο τῃᾶσοῖ. 

[βολοῆδγ. Ἐδεί. 
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ΝΌΜΒΕΚΘ. 11. [ν. 27--34. 

τῃουβαηά δηά ΠΗ͂Υ ἀπά βενεη τβουβαηά 
δηά εἰχ δυπάτεά. ΤΠΕΥ 384]] ρὸ Πἰπά- 
τηοϑῖ νυ {Πεὶγ βιαπάδγάβ. 

42 ΤΠεβε ἀγε ἴμοβε ΜΒ ]Οἢ ὙγΕΓα 
πυμηδεγεά οὗ τῆ6 ομΠ]άτεη οὐ [βγδεὶ 
Ὀγ τῆς Βοιυβε οἵ {πεῖν ἔδίμειϑ : 41} τῃοϑβε 
ει: ὑεγε πυηιδεγεά οὗ τῆς ΓΤ δΠ1ρ8 
τὨγουρδοιυῖζ {Πεῖγ Ποβῖβ τύέγέ 8ῖχ ἢυη- 
ἀτεά ἐπουβαηά πη (τες τπουβϑαηά ἀηά 
ἔνε Βυπάγεά ἀπά ΒΗ͂Υ. 

22 Βυῖ τε 1 εν 65 νγεγα ποῖ πὰ πι- 
θεῖε δπιοηρ ἴε ΤοὨΠάγοη οὐ [5γδε6] ; 
48 ἴῆε ΓΟΚΡῸ σοτηπιαπάεαὰ Μοραβ8. 

24 Αῃά τἢε Ἑμάτεη οὗ [5γδ6] ἀϊά 
δοσογάϊηρ ἴο 4]1 ἴτας τπεὲ ΟΚῸ Τοηι- 
τιδηάδεὰ Μίοβεβ: 80 ΠΥ ῥ᾽ το Πεα ὃγ 
τΠεῖγ βίδπαάλγαβ, δπά 80 ἴΠ6Υ θὲ ἔοι- 
ννΑγὰ, ἘνΕῪ ομα δίζεγ τπεὶγ ἐλ πλ1165. 
Δοσογάϊηρ; ἴο [πε Ποιιδε οὗ τΠεὶγ ἐδ ῃοΓ8. 

82--84. δυςἢῇ νγᾶβ ἴδ 1:68] ἔοττη οὗ 
ἴπ6 Θῃοδιηρηηθηΐ τὴ (Π6 νἀ ΓΠ655: ἃ ΓΌΣΤΩ ΓῸ- 
Ργοάυορά ἴῃ ἔπο ϑαυᾶγο σουγέ τ] ΥΒΙΟΒ [86 
“ΓοπΊρΙΘ νν85 ονθηξι}}γ συτγουπάοά, δπὰ ἴῃ ἴῃ 
νἱβίοη οὗ [π6 ΠοανθηΥ ΟΥ̓ 85 ϑθθη ΟΥ̓ ΕΖΟΚ. 
ΧΙΥΠΙ. 2ο; δηά Ὁγ δῖ [οἤη, ον. χχὶ. 16; ςξ. 
ἕδν, χχ 9. Τδ5 [ῃ6 σδὴρ οὗ Οοὐβ βϑαυίἢ] 
ῬΘΟΡΙΘ νγᾶβ αἰ νΊΠΟΙΥ ογάογοά 50 ἃ5 ἴο 8εῖ ὸ 
1ῃ6 φοπηρ]οίθηθϑϑ οὗ Η!15 Οδυγοῖὶ; δηά ἴο 1115- 
ἰγαίθ ὈῚ 115 ο]6 διτδηροηπηεηΐῖ, ΓΟ ἢ ννᾶϑ 
ἀείεττηϊποὰ ὈΥ (η6 ΤΑθογηδοὶθ ἴῃ [86 σεπίγρ, 
Ὀοΐὰ ἴπ6 ἀοροπάδληπος οὗ 41] οη Οοά, δηὰ ἴδ 
Δσθ95 ΨΥ ὨΙΟἷ 41} οπ]ογεοὰ ἴο Οοά. 

[( [5 ἴο ὈῈ οὐδβογνοά ουνόνοσ (πὲ 186 ςοἶο- 
σφάοῃ οὗ 86 {Π|0 65 18 ΟὨΪῪ ῥγοϑοσι θὰ ἴῃ βθπο- 
ΤᾺ] ἴοτη5. Ὑδὸ δοῖυδ] ἑοιτῇ οὗὨ ἴδ δποδιηρ- 
τιοηΐ ψννουϊὰ πὸ ἀουνί, ἡ ἢ σὲ οὐβογνίηρ ἢ ]5 
ΔΥΤΔΏΡΟΙΊΘΗϊ ΡΈΠΕΓΑΙΪΥ, ΥΑΓΥ ἴῃ ἀ!βΈγεης Ρ]δοε5 
δοςοζάϊηρ ἴο Ἰοςδὶ ὀχ ζθηςιθθ. Αἵ ϑιηδὶ 1:ἴβοὶ, 
ἐ.5. ἴδε ρτδηϊδο οἸ1ῖ[5 ἢ ]ο ἢ Ποπηπηθὰ ἴῃ ἴΠ6 
Ποϑβῖ ΟἹ ΘΥΟΓΥ 58:46 ττου]ά τϑηῶογ ἰδ ᾿πηροβϑὶὉ]6 
ἴοσ ἴθ ἰθηΐβ ἴο Ὀ6 οι οΠοα ΟἹ ΔΗΥ͂ ΘγτηπΊ τοδὶ 
Ρίδη;: τ Ὠ]5ὲ ἴῃ ἴη6 Ρ]αΐῃ8 οὔὐ Μοαδῦ, ὑβοῖο 
ἃ Ἰοηξ Παὶὲ νγὰβ πιδάθ, [πὸ σδρ πιρῖ οἡ 
[ῃ)6 οἴδοῦ μαηὰ 116 “"ξου Γ-ΘΠΌΔΓΘ,," ΟΥ ΠΘΑΙΪΥ͂ 
850; ἴογ {6 11πὸ οὗ ἊποληιρπΊοηξ ἔγοπχ Βοίἢ.- 
7εδἰπιοί ἴο Αὐδὶ δῃιπάπι (οἴ. χχὶ. Σ, δηὰ 
ποῖθ) ψουϊά εχίοπα πρασ]ν ἔνθ ση]1]68. 
Το αἴθᾶ οἵ ἴδθ σδὴρ στηϊσιξ Ὀ6 δροιυξ [Ὦγοθ 

Β4ΌΔΙΟ Π}1]65. ῬΟΪΥΎΌΙι5 (ΝἹ. 27), ἀοβοσ θην [ἢ6 
σΟΔΙῺΡ5 οὗ (δ6 Κσοχηδη γηγῖε5, [6}}5 υι5 (Πδῖ ἃ 5βϑρᾶςθ 
οὗ δδουῖΐ οπο-ϑἰχίὶ οὗ ἃ 95404Γ6 Π1}]6 βιιβήορα ἔοσ 
ἰννοηιΥ Τἰπουδλπά τηθη, δηἀὰ 8] οννθὰ ἀπιρ]6 σοοπὶ 
ἴογ ϑἰγοοίβ, οὔ οογθ᾽ αυδγίοσβ, δοσοιῃπιοάδεοη 
ἴοσ ἤογϑεβ, ὅζο., ἢ ἃ νδοδηΐ ϑρᾶοδ οὗ ἔτννο 
δυπάτγοα ἔδοεξ ὈεμΙ πα [86 Γαπιραγὲ 411 σοιιηά. 
[ πιυκῖ θ6 τοηοηδογρὰ ἴπδὲ 1πὴ6 ἔνο τα] ἔῃ 
Ι6τθ} 65 τογα ᾿νίηνς ἰοροῖποσ ἴῃ ἔδπ}]165, δηὰ 
(πογοίοτο οι] ά ποῖ ΟσσΙΡΥ 50 τηυςἢ στουπὰ 
ἃ5 ἃ ἴπκὸ Πυ πο Γ οὗὨ ὙγΑστΟσ5. 



ν. 1:---γ1.3.] 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΠῚ. 
1: 7862 :ο»» οὗ 4σνγον. 5 712 Ζευέίεε αγε ρίυοε 

ὅο ἐλε 2γεσίς γον ἐδέ σεν υΐος 977 ἐάε ἐσδεγηιαείε, 
11 ἐμείραα ο77 ἐδ  γείδογῶ. 14 724 Ζενήες 
αγέ πωρεὀεγεα ὁγ ἐλεὶγ γαρείλίσ. χιἰ 7.144 
,“)αρνείδέες, περρεδέν, σνπα ἐλαγρε οὗ ΙΔς Οεντεἀο»- 
ἑΐες, Δ) οὔίδε Αολαέλέίεσ, 33 97 δὲ ον αγιέε:. 
48 724 δίακε απά ἐλαγρε οὐ “ἴοτες α»α “44α- 
γορμ. 40 7342 3 γεἴδονη αγε ἡγεα ἐγ ἐλε Ζευϊες. 
44. 744: οὐ: αγέ γι : 

ΗΕΘΕ, αἷ8ο γε [Π6 ρεπεγαδαίίοῃβ 
οὗ Αδζοη δῃά Μοβεβ ἴῃ [πε ἀδῪ 

ἐδαὶ ἴτε ΠΟΚΡ βρᾶκε ἢ Μόοβαβ ἴῃ 
τουηΐ δ1ηΔ]. 

4 Απὰά τἢε86 γέ ἴῃ6 πδηγ68 οὗ (6 
4 Ἐχοά, 80Π8 οὗ ΑδΔίοῃ; Ναάδὺ τῆς “ ἤτβίδογη, 
δι απ Αβίδιι, ΕἸεδζαγ, απὰ {{πλπιᾶγ. 

4 ἼΠεβα γέ [6 πδηια68 οὗ ἴῃε 80ῃ8 
οὗ Αδίοῃ, ἴε ρηεβ8 ψῆϊςἢ ψεῖς 

ΕῊεὉ. δποίηϊοά, ἵψβοηιλ ἢς Τσοηϑοοζδίθἀ ἴο 
πόσες ΤΑΙΠἰΒΊΕΓ ἴπ ἴῃς ῥγίεϑι 8 οβῖςα. 
πέμμα ἐς 4 ΔΒΑ ΝΔ0ΔΡ δπά Αδίδυ ἀϊεά ὃὲ6- 
τος, ἴοτε ἴτε ΓΟᾺΡ, ψγβεη {πεν οβεγεά 
δι βἴγδηρε ἢγα δείογε ἴῃ ἴοκΡ, ἴῃ τῃε 
" κἴτοα, γῇ] βογπεβ8 οὗ δ[ηδὶ, ἀπά τῆς δά πο 

σὨ]άγεη : δηά ΕΠοδΖζασ δηά [τῆ δηλδγ 
Πλϊ ἰδίεγαά ἴῃ ἴῃς ῥγιεϑβ οςε ἴῃ 1ῃε 
βῖρῃς οὗ Αδγοη τπεῖγ ἔδῖβεγ. 

ς ὅ Απὰ [πε ΓῸΚΡ βρᾶκε υπῖο 

ΝΌΜΒΕΚΘ. 1Π|. 

7 Απά {δὲν 58}} Κϑαρ [8 σβδγρε, 
Δπὰ {πε σμάγρε οὗ (ἢς ννῆοὶες σοηρτε- 
σαῖίοπ δείογε τῆ6 τἀθεγηδοὶς οὗ τῆς 
ςοηρτεραζίοη, ἴο ἀο πε βεγνίςε οὗ ἴῃς 
ΚΑὈεγηδς]ς. 

ὃ Απά {Πεγ 8141] Κεερ 411 τἢς ἰη- 
ϑῖΓΙΠΊΘ ΠΩ οὐ τῆς τἈρεγηδοὶς οὗ τῆς 
σοηρστερδίίοη, ἀπά τὴ6 σἤᾶγρε οὗ τῆς 
ἙὨ]άγεη οὗ 15γδεὶ], ἴο ἀο τῇ βογνίςς οὗ 
186 τθεγηδοϊε. 

9 Απά τῇῆοιυ 5884]1 γίνε τῆς 1, ον 65 
τπηῖο Αδγοη δηά ἴο ἢ]5 80η5: [Π6ΥῪ 474 
γνΠΟἾ ρίνεη ὑπο πὶ ουξ οἵ τῆς 
οὨΠάγεη οὐ [8γδεὶ. 

ΙοΟ Απά τδου 5841: ἀρροῖϊηξ Αδίοῃ 
ΔΠπὰ ἢΪβ5 80η8, Δη4 [ΠΕῪ 5Π4]] νναὶ᾽ οῃ 
πεῖν ρῥυϊεβτβ οὔϊοσε: δηὰ [ἢε 8 ΓδΠρΡῈΓ 
ἴμδὲ σοπιεῖ πἰρῃ 514}} δὲ ρυΐ ἴο 
ἀεδῖῃ. 

1: Απά τῆς ΓΚ βρᾶκε υηΐο Μο- 
568) ΒΑΥ ΠΡ, 

12 Απά Ϊ. ὈεἢοΪά, 1 ἢᾶνε ταΐζθη 
της 1 ,ον[τ68 ἔτοπι ἀπιοηρ ἴῃε ΤΠ] άτεη 
οὗ ἴβγδεὶ ἰπϑῖεδά οἵ δὶ] τῆς βγβίδογη 
τῃδὲ ορεηπείῃ (πε πιδλίγίχ ἀποηρ ἴῃς 
σἈΠ]Πάγεη οὐ [βγδεὶ: τῃογείογε τῆς 1,6- 
νΙἴ65 35Π4]] 6 ΠΊΪΠ6 ; 
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12. Βερσδυβες 411] ἴῃς βγβϑίδογηῃ “γε ᾿ς Ἐτοά. Ὁ 
τηῖηθ; ὉΓ οὐ ἴῃς ἀλδγ τῇῃδῖ 1 5πιοῖε ἴεν. 37. 
411 τς βιβίθογη ἰπ τῆς ἰαπά οὗἩἁ Εργρῖ εδαρ. 8. 1:6. 
1 Β]ονγεά ἀπῖο π|ε 411 τς βτβεδογη ταὶς 5. 

Μοϑεβ, βαγίπρ, 
6 Βτίηρ τῆς ἐτῖδε οὗ [μενὶ πεᾶσγ, ἀπά 

Ρτεβεηῖ τΠδπὶ δείοτε Αδγοη ἴῃς ρῥπαβῖ, 
ἴῃδς ΠΟΥ ΠΊΔΥ τ] πἰδῖεγ πηῖο ἢ π1. 

ΟΗΑΡ. 1Π1.1. Τόειο αἴὸ ἀγὸ ἐδὲ ψεμεγαΐομς 
9 “αγοπ απά Μο:ε“ ΒΟ ἴοττῃ “" ξοπογδί! οηθ᾽ 
158 5. ΓΠΕΥ ἃ ἰεςδηΐςδὶ ννογὰ (ςξ. ποῖΐβ οη σξῃ. 
11. 4: δηὰ Οσεη. νυ. σ, νἱ. ο, ζε.; Αὐ1 ἵν. 18). 
11 ἀοδ5 ποῖ ροϊηξ ἴο ΙΓ δηά ογρίῃ 50 πιυςοὰ 
8ἃ5 ἴο ἀονγηνγασγὰ ἢἰἰσίοσυγ δηὰ Ἂδνοὶορπιθηί. 
Ἡξρηςε {Ππ6 "" ξεπογδίίοῃϑ᾽" οὗ ἃ ρεσϑοῇ 41Ὸ 0 Π}- 
ΤΏΟΙΪΥ ἰηἰτοάιυςοά, 45 1η ἴπο ἰοχί, δὲ ἃ οσίβίϑ, 
Ὑνῃοη ΕἸ ΒΟΣ ἃ ϑίρτιδὶ ἀπά δεςοπρ ἰ5ῃοὰ δ116]- 
τησηΐ οὗ [86 Ὠἱνίης σοιιη56}58 15 ἰο Ὀ6 Ἰπαϊςαίοα : 
ΟΥ ἃ 5ἴδξεο δδ5 Ὀδϑοη γοδομοα ννΒις ἢ εβιΔ 0} 15Π65 ἃ 
α5|5 ἔοσ ἃ (]ΕἸπηθηΐ ἴο θ6 παιταίϊθα δ ἰγρε ἴῃ 
1} ϑρηυεῖ. Ηρηςθ ἰΐ 5 (δι [06 “" βεπευδίοης" 
ΠΟΥ σίνθη, ᾿που ἢ πιο (ἢοϑε οὗ Αάσζοη δηά 
Μοϑεβ (Αδζοῃ 5ἰδῃάϊηρς ἢγϑὶ 45 [πο οἱ θσ Ὀγχὸ- 
Π6γ), ἔχῃ οὐξ ΓΡΑΪῪ ἴο 6 ἴοθο οὗ Αδζοῃ 
ΟἾΪΥ. ΤὨδ Ρογβϑοῃδὶ αἰ ΠΥ οὗ Μοϑεϑ, μοῖρ 
1ῖ γχάνθ ἢὶπὶ σϑηὶς 845 δ ἰὴ6 ποδὰ οὗ ἢ15 {πῦς, 
ννᾶϑ ποΐ δοιθαϊσγ. Ηδθ δδιὶ, δηὰ ἀεοϑισοά ἴο 
πᾶνβ (ἔχ. χχχὶϊ. το; Νυχη. Χὶν. 12), ΠΟ 51:10- 
ΠΟσΘΟΥ ἴῃ ἢΪ5 οὔϊοτε Ὀυΐ {πε ἀϊσίαπε Ῥγορδεῖ {ἰκὸ 
υηΐο Πίπλϑοῖ  (Βοιΐ. χνῆ!. 18). Αδιοὴ δον- 
ΟΥΟΓ γγ»ὴ25, 848 (ἢ 5 σμιδρίοσγ Ξῆοννβ, [6 δηςοθϑίογ 
οὗ ἃ τοξυ ϊαγ βυςςοβϑίοη οὗ Ῥγεϑίβ. 

8. αυδονι δὲ εογμεογαίδἢ ἐ. 6. ἩΏΟτα Μοϑοβ 
᾿οηϑοογδίθα, ΟἹ ΠΠΘΓΑΙΠῪ 85 ΠΊΔΓΡ., νοϑο “"απὰ 
δε Β]1οὰ,," ὈΥ σοηξεττίηρ {μεῖς οὔοθ προη 
{πόπὶ: μον. Ὑ}}}. Σ 5644. 

δ--18. Αεςοἴυλ] ἀραϊοδοη οὗ [6 1,ον!ο5 
ἴοσ ἴπ6 ξυῃσοίίοης δἰγοδαυν δϑοοισηρά, 1. 47)---ο ; 
δηά [Πδῖ ἴῃ ᾿ἰδσὰ οὗ {86 βιβίθοση (νυ. 11---α 2); 
νῃο, Αἰ που ΟΥ̓ΣΊΑΙ ἀεκισηαϊοά δοοοσά- 
ἴηρ ἴο ρϑί ΠΑτο ΒΔ] ὑγεοθάθηξ ἔογ ἴῃ6 πλοτθ 
ςοἷ4] ϑεσνίοβ οὗ σοά, δπὰ δαυίην βάτι οἴ. 
ἔχ, χχὶν. ς δηά ποῖθ) ὄυθῃ δοΐιι ιν οδϊοϊαϊοά 
1δογοίη, Ἴοουϊὰ ἔτοπλ [86 ἢγσε Ὀδ6 σοἀεξοιηδὰ 
ΌὈΥ δὴ οαυϊναϊοηϊ (οἴ. ἔχ. ΧΙ. 2, 12, 13). 

ΤὨο Γσοπο]ιάϊηρ τνογὰβ οὗ υ. 13 ἅγὸ Ὀοίίογ 
[πη ΟΧριεβθεά : 1119 8881] ὉΠΟΥ͂ ὍΘ, ΣΩ119, 
ἘῈ6 ΠΟΚ᾽ δ. 980 4]50 δῖ συ. 41, 45. 

7. ἀεορ δὲς εδαγχε, σπά ἐδεὲ ἐθαγρε φῦ 1δὲ 
«υῤοΐε εολσ γε αἰ ο ἱ. δ. 50 45815ὲ ἢϊπὶ [μαὶ [6 
ΟὈ]  αϊοης ᾿πουπιθοηΐ οἡ Ὠἰπὶ δηά ου ἴδ σοη- 
δτιερδῦου ΠΊΔΥ͂ 6 ἢ] Π]]6α. 

12, 18. Οη (δὲ κΞυδ᾽]οςϊ οὗ (6 βτβέθουτι 
866 ῃοΐρ5 οὔ ὑν. 40---43 ἀηὰ οἡ σὐ. 44--- ξΙ. 
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ἴῃ Ιϑγδεὶ. θοῖὴ δὴ δπὰ δεαβῖ : πλὶπα 
8121} τηογ θε: 1 σπι τε ΙΟΚΟ. 

14 ἢ Απά τδεὲ ΓΟᾺΡ βρακε υπῖο 
Μοβεβ ἰῃ τ6 νυ] άεγποβθ οὐ ϑιίηδίὶ, 
ϑαγίηρ, 

Ις Νιυπιθεῦ με ΤὨ] ἄχθη οὗ 1,ονὶ 
αἤεγ ἴῃ6 ἤοιυδα οὗ τῆεϊγ ἔβῖμετβ, ὈῪ 
(ΠοῖΓ ἔπ 1168: ΘΕ πιᾶὶς ἔτοηι ἃ 
ΤΔΟηἢ οἷά «πὰ υρννατὰ βμαὶς του 
Πα θεΓ τἢ δ η,. 

16 Απά Μόοβεβ πυπηρεγεά ἤεηὶ δο- 
οογάϊηρ; το ἴῃς ᾿πψογὰ οὗ τὰ ΓΟΚΌ, 48 
ἣς ννᾶ8 σοπῃηπηδηάεά, 

“Ὅεπ, 4. χη ἀκλῃᾷ τἢε86 ψγεγε τε 80η8 οὗ 
1 μον] ὃν τπεῖὶγ παηλθβ; Οεγββοη, δηά 
Κοδμδῖῃ, ἀπά Μεχγατγὶ. 

ὅς τους. [18 Απά τἢεϑεὲ γέ ἴδε πδηϊεβ οὗ 
(6 βοηβ οὗ (ὑεγβῆοη ὉΥ {δεῖν ἔληι- 
1165; 1,1δηϊ, ἀπὰ δῃιϊπηεί. 

Ι9 Απάὰ τἢε 8οη8 οἔὗ Κομδίῃῃ ὃὉῪ 
{πεῖν ἐἈπλ}}16ε5; Αἰαγδηι, δπὰ [Ζεῆδγ, 
Ηδεδτοη, δηά ὈζΖΖίεὶ. 

20 Απά {ἢε 50ῃ8 οὗ Μεγαγὶ Όγ {πεῖγ 
[λυ }168; ΜΔ}]1, δηά Μυβῃ. ὍΠεβε 
αγ6 [6 ἔπ. 165 οὗ τὴς 1, ον ῖε58 δοςογά- 
ἴηρ ἴο ἴῃ Βοιιβ6 οὗἉ [πεὶγ ἐδ ἢ 8. 

21 ΟΥ Οὐεδιβῆοη τᾶς ἴῃς ἔδπιἷν οὗ 
τῆς [|0η1τς8. πὰ τῆε ἔδπηγ οὐ ἴδε 
ΘΠΙΠ, 68: [8686 47 ἴῃς ἔΔ}}}165 οὗ τῆς 
(ὐειβῃοηϊζεϑ. 

22 ἼΠοβε [δῖ σεῦ ηυπιδεγεά οὗ 
{Π6π|, Δοςογάϊηρ' ἴο [6 πυάθεγ οἵ 4]] 
πε π14|68. ἔγτοπι ἃ τῃοητῇ οἷά δηά τιρ- 
νγαγα, φύέη ἴποθε (δῖ νγεῖα ἡ θογοα 
οὗ τῆι τόδ ϑενεη τῃουβαπά ληὰ ἔνε 
Πυπάτγεα. 

23 Τῆς ἔπ}}11ε8 οὗ τε Οειββοη- 
165 5411} ρτοἢ θείη τμὲ [Δρεγηδοὶς 
νγεβίνγαγα. 

24 Απά {δες ςδιεῖ οὗ ἴῃς Ποιιδα οὗ 
τῆε δεῆογ οὗ (ἢς (ὐειβῃοηϊῖεβ “λ αὐ δέ 
ΕἸΙΑβαρἢ τὰς βοη οὗ [νδεὶ. 

25 Απά τε οἤαγρε οὗ ἴδ 80η58 οὗ 
Οεβῆοῃ ἴῃ τῆς τλθογηδοῖς οὗ τῆς σοη- 
στεραῦοη ςγαἱΐ δε τε [Δδεγηδοὶθ, δπά 

14. 89ϑ.0Ό. Επηυμπετδίοη οὗ (6 [1 ουϊος 
δἴϊογ (μοῖὶσ (ἢσθο ἔΆσα ]}165, δηὰ δ᾽] οἰτηθηΐ ἴο σδο ἢ 
ΑΓΑΙΪΥ οὗὨ 15 4] δίαϊΐοῃ ἂἀπά ἀυΐγ. Οἵ 
[8Π686, 6 ΚοΙδίθι168 (συ. 27---32), [86 ΚΙηΞΠ θη 
οὗ Μοβοβ ἀπά Αδζοῃ, ἀπά [86 τηοβξῖ πιυπιοσγουβ, 
μάνα ἐπ πιοϑὲ ἱπηροτίδηϊ σμάγρε σςοηπἤάραά ἴο 
ἴδεσι, (παι οὗ 186 Ατὶκ, [6 ΑἸέδτβ, δηῃὰ δὸ 
ΤΏΟΓΟ ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ βδοσοὰ ἔχη ξιγο ΚΘΠΟΓΑΙΪΥ. 

ΝΌΜΒΕΚΘ. Τ|1. ἵν. 14---34. 

τῆς τεηΐ, τῆς ςονεγίηρ τπεγεοῦ, δπά 
(δε Παηρίπρ; ἔογ ἴἢε ἀοογ οὗ τὴς τλθετῖ- 
γλοΪε οὗ τὴς σοηρτεραίίοη, 

26 Απά τἢε βΑμεῖηβΣ οἔὗ τῆς σουτῖ, 
Δηἀ τῇς οὐγίαϊη ἔογ τῆς ἀοογ οὗ τῆς 
ςουγῖ, νυν] ἢ “5 ΌΥ ἴῃ6 ΚΔδαγηδοὶς, δηά 
Ὀγ τἢ6 Αἰταῦ γτοιιηά δδουῖ, δηὰ ἴῃς οογάβ 
οὗ 1{ ἔογ 1}1} τῆς βεγνίςε τπεγθοῖ, 

27 ἴ Απὰά οἵ Κομδῖῃ τυας τῆς ῶ.- 
ΤΥ οὔτις Απιγαπιῖῖεβ, ἀπά τΠε ἔΑΠΙ Υ 
οὔ τἢς 1Ζεδαγῖαβ, δηα τὴ6 ἔδηλ]γ οὗ τς 
ΗἩεὈτοπίτεβ, ἀπά τῆς ἔλθ. ΠΥ οὗ ἴτε ὕ02- 
216] 165: τΠ686 γε [Π6 ἔλπ.}}}168 οὗἩ τῆς 
ΚΠ 68. 

28 ἴπ τῆς πυπιδετ οὗ 411 τἰῃς πιλ]68, 
ἔγτοτα ἃ πιοηῖῃ οἷά δηὰ ὑρνγαγά, τυδγε 
εἰρῃῖ ἱπουδαπά Δπά εἰχ υπάγεά, Κεερ- 
ἴπρ ἴῃς σπαῦρε οὗ ἴῃς βδποςΌΔΓΥ. 

29 ΤΒε ἔπλ1]1658 οὗ ἴῃς 8οη8 οὗ Κο- 
᾿δῇ 5411] ρίτςἢ οὐ πὲ 846 οὗ ἴῃς 
ΚΔὈΘγηδο]α βου τῆννδτα. 

20 Απά τῇς οδίεξ οὗ (6 Βοιιδε οὗ 
(ἢς ἔλίμοσ οἵ (ἢς ἔδπ]ε5 οὗ τς Κο- 
Πδιηϊῖε8 φασι δὲ ἘΠ Ζάρμδη τῆς βοὴ οὗ 
ὈζΖ:ιοὶ. 

21 Απὰ {τπεῖγ σπάγρε “ῥα δε (ἢε 
αὐκ, δπά (ἢς τ20]6, ἀπά τῆς ςδηά]ο- 
δῖ! Κ, ἀπά τΠ6 δἱἴαγβ, δηά {ἢδ6 νεβ856]5 
οἵ τῆς βϑδῃοζυλε  Ὑνμογανγ τ ΤΕΥ τηϊ- 
ηἰδίες, δηά τῆς παηρίηρ, ἀπά 81] πε 
86ῖν!ς 6 τΠεσγεοῦ, 

22 Απά ΕἸεαΖᾶγ ἴῃς 8οη οὗ Αδγοῃ 
τῆς ργίεϑε φαΐ δὲ ςίεῇ ονεγ τῆς ςἢίεΐ 
οὔ τῆε 1,Ἐνίτε8. απά ῥαὺε ἴῃς ονεγβίρηῖ 
οὗ τπεπὶ τηδὶ Κεερ τε σἤλγρε οὗ τῃε 
δΑΠΟΙΌΔΓΙΥ. 

4 ἅ ΟΥ̓ Μεγαγὶ τυας ἴῃ6 ΠΥ οὗ 
τε ΜδΗ]ΠΙτε85, ἀπά τῆς ἔδπλΠ]γ οὗ τῆς 
Μιυβδϊίοβ: (686 “γι. (ἢς ἔλῃλ ε8. οὗ 
Μεχγατ. 

24 Απά τῆοβε παῖ ψέγὰ πυμηθεγεά 
οὗ τῃεπι, δοςογάϊηρ ἴο (ἢς πυηλθεγ οὗ 
411 τὴς. πιᾶ165. ἔτοπλὶ ἃ τποητῃ οἷά δηά 
ὈΡρνναγά, τυέγό δὶχ ᾿μβουβϑαηὰ δηά ἔννο 
ἢυπατεά. 

46. ἐδὲ εογάς 9 41] ἰ.ε. οἵ ἴῃς Ταῦεῖ- 
πΔ0]6, ποῖ οὗ [86 δηρίηρϑ οὗ [86 ουτῖ; ἴογ 
{πε5ο, νὰ (Ποῖς σογάβ δηά οἵμογ δία ηρβ, Ὀ6- 
Ἰοηφοά ἰο 6 οβαγρο οἵ (86 Μεογαγιίεβϑ. 80 ἴοο 
[86 οχργοββίοῃ 2δὲ σογυΐεο ἐδέγεο  τεῖοτβ ἴο (Π6 
Ταθογηδοῖθ, οὗ ὑνὩο ἢ πιοτθ ραγ ου ]ΑΓΥ ἴδε 
Οδεβῃοηιοβ μβᾶνὸ [ἴἢ6 ΤσΔ͵Ό. 



ν. 35-43.] 

25 Δπὰ τε οἢϊεΐ οὗ πε Βοιιϑε οὗ 
τῆς ἔδῖδεσ οὗ τῆς ἔπη} 68 οὗ Μεγαγὶ 
τυας Ζυτῖεῖ τῆς β8οη οἵ ΑΌΙΠ41]: 2ῤ45ε 
8[12}} ΡΓΓΓἢ οὐ ἴπε βἰάς οὗ τἢς (θεῖ- 
ὩΔ0]Ὲ πογίνναγα. 

26 Απά ἵωπάργ ἴῃς ουϑίοαν δηά 
οδάγρε οὗ ἴῃς 80η8 οὗ Μεγατγὶ σδαΐ δὲ 
τῆς δοαγάβ οὗ τῆς τλῦεσηδοῖθ, δηὰ τῆς 
θάΑτβ (Πετεοῖ, ἀπά τῆς ρ1]12τ8 τπεγεοῦ, 
Δπὰ τῃε βοςκεῖβ τῆεγεού, δπὰ 4|]] {Π6 
νε55618 τπεγεοῦ, ἀπά 411 [παῖ βεγνεῖῃ 
(Πετγεῖο, 

27 Δπά τ6 ρ1]}14γ8 οὗ τῆς ςουγέ 
τοιιηά δϑοιΐ, δηά τῆςεὶγ βοοκεῖβ, δηά 
(πεῖν ρ᾽Π8,) δηά {πεῖγ σογάϑ. 

48 ἴ Βυς τ[μοβς τΠδῖ ἐποδηὶρ Ὀεΐοτα 
τῆς τΑδογηδοὶς ονναγὰ [ῃς εδϑῖ, δυεη 
θείοτε τῆς τἀρεγηδοὶα οὗ ἴῃς Ἴσοηρτο- 
ρΑῦοη οαϑοναγά, τραὶ ἐς Μοβεβ, δηά 
Αὐζοῃ ἂδηὰ ἢ5 80η8, Κεερίηρ δε 
σπάγρα οὗ [ῃ6 δδῃποίυδγυ ἔογ ἴῃς σἤδλγρε 
οὔ τῆς ΤΠ] άγοη οὗ Τ εὶ: δηά τῆς 
ΒΙΓΑΠΡΕΓ (δῖ Τοπιθίῃ ηἰρῇ 5}4}1 Ὀς 
Ρυξ ἴο ἀεδίῃ. 

9 ΑἹ] τῃδῖ νγεῦα πυπιδεγεά οὐ (6 
Ι,εντῖο8, ἢ οἢ Μόοβεβ πα Αλγοη πιη}- 

99. αηπδ ἰαυο ἐῤοισαμ ἢ ΤὙὍὙΠ6 
᾿φρρτεραῖο οὗ ἴδ ἴῆτοο ἔδτη θα πιαῖκος {μ6 οί] 
22,30ο: ἰῃυϑ 

Οουβῃοηϊίος γξοο: τ. 22 
ΚοΒδίηιῖος δϑόοο: τ. 28 
Μογατίοβ..... όλοο: Ὁ. 34. 
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11 5 ἃΡ ἐ πονγόνοῦ [μδὲ ἐμ6 ὨυπιθοΓ 22,)οοῸ 
56 {πὸ Ὀαςὶι9 οἡ ΜὨὶςἢ (δ6 σοτηπιυίδοη ἢ 
18ς ΕἸτϑί-Ὀογῃ οὗ ἴῃ Ὑ νγεῖνο ΤΊ 65 5 ἴῃ ἕδοΐ 
τηδάθ ἴο ἀδροηά (νυ. 42---4(6). ὙΠ6 δοίυδὶ 
ἴοίδ] οὗ {πὸ πλδὶθ 1, ουϊῖοϑ (22,300) 566 Π|5 ἔποτὸ- 
ἴοτε ἴο δ6 ἰδοι γ σοττοοϊθα ὈΥ ἴδε βυὐνίγδοίίοη 
οὗ 290 ἔτοιῃ ἴ. ὙΠῸ Ταϊπιυΐή, ἐΟ]οννοά ὉγῪ 
1ῃ6 [εννιϑὰ (τη πηθηϊδίοσβ ῬΟΏΘΓΑΙΥ, δηά Ὀγ 
Ἡδνεσγῃ., ΒΡ. ννογάσνν., ὅἄζε. τοραγάβ ἔποϑθ 200 
85 ΤΕρΓΟϑοΠτηρ ἰμοθο γ8ο, Ὀείην ἢχϑῖ-Ὀογη 
ὩΠογηϑοῖνεβ ἰη ἰδ6 ΤΠ οὗ [,ονϊ, οουϊά ποῖ Ὀ6 
ΑΥΔΙΔΌ]Ο ἴο γθάδετα [86 σϑί-Ὀογη ἴῃ οἴμοσ {0 65. 
ΤΎΠΟΥ ΜῈ] Ὀ6 οὗἩ σουγϑὸ ἴμ6 Πγϑί-Ὀοσῃ οὗ 1,ενὶ 
ὙΠ Π1η ἰδ6 γοαᾶῦ ὙνΒ! ἢ δά εἰαρϑοὰ βίηοθ [ἢ6 
ΠΟΙΏΠΔΠΩ νν88 ἰβϑιιο ; 886 Οὐ συν. 40---423. 
ΟἿ ν. 13, δηᾶ Εχ. ΧΙ, 1, 2. Το ἔδοΐ (δδῖ 
16 ἀοάυςίοη 15 τηδάθ ἱβοιιδ ΓΕ ΔΚ 15 μοῦ - 
ΒΔρ5 εχρίδιποά ὈΥ̓ [86 οὐρϑεγνδίοη οἵ Βδυπι- 
ξδτίεῃ (1η ἰος.), ἐμαὶ ἴδε ρυγροτῖ οὗ {με μαϑ5- 
χα βεθν ἴο ρΡοϊηΐ ουξ ἴδ τεϊδίιοῃ Ὀοίνγοεη [86 
{πῦ6 οὗ [μεν] δῃὰ ἴδο οἴδεν {Πῦ65, δηά ποῖ ἴο 
ξῖνο ΡΓΟΙΏΪΏΘΏΟΘ ἴο τεβι τσ οηβ οὐ 4ι2}18Άς 8» 

ΝΌΜΒΕΒΘ. 1Π|. 

Ὀεγεὰ δὲ τῆς Ἴςοπιπιδηάπιοπε οὗ {δε 
ΙοκΡ, τῃγουρδοιυς τῆοῖγ ἔἈπ}}}168. 41] 
(ἢς π18168 ἔτοπι ἃ πηοητῃ οἷά δπά υρ- 
ννατ. τοῦῦέ ὈΜΘΠΤΥ ἀπά ἔννο τδοι- 
8ΔΠ6. 

40 ᾽ Απά τἢε ΚΡ 8414 υηῖο Μο- 
868. Νιυιθεσ 411 τῆς βγϑίδογη οὗ τῆς 
ΤΩΔΪε8 οὗ τς σὨΠ]άτεη οὗ [5γδοὶ ἔγοσι ἃ 
τποπίῃ οἷά ἀπά υρνγαγά, ἀπά τλΐ τῃς 
ΠυΠΊΡεΓ οὗ {ΠεῚΓ ὨΔπΊ68. 

41 Απά τδουὺ 5141 (αἶα τῆς [1,6- 
Υἱΐαβ ἔογ πιὸ (1 ἀτὶ τῃῆε [,ΟΚ}) ἰη- 
ϑίεδα οὗ 4]1 {πε βιβίδογῃ δπιοπρ {πε 
σμΠ] άγοη οὗ ἴβϑγδοὶ; δηάὰ τἢς οεδιίὶς οὗ 
τὰς ,ενίτεβ ἰηβιεδα οὗ 4}1 τπ6 βγβ! Πρ 8 
Διοηρ ἴΠ6 οδί]ς οὗ τῆς ς Π]άγοη οὗ 
1βγδεὶ. 

42 Απά Μοβεβ πιυμπηθεγοά, 25 [ῃ6 
ΓΟΚΡῸ Τοοπιηδπάοά ἢίηι. 411 τῆς ἢγϑῖ- 
θογη ἀπιοηρ ἴπ6 σΠ]Π]άγεη οὐ 1βγδεὶ. 

43 Απὰ ἃ4}1] ἐπε βιβίδογπ πιᾶ]ε8 ὉῪ 
τῆς πυμθοσ οὗ πᾶπΊ68, ἴτοΠὶ ἃ πιοητῇ 
οἷά δηὰ υὑρννατά, οὗ ἴποβε τῃδῖ τνετε 
πυπηθεγεά οὗ {Π6π|, σγεγε ἔυνεη δπά 
ἴνο τποιιϑβαπά ἴνγο δυπάγεά δηά τἢγες- 
βοοῖα δηά τῃϊγίδεη. 

Ὀρηβ ἴἰπ {πὸ τοἀδεσηρενο νἰγίιθ δϑϑὶρτιθὰ ἰο ἴῃ 6 
Ι,ονιε5. [Ι{ 15 δπουρὰ ἔοσ (δὲ στε ἴῃ (ἢ 5 
ςοηΐοχῖ ἐο Ὡοΐο [δὲ 22,οοο ἰ8 ἴδ. πυπιοῦοδὶ 
ἑλεῖογ ξυσηιϊϑδοὰ ὉΥ (6 ΕΠ’ 6 ἴογ {πὸ τες κοηίηρ. 
Μοάεσῃ σοπιπηρηίδίοσθ βοπογα γ (ΜΙΟΒ,, 
Κποῦ., ΚυτίΖ, Κεῖ, ὅζο.) ἢᾶνθ δβϑυπηθὰ δὴ 
Οσοσ ἰῃ ἴδε Ηρῦτον ἰοχί. Απά, ἴο ᾿πϑεγΐ ἃ 
βίηρὶςο Ἰοιζοσ (τοδάϊηρ ἴῃ υ. 28 729 ἴοσ ὥ) 
σου ὀχμιθὶς [6 πυθεσ οἵ 6 Κομβαίῃϊζος 
45 810ο, ᾿πϑιοδὰ οὗ β8όοο, δηὰ τϑθους ἴπο αἱ - 
βΒεουϊῖγ. ΟἿΟΣ δἰ ἰσμξ δ᾽ ἰογδίίοηβ οὗ ἃ 53: Π}1ΔΓ 
Κιπὰ Ὦλγνε Ὀδδη συ ρρεσίθα ; Ὀυὲ ἔΠοτΘ 15 ΠΟ τγᾶγ- 
Γαυΐ ἰπ δηςίοπὶ Μό8., οὐ Νογβίοῃηβ, ἴοζ 8Ὺ 
οπιοπάδιϊοῃ οὗὨἩ ἴδε ἰοχὶ ἴῃ {Π|5 ρ]Δο δ. 

[τ 15 ποϊουνογίδυ ἰδδὲ {δὲ ἐπρ6 οὗ 1,ΕΥ] ἰ5 
βδονγῃ ὈΥ 1815 σθηϑυβ ἴο ἤᾶνθ Ὀθοὴ ὉΥ ἔδγ {ΠῸ 
5Π141]6ϑὲ οἵ Δγ οὗ ἴδο {πτίθθῃ οὗ οἴμογ 
{π|065. ΤΊ ἰδαϑί ἢ Μαμδεϑθῇ, οοηίδίη- 
δά ,22,20ο νης πιθη; ἢ} 1958 411 {86 1π12]65 οὗ 
ἴδ 1, ονιο5, ἔγοπι ἃ πιο οἱὰ δηὰ ὑρνναγάς, 
ἀϊὰ ποὲ τοδοῖ ἰπδὲ ἰοίδὶ νυ δίη ἴθ (μουαηά. 
Νο ἀουδί, ΠΒονγένοσ, πλὴν οὗ ἴδποϑο γτοοκοποὰ 
ἀιηοηρβὶ {πὸ οἴου τσῖῦοϑ ὑσοσο βοσυδηΐβ οὐ ἀθ- 

ἀδηίβ, δῃὰ ποῖ ρυτε 5γωδ 65; Ὑν 115 ΠΟΠΘ 
[υἱ δοῖυ] ἀδϑοοπάδηϊβ οὗ [,ενὶ στουἹὰ ὃ6 ἀοάϊ- 
οδίοά ἴο {Π6 βεγνυῖος οὗ ἴθ ΔΌογΏδοΪο. 

40--48. Νιυηδολίησ οὗ ἴδε ἤτγϑί-Ὀοσι 
Τυλῖο5 Ὠχγουφσδουΐ ἴθ Τννεῖνο ΤἩ τὶ δε5 ἴῃ ογάεσ ο 
εοἴες! (86 Ἔχοδδηξὸ οοσηπιδηάοα, υ. 12. 

ἼΠΒε τεβυὶὶ (νυ. 43) 5ῆονν5 ἃ ἴοϊδὶ οἵ 22,272. 



“ Ἐχυά. 30. ἐῤοηι: (ἐἴπε 56 Κεῖ ἐς λον 
3. 

1,εν. 27. 
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44 4 Απά (ἣε ΓᾺΡ βραΐκε υηΐο 
Μοβεβ, βυγϊηρ, 

45 ΤΑκε τε 1, εν τε8 ἰπϑιεδά οἔὨ 1] 
τῆς δβιβίθογῃ ἀπιοηρ ἴῃς ΤΠ] άγεη οὗ 
ἴϑγδεὶ, δηά {πες οδίεϊε οὗ ([ῃς 1, εν τε68 
ἰπβῖοδλά οὗ {πεὶγ οδίῖς: δηά τῃς 1,6- 
ν᾽ 68 5}.]1 ὃς πηῖηθ: 1 δηὶ (6 ΓΟ ΚΡ. 

46 Απά ἔογ ἐδοβε τῃδξ ᾶγὲ ἴο θ6 γε- 
ἀεοπιεά οὗ ἔπε ἔννο πυπάτγεά δηά τἢγεε- 
80οῦα δηά τῃϊγίθοη οὗ τῆς βγείδογη οὗ 
τῆς σμΠ]άγθη οὗ [ϑγδοὶ. νυ ἢ γα πιογε 
(ἤδη ἴῃς 1, ον 68: 

47 Του 5418 Ἔνεπ ἴακε ἔνε 386- 
[κεἰς δρίεςς ὉΥ (δ6 ρο]], δίζεγ τῆς 8Π6- 
Καὶ οὗ τῆε βαποίιιδυυ 8ηδ]ῖ τῆου ἴᾶκε 

θεγαἢ5:) 
6 ΠΊΟΠΟΥ, 48 Απά τῇου 5Π4]ς ρἷνε 

«ἶαρ. τ86, ὙΒΘτγενν (ἢ τῆς οὐά πυαθεγ οὗἩ {μεπὶ 
16. 
Ἐζεῖς. 45. 
12. 

5 ἴο ὃδ6 τεάεεπηε, υπῖο ΑἌγοη δηά 
ἴο ἢ[5 50Π8. 

40 Απὰ Μόοβεβ ἴοοκ ἴδε τεάεπιρ- 

ΝΌΜΒΕΆΚΘ. 1Π{1ν. ν. 44---.51. 

Ὠοη Π]ΟΠΘΥ οὗ (ἢεπὶ (δ ὑγεγα ονθῦ 
Δη4ἃ δῦογε ἴδπὶ τὶ ψογε τεἀδοτησὰ 
ὃγ τἢς 1 ον 68 : 

ο Οἔἴ τε διβίδογη οὗ τῆς ἢ] άγοη 
οὗ βγδδὶ ἴοοκ ἢξς ἴΠ6 πΊΟΠΟΥ ; ἃ ἴποιι- 
84ηἀ (ἢτοα ἢυηάγοά δηά τἤγδοβοοσο δηά 
ἔνε «ῥεξεῖς, αἴεσ τῆς 5ἢῃεκεῖὶ οὗ τῆς 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ : 

51 Απά Μοβεβ ρᾶνε ἴῃς τῃοπεΥ οὗ 
ἴδ τΠἴ ψψεγα γοάεοπχοά τππίο Δᾶγοη 
Δηἀ ἴο ἢΪ58 80η8, Δοςοτγαΐηρ; ἴο ἴῃς ψγνοτά 
οἔ τῆε ΠΟΚΡ, 45 τῆς ΓΟΚΡ σομηπγχδηά- 
εὦ Μορε3. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
1 716 αρὸ α»α ἐνις ο7 1}ε Ζενέϊεε᾽ σουΐεε. 4 

Ζ7Ζ΄ε εαγγίαρε οΥὙ ἐὰε Αὐολαΐλέίες, τοάφρε ἐδέ 
πεῖς λαυέ ἰαξεοε ἄστυ» ἐλε ἐσδεγπακῖφ. τό 
7Ζ.)ε ἐλαγρε ΟΣ Εἰραζαγ. 1τῇ 744 οὔῆεε 97 ἐλέ 
2γία. χἰ 7}1ε καγγίαρε 7 ἐλε σφ: λον ες. 
40 7814 εαγγίαρε ο΄ ἐὰέ Μεγαγέίεε. 34 722 
πηδοῦν οὐ ἐλε Αολαίλείες, 38 οὗ ἐἦε σον :λο»:- 
ἐς, 41 σκμά οὔ ίλε ωαγιε:. 

ΤῊΪ5 βεη σοπηρατεοά ψ ἢ [ἢδ ΠΛ ΘΓ οὗὨ π14]6 
δά 115 (όο3, ςο, ςξ. 11, 22) 15 ἀϊδργορογίοη- 
ΔίοΙ Υ 5118}}, ἔμ6 υϑυδ] ργοροτοῃ οὗἨ βτγϑί-ογῃ 
80Π5 ἴο ἃ ἴοΐδ] πηδῖθ ρορυϊδίίϊοη θείης δρουῖ 
ΟΠ6 ἴῃ ἔουγ. ὙΒδ Ἵχρ δηδίίου 15 (δὲ {Π6 ἰδνν 
οὗ ΕΧ. ΧΙ Ι, 4, ριοϑοσιθοά ἃ ἀδάϊοδίοη οὗ 
ἔποθο ΟἿ ννῦο βου] Ὀς πγϑί- οσγῃ ἐῤεποςζο.- 
«υαγά. (80 νη Πηρα, δοοίξ, Κεὶ!, ΒΡ ογάσνν., 
Ἡεγχβοσηοσ, ἅς.) ὉΤῊ15 ϑθετη5. ᾿πΊρ]16ἀ ἴῃ (Π6 
ὙΟΓΥ ἰδηριδρὸ τιϑοα, ““ ϑαποίγ ὑπο Μὸ (Π6 
ἢγβίσθοσι, τυ μδίϑοαυεγ ὁρεηείῃ (ποῖ δαί οῥεπα 
44) 16 του," Εχ. ΧΙ, 2, 11, 12: ΟΥ̓ (86 
δτουηὰ Ὡς ἢ Οὐοὰ ἰ5 ρἰοαϑεὰ ἴο δϑϑίβῃ (11}. 12, 
Ὑ], 17) ῸΓ τηλκιηρ [ἢ 15 οἸαἰπὶ: ὈΥ το δεῖ 
1μδὲ [86 βρϑοῖδὶ ἀϊνιθβ οἵ ἴδ6 βγϑί- οσῃ δὰ 
Τοίεγοηοθ ἴο ἃ γίίυδ] Ὡς ἢ, δὲ (86 {ππὸ οὗ ἐδ6 
Ἐχοάι5, μδὰ γεῖ ἴο Ὀδ τουθδὶ θὰ : δηὰ ΟΥ̓ {86 
ἱποϊυϑίοη ἴῃ ἴῃ6 σοπηπιαπὰ οὗ ἴδ βτβί- οσῃ οὗ 
σδίε]ο, τυ Ἰοἢ ΟὈΥΟΙ5ΙΥ πγαδὲ τηθδη ἴΒο56 ἐῤογες 
αὔεν τοι -ΌΟσΩ, [ΟΣ νγὸ σδηηοῖ ἱπηλρὴπο [δὶ Δῃ 
1π4υ 5} 0 διηοηροὶ {Π6 ἤοςκβ δηά ἤογάϑ ννὰ8 
τηδάθ δὲ (ἢ οχοάυϑ ἴο ἀϊβϑοουο ῸΓ ἱπιπηοάϊδία 
βδουῆςο ἴΠ6 βγϑίτθοσῃ δἰτοδαν ἴῃ οχἰϑίθηςο. 

Ἡδποδ ἴΠ6 ταδὶ ἀπ οΌ Υ 15 ἴο ἐχρ αίη μον 
1ῃ6 βγβί Ὀοσγῃ ϑοῦβ, δηιοηρθῖ ἔσο Π]]]ΠἸΟη5 οὗ 
ῬΕΙΒΟΏΒ ἰῃ ἃ 5βἰπρὶθ γεασ, σουϊὰ δᾶνθ Ὀδεη 90 
ΠΊΔΩΥ 85 15 βἰδίοα ἴῃ [86 ἰοχί; δῃὰ ̓ξ τηυϑὲ 6 
δαπρεοά, πος ϑίδηάϊηρ ἴΠ6 νγ6}1-Κποννὴ δηὰ 
οὔἶοη ὙΘΣΥ τειλλγκδῦϊο ΠυςιυΔ!]ΠΟῃ5 ἴῃ 5.415} 65 
οὗ [2195 ϑδογέ, ἔπδὶ βϑοῆδ ππ0.5118] σδυ365 πηυϑὲ 
μᾶνθ Ὀδθη Τοποοσηθάᾶ. δυς, ποῖ ἴο τῃηθηΐοῃ 
[Π6 Ὠῖνὶπο Β]εβϑίηρ, ΤΩΔΥ δ ἑουηά ἰη [δε 5υἀ- 
ἄδῃ ἀσνεϊορημθηΐ οὐ ὩΔΈΟΏΔΙ οποῦρῖο5 νυ] ἢ 
σνοι]ὰ ᾿πιπηρά δίθὶΥ οηϑαθ οἡ ἴῃ6 θχοάι5. Β6- 
ἕοτο (πδί ὄδνθρηΐ, πὸ τϑοσαθ οϑίδίο οὗ {Π6 
Ῥοορὶὸ ἀυτηρ {πεῖγ Ὀοπάδρεο, δηά δϑρεοῖδ!ν 
[86 ᾿πῃυπιδῃ ογάοσ ἔοσ [86 ἀοαιτιςὔοη οὗ ἰῃεὶσ 

Πτϑίσθογη, ψουϊὰ σἤθοκ ὙΘΓΥ ΘΟ ΠΟυ 57 [86 
Γαῖϊο οὗ τηδστίαροβ δηὰ Ὀἰγίῃ5: δηὰ (15 γδῖο 
νου ἃ πδίυγα]γ, νυ ἤδη [Π6 σΠθοΚ νγᾶ5 τοπιουθά, 
Θα Ὁ] ἃ σιιἀήδη δηὰ ἐσ Κίηρ 'ποσεαθθ, Οοπι- 
Τηθηίδίοιβ δά ἀϊσθ 5οπθ ΌΧΙ ΠΔΓΥ ἀγρυπιοηί: 
ἐ.χ. Καὶ], ἔτοπι ϑἰδεϑεςβ ἀγσιιθβ, πδὲ δπηοηρϑῖ 
{86 7ενγϑ ἴΠ6 ρσορογίίοῃ οὗ πιδ]6 Οἰγί 5 15 τιϑι.- 
ΔΙΪΥ ΨΟΓΥ ἰᾶαῦγθ. [ἡ {γυϊῃ, μονγονοσ, θνὸ μᾶνθ 
ΠΟ 5 ηχοϊοπξ ἀδίδ ἔοσ θηϊοσίηρ ἰπΐο οἰδιϑεςδὶ 
ἀϊδουββίοηβ ὕροη {πὸ βυιδ)οςϊ : δηὰ ἰΐ ἰ5 οὐυΐουβ 
(Πδΐὲ ᾿πέεγθησεβ ἄγάννη ἔγοτα ἴῃ ϑἰδί σεῖς οὗ οἵ- 
ἀἰπαγυ δπὰ ϑβεϊ]θά ςοπιπγιπηιο5 ἅσὸ ηοΐ αἱΐο- 
ξεῖμεγ τεϊονδηΐ ἴο ἃ οᾶϑε 580 ρδου ΑΓ ἴῃ ΤΊΔΩΥ 
ὙΝ ἃ5 ἴηδί Ἰαϊὰ Ὀεΐοσθ 5 ἴῃ ἴδο Ῥοηίδ- 
ἰδιςῆ. 

44--51.0 Θεὲ οχοοθβ ἢ ἴδ6 ὨΏΡΟΓ οὗ 
Πυϑί-θοση τηδῖθς ἔρουπά δπιοηρθὲ πὸ ἔπνοῖνο 
ἘΠΡ65 ἰ5 τοἀδοπιθά ὈΥ ΤΠΟΠΕΥ δὲ ἃ γαΐο τυ δὶς ἢ 
ποησθέοσἢ Ὀθοᾶπὶα (ἢ6 ἤχεά ομδ (χυ!ί. τό; 
μεν. ΧΧΥΙ!, 6) ἔογ βυςἢ τϑρἀειηρίοη. 

ἼΠΙ5 σο οπρ ΟΠ ΠΊΟΠΟΥ νου ρετθδρα Ὀ6 
ἐχδοίοαά ἔτγοπι ἴῃ ρᾶγεηΐβ οὗ 186 γοωχρεεξ οἢ}}- 
ἄτθη οὗ ἴπ6ὸ 22,273, (ὮΘΥ Ὀοίησ ἰῃ ἴῃθ οδϑ6 
Τηοϑέὲ ΠΟΑΓΥ͂ Δρργοδομίηρ (μαΐ οὗἩ ἴῇοϑαὲ ψῆο 
ὑοῦ] ΡΔΥ ἴδ6 ἰδχ ἴοσ (6 σεάετηρίίοη οὗ ἴῃ 6 
Βγϑῖ- θοσῃ ἴῃ ἔυΐυτο. ὙΠῸ οδίεο οὗ {πὸ 1 ον 8 
νγ85 ἀου δ Ε1655 ἰάθη ἴῃ ἴῃ ὅτοββ 85 Δη δαιϊΐνδ- 
Ἰεηὶ ἔογ ἴθ βτϑοι-Ὀοσῃ οδί]ο οὐ {πὸ οἵ βοῦ 1065, 
ὙΠΙΟἢ οὗἨὨ σουγϑθ, ηῸ 655 [ἤδη ἴῃ Βγϑί-Ὀοσῃ οὗ 
τήδη, θοϊοηφοά ἴο ἴΠ6 [,ογὰ ; ἀπά ἰη ξαϊυτο νου ά 
μαᾶνὸ ἴο δ6 σοάθεπιϑά (ΧυἝ ας; Πουΐ. χνυ. 19). 

ΟΗΑΡ. [Ψ. Ῥαγιίουϊατβ οὗ ἴθ ϑογνῖοθ οἵ 
16 1, ενϊῖοβ δοοογάϊηρ ἴο {μεῖγ ἕῶγθα ἔπ} 165, 
νυ.τ1τ---λ1) Δα Πυπ)θοτιηρ οὗ [86 τηθῃ Ὀεΐνγθθη 
30 ἃἂπά ςο γεᾶσβ οὗ δξὸ οὗ βοῇ ζαπ ΠΥ ϑενθ- 
ΤΑΙῪ (συν. 34---49). 



ν. 1---5.] 

ΝῺ δε ΓΟΚᾺΡ βραΐε υηΐο Μῶοβεβ 
Δη4 υπΐο Αδγοη, βαγίῃρ, 

2 Ἰλῖς ἴῃς 8ιπὶ οὗ (ῆς 8βοῃ8 οἵ Κο- 
δῖ ἔτοπι ἀπιοηρ ἴῃς 80ῃ8 οὗ [,ενΐ, 
Δἴϊεγ Πα ῖγ ἔΔΏ}}16580 ὈΥ ἴῃς ποιιβε οὗ 
τῆ εἰν [ΔΊ ΠοΓβ, 

4 τόσα {ἈΠ Γ γϑᾶγβ οἷά δηά υρνγαγά 
Ἔνθα ἘΠῚ] ΠΗ͂ γεᾶγβ οἷά, 11] τῃδῖ 
ΘΠΙΕΓ ἱπῖο (ἢς Ποβῖ, ἴο ἀο ἴῃς ψγοτκ ἰῃ 
(ἢς 1Ἄθόγηδοὶε οὗ τ[πῈ σοηρτεραίίοη. 

4 ΤῊϊ5. “δα. δὲ τῆς βδογνιος οἵ τῆς 
80η8 οὗ Κοδδίῃ ἴῃ τῃς τἀδαγηδοΐα οὗ 
ἴῃε σοπρτεραίίοη, αδομέ ἴῃς πιοϑβὲ ΠΟΙΥ 

ἷηρϑ: 
τ ἢ Απά ψ πε της σλρ 8εζίειῃ 

ἔοσινατά, Αδγοῃ 5}4}1] σοπιθε, δηά ἢ 58 
80η8) ἃἀπά {ΠΕΥ 5}|8]} ἴἅΚεὲ ἀονγη (Π6 
Πονογηρ ν8]},) πὰ σονεὲγ ἴΠ6 δῖ οὗ 
τΕΒ ΕἸ ΠΠΟΩΥ 1 1(: 

6 πὰ 808]1 ρυῖ τπεγεοη (Πε σονοτγ- 
ἵπρ οὗ Ῥαάρετγθ᾽ 5.κ1η8. Δη4 5}4]] βργεδα 
ΟΥΕΓ 2} ἃ οἷο ψ ΠΟΙ οὗ δια, ἀπά 
808]1] ρυῖ ἴῃ ἴῃς βἴανεβ {πεγεοῖ. 

«Ἑχοά..5ς. 7 Απά ὑροη ἴῃς “ὍΡ]ε οὗ 5πεν- 
30. Ὀγεδά (ΠΟΥ 5}4]1 βδργεδά ἃ οἱοῖἢ οὗ 

δ]ιε, ἀπά ρυῖ τμεγεοη τῆς ἀ15ἢ68, ἀπά 
ἴῃς βροοῃβ, δηά (ἢς Ὀονν]β, δηά σονεῦβ 

1 ου, : ἴο ἴσονθι ψγιῖθαὶ: δηά τπῸ ςοπίπαδὶ 
ἄγ ΟΝ’ πγολὰ 58}8]} δὲ {πεζθοη: 

8 Απά {Πεγ 5}8]] βργεδά ὑροη {π6πὶ 
ἃ οἰοῖῃ οὗ βοδλεϊεῖ, δῃὰά σονεσ ἴῃς 88:6 
ψ ἢ ἃ σονεπηρ οὗ θαάρεΓϑ᾽ 5Κ1η5, δηά 
8841} ρυῖζ ἰπ τε βἴδνεβ [πογεοί, 

9 Απά {πεγ 5}411} ταῖζα ἃ Ἅοἱοῖἢ οὗ 
δ Ἑχοὰ. 25. Ὁ]116, Δηἀ σονεγ ἴῃς ὄσδπαάϊεβοςκ οὗ 
Χαὶ {δε ΠΡ, ἀπά ἢ]5 ἰλπλρ8, Δῃ ἃ ἢΪ8 ἴοηρβ, 
᾿ σῶμ 5. “δληὰ ἢ8 5η0} 1568, ἀπά 411] τἢς οἱ] 

1--420. δϑογνίοο οὗ ἴῃ Κοδδίῃιίος, νο ἴδ 
Ῥτεοθάθησθ Ὀδθοδιιϑὲ ΠΟῪ ἴδ κα σβδγρε οὗ “1868 
τηοϑί ΠΟΙΥ [Ὠηρ 5." 
4. αδομὲ ἐδε "που δον ἐδίπφ:] Οτηῖξ ἴδε 

τνοσὰ ““δδουΐ,"" ὙΠΟ 15 ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ 51 
ΡΙοά. Τα 5θῆϑε 15, “" [15 ἰ5 {π6 σῦδγρε οἵ ἴῃ 
βδοηβ οὗ Κομαδίῃ, ἔδθ πιοβί ΒΟΙῪ ἔπιηρϑ: "7 1.6. 
[ὴ6 Ατῖ οἵ 16 (ογνεηδηΐ, {86 Ἴ Δ0]6 οἵ ὅδεννα 
Ὀγεδά, ἴπ6 (δηάϊεϑεςϊ, δπὰ [6 Οοϊάφῃ ΑἸἕασ, 
85 ΔΡΡΟΔΙΒ ἕἔγοπι [Π6 γϑγϑοβ [Ὁ] ον, ἱοροῖ μοῦ 
νυνὶ 186 ξαγηϊΐυσε ρογίδιηϊηρ ἰβογεῖο. Ῥαγίϊ- 
οὐἷᾶγ αἰ γοσ!οἢ5 ἅγὸ ἰαϊὰ ἄόνντι 45 ἴο (ἢ6 ργδρδγδ- 
Εἴοη οὗ ἔπ6ϑ6 ἔοσ δεῖίπε ἰΓαηβρογίοα ἤθη ἴΠ6 σδπρ 
ϑεΐ ἐοσυνασά, δπὰ ϑἰσιοῖ ᾿π)υποίίοη ρίνθη (δῖ 
ποπ δυΐ ἴδε Ῥυοβίβ ννοσο ἴο ἴδϊκα ραγὲ ἴῃ 18δὲ 
ἀυΐϊγ. Αϑὸος 6 Ῥχεβί μαὰ σονεγοά {πὸ πηοϑβέ 
ΠΟΙΥ (δΐπρϑ8 δπὰ πιδάθ ἔπεπὶ τεδυ δοσογάϊηρ ἴο 
[Π6 συ ΐϊο5 βοσὸ ῥγεβοσ θὰ, ἴθ ΟἿΪΥ ἡγέγε (Π6 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΙΝ. 

γε5856}8 {πεγεού, ψῃθγενν ἢ (ΠΟΥ πλ]- 
ΠΙΒΟΓ υπΐο ἴἴ: 

ΙΟ Απά {ΠΕΡ 3121] ρυΐ 1 ἀπά 4]] 
[Π6 νεβ886]8 (θγεοῦ πὶ 4 σονεγίηρ 
οὗ δαάρετγϑ᾽ 8κ1η8.) ἀπά 5}18]] ρυιῖ ἐΐ ὕροῃ 
ἃ ὉΔΓ. 

11 Απά ὑροη [πε ροϊάδῃ δ᾽ταγ {Πὰν 
8}4]] Ξβργεδά ἃ οἱοῖῃ οἵ Ὁ]υε, ἀπά ςονεγ 
ἰ τ 4 σονετγίηρ οὗἩ θαάρεγβ᾽ 5Κ|Π8. 
Δ 581] ρυῖ ἴο (ἢε βίανεβ τπεγεοῦ: 

12 Απά {πεν 5}4}} ἴδῖκε 41} τῆς ἰη- 
5[ΓΠΠΊΘΠ 5 Οὗ ΠΛ] ΠΊ5ΓΓΥ. ἡ Πογονν ἢ (ΠΟΥ 
ΤΑΙ ΠΙβῖαγ ἰῃ ἴῃς βλποίυδγγ, δηά ρυῖ 
ἐῤέπι ἴῃ ἃ οεἷοῖῃ οὗ δ]υ6, ἂἀπὰ Ἴονογ 
τ 6πὶ ν 1 ἃ σον εγίηρ οὐ Ῥδάρεγϑ᾽ 5Κ1ὴ8. 
Δη4 581] ρυῖ ἐῤδέσι οῃ ἃ θδγ: 

12 Απά {ΠῈ} 5}4]1 τῶῖζε ἀυναὺ τῆς 
85 ἢ 68 ἔγτγοτη [ἢ Δ]Δγ, ἀπά βργεδά ἃ ρυγ- 
Ὀἷς οἰοίι τΒεγθοη: 
14 Αμπά {Πεγ 5841} ρῃξ ἀροη [ἰ ἃ]} 
(ες νεβ88εἷβ (πεγεοῦ, ὑνβογεν ἢ τπεῪ 
ΤΑΪηἰδίεσ δδουΐ 1ἴ) φύση ἴῃ σδηβθΓβ. 
τῃε βεβῆθοοκβ, δηά τῃς βῃονεἶβ, δηά 
ἴῃς " θαβοηϑβ, 8}1 [πε ν6β88618 οὔ τῆς δἱταγ; "τ 
Δη4 {Πεγ 584} βργεδά προ ἰζ ἃ σονεγ- 
ἱπρ οὗ δαάρετγβ᾽ 5κίῃ8,) ἀπά ρυζ ἴο {πε 
βίδνεϑ οὗ 11. 
1 Απά ΨΠεδη Αδζοῃ δπά ἢΐβ 80η8 
ἤανε πιδάβ δὴ επά οὗ ςἼονεγίηρ τῆς 
ΒΆΠΟΓΙΔΓΥ, Δπά 141] (ἢ6 νεβ856}8 οὗ τῇς 
ΒΑΠΟΓΙΆΓΥ, 48 ἴῆ6 ΟΔΙῺΡ 5 ἴο βεῖ ἔογ- 
ννγαγὰ ; δίϊεγ τῃδῖ, ἴῆς 5οη8 οὕ Κοῆδίῃ 
8041} σοπηβ ἴο θθᾶγ ἐξ: δυῖ {ΠΕῪ 58}|4]] 
ποῖ ἴουςσῇ ἀηγν ΠΟΙγ τὨΐηρ, Ἰεβὲ {ΠεῪ 
ἀϊε. ὝἼὝΓΠεβε ἐῤίπρε γε (Ὡς δυγάεξη οὗ 
ἴῃς 50ῃ8 οὗ Κοβδίῃ ἴῃ τῆς τθεγηδοὶς 
οὗ τῆς σοῃρτερδίίοη. 

Κορβιδίμιος ἰο ἢ Ποῖ Ὀυγάδη (σ΄. 15). ᾿ 
ΔΡΡΘΔΓΙΒ, ἔγοπι ἃ σοιηραγίϑοη οὗ συν. 16, 28, Δῃ 
Κλ [Ππδὲ [86 τη στ οὗ ἴδε Κολδίμι65 νυᾶϑ 
βδιιρογιπίοηοα Ὁ ΕἸοαΖασ, ἴΠ6 οἰὸς οὗ (Π6 ἔτνγο 
ΒΌΓΝ Υ 5οη5 οὗ Αδσοῃ; 845 νγᾶβ ἴῃδλί οἵ {6 
ἔννο ΟἾΠΟΓΣ ἔπ} 1165 ὉῪ ΠΕ ΠΑ Πιᾶσ. 

Θ. ουδον φῇ δίμο.] Εἴ. οῃ ἔχ. χχυ. 4. 
ΤΒο ἐἰγὰ δπὰ οχίογηδὶ Ἴογοσίηρ οὐ 86 Ατκ 
ΟἾΪΥ νγᾶ5 ἴο ὃ6 οὗ [5 οοίουσ. ΤΠ ΤΑΌ]6 οὔ 
βδεν-Ὀγοδὰ πδὰ (νυ. 8) 8ῃ οὐΐετ πυγδρρίηρ οὗ 
βοδηϊεῖ ; 186 ΑἸίασ (νυ. 13) οπὸ οὗ ρυγρΐθ. 

}ωὲ ἐπ δὲ “΄αε4} ἈΔΙΠΟΣ ΡΓΟΡΔΟΌΪΝ "ρυΐ ἔπ 6 
βίανοβ ἐβοζθοῦ ἴῃ ογάοσ." ὙΠοθο ΤΕΓΟ ΠΟΥΘΓ 
(Ἄκεη ουΐ οὗ ἴδε φοϊάθρη στίπϑϑ ὉΥ ψ Ὡς ἴΠ6 
Ατῖκ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 θοσγῃο (366 ΕΧ. ΧΧΥ͂. 14,15}. Ὀυΐ 
σνουἹὰ περ δά]υϑηεηὶ δῆϊοσ ἴΠ6 ὑγοοῦβθα ἀ6-. 
βοσι δεὰ ἴῃ συν. ς δηά 6, νοι νγου]ά δα ΚοΙῪ 
ἴο ἀϊξίυτο ἴμ6π|. 
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16  Απά ἴο [ἢε οβῇςε οὗ ΕἸ]εΔΖαγ 
(ἢς 8οη οὗ Αδζοῃ [δε ργίεβϑε ῥεγίσιμποίῤ 

«Ἑχοά. 3.. ἔπε ΟἹ] ἔογ (ἢς ᾿ρἢϊ, ἀπά τῆς “ϑιεεῖ 
3Ὲ ἴπςθηβ6, δἀηά τΠ6 ἀ41} πιελὲ οἰβεγίπρ, 
“ Ἐχοά. 30, χῃὰ τῆς “Δποἰπεπρ' οἱΪ, σπά (Π ὀνεγ- 
Ξ βίρμξ οὗἁ 411 τὰς εἰβοτη κι; δηά οἔ ἃ] 

ἴῃδὲ {μεγεῖῃ 25) ἴῃ [ἢ 8 ηοτυλΓΥ. ἀπά 
ἴῃ τῆς νε886]5 τῃογθοῦ. 

17 ἢ Απά τς ΤῸᾺΡ βρᾶκε υπίο 
Μοβεβ δῃά υπίο ἄδγοη, βαγίηρ, 

18 (υϊ γε ποῖ οΥἵ τε ἐτῖδε οὗὨ δε 
ἔλπ}}}165 οὗ τῆς Καὶ ὁμδί ἢ τε8 ἔγοπι ἀπηοηρ; 
(ἢς 1,εν[ῖα5: 

Ι9 Βυῖ τῆυ8 ἀο υπίο {πεηϊ, (παῖ 
(ΠΟΥ͂ ΤΔΥ ἰΐνα, ἀπά ποῖ ἀΐε, ψ ἤθη 
(ΠΟΥ ἀρργοδο υπΐο {πε πηοβὲ ΠΟΪΥ 
(Ὠηρβ: Αάγοῃ δηά ἢΐ5 808 5}2]] ρὸ 
ἴῃ, ἃπά δρροϊηϊ 1Πδ τ δν οσῪ οἠς ἴο ἢ [8 
ΒΈγνῖςα ἀπά ἴο 15 Ὀυγάεῃ: 

20 Βυϊῖ {πεΥ 54} ποῖ ρῸ ἴῃ ἴο 866 
ἤδη τῆς μοΐγ τὨϊηρβ ἅτ σονεγαά, 
Ιεϑὲ {ΠεῪ ἀϊα. 

21 ἑ Απά τῆς ΙΟᾺΡ βρᾶκε υπῖο 
Μοϑεβ, βαγίηρ, 

22 ΤΆκε α͵8ο τς 8ιπὶ οὗὁἉ [ἢε 5018 
οἔ ὐεύββοη, τγουρμουΐς τῃ6 Πουβεβ8 
οὗ {λεῖγ ἔδίμεγβ, ΌΥ {Πα ὶγ ἔλτλ11168; 

23 Ετοηι {ΠΙΓΓ γεᾶτβ οἱ δηά τρ- 
νναγὰ ὑπ} ΠΗ͂Υ γεᾶτβ οἱ 5]: του 

ιΗὦ. δδυπρεῦ ἴδηι; 411 (παῖ ἐπῖεσ ἴῃ ἰἴο 
τ να [6 ρεγίογπι (πε βεγνίςς, ἴο ἀο τε ψγοσκ 

᾿ΠἿὴ τῆς τδογηδοῖε οὗ τη6 σοηρτερδίίοῃ. 
24 ΓῊΪ5β ἐς τῆς βογνίςς οὗ τῆς ἔδηιϊ- 

1165 οὔ τῆς (ϑευβῃοηϊζεβ, ἴο ϑεῖνε, δπά 
ἴον ᾿θυγάεηϑ: 

2ς Δπά {ΠῈγ 5}]1] θεδᾶγ (ἢς ουτγ- 
(41η8 οὗ {π τάθεγηδοΐθ, δηά τἢς ἴλθεγ- 
πδςῖὶε οὗ 16 ςοπρτερδίίοη, ἢἰ8 σονεῖ- 
ἵπρ, δηά τῆς Τςονεγίηρ οὗ τῆς δαάρετγϑ᾽ 
5Κ1η5 ἴῃδλξ ἐς ἀῦονε ὑροῇ [ἴ, δπά τὴ6 

Ι Οτ, 
εανγγέτρε. 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ἹΝ. [ν. τ6---32. 

Βαηρίπρ ἔογ ἴπ6 ἄοογ οὗ (ἢ τἀδεγηδοὶς 
οὔ τε ςοπρτερδῦοηῃ, 

26 Απά «δε παηρίηρβ οὗ [πε σουτγῖ, 
δηά τῆς πδηρίηρ ἔογ τῆς ἀοοῦ οὗ ἴῃς 
σαῖς οὗἩ [6 οουγί, ΠΟΙ ᾿ς ὈΥ τς 
τΑῦεγηδοὶς ἀπά ὈΥ (πὰ αἰΐαγ τουπά 
αδουΐζ, δηά τῇ ςεἰγ σογά5. δπά 8] [ῃς 1η- 
Β[ΓΙΠΊΘη5 οὗὁὨ {Ποῦ βογνίοα, δηά ]]} 
(μδῖ 8 πιδάς ἔῸγ {Π6Πὶ: 80 5}4]1 {ΠῈῪ 
Β6Γνα. 

27 Αἴ (δες ἱδρροϊπίπηεπὶ οὗ Αδγοη εν. 
ΔΠἀ 8 80π8 541] ὃς 11 ἢ βογνίςς οἵ κκ- 
(ἢς 80η8 οὗ τῇς (Οδιβῃοηίϊοβ, ἴῃ ἃ]]} 
{πεῖ δυγάξδῃβ. δηὰ ἴῃ 411 (Πεὶγ βογνίςθ: 
πὰ γε 5}2}] δρροίηϊ υπῖο τΠδπὶ ἰῃ 
σἤάγρε 411} τῃεῖγ θυγάξηϑ. 

28 ΤΠ8 ἐς τῆς βεγνίςς οὗ [πε ἔδηιί- 
11ὲ8 οὗ τῆς 80οη8 οὗ Οὐσείβῆοη ἰπ {πε 
ΚΑ αγηδοὶς οὗ τῆς ςσοηρτερδίίοη: δηά 
(Πεῖγ σπάγρα ἐραϊΐ ἐξ ἀπάθγ τῆς μαπά 
οὗ [ἰπᾶπιᾶσ ἴπ6 βοὴ οὗ Αδγοῃ [ἢς 
ῬΓεβῖ. 

290  Α8 ἴον [δε 80π8 οἵ Μεγαδτγὶ. 
ἴδοι 5841 πυθεῦ ἴδηι δῖοσ (πεῖν 8- 
ΤᾺ }]165, ΒΥ ἴΠε Πουιβε οὗ {πεῖν ἐδίΠετβ; 

20 Ετοηι ΓὨΙΓΥ γεᾶγβ οἷά ἀπά υρ- 
ννατὰ ὄνθη ὑπῖο ΠΗ͂Υ γεᾶγβ οἷά 58}α]ῖ 
ἴδοι πυπθοσ (Παπὶ, Ἔν ΕΓ οπα τῆλ 
Θηϊεγεῖῃ ἱηῖο (ἢς ἰβογνίςθ. ἴο ἀο [ἢδ6 "ἢ. 
ψογΚ οὗ τῆε τἀρεγπδοὶς οὗ με σοπρτο- “7. 5-- 
βαϊίοῃ. 

21 ΑΠπα {18 ἐς ἴα σβάγρε οὗὨ {πεῖν 
δυγάδη, δοσογάϊηρ ἴο 41] τῃεἰγ βεσν σα 
ἴῃ τῆς τΑΡογηδοῖε οὗ [πε σοπρτερδῖίοη ; 
σε δοαγάβ οὗ τὴς τἀδεγηδοὶθ, δηά τῆς . Ἐχοά. «6. 
θαγβθ τῃεγεοῦ, ἀπά τῆς ρ᾽]}]2τ8 τμεγεοῦ, ἐδ 
Δηὰ βοςκεῖβ (πεγεοῦ, 

22 Απά τε ρ|]14τ5 οὗ τε οουτγ 
τουηά δδοιῖ, δηά τῆεῖγ βοςοκεῖβ, δπὰ 
{Πεῖγ ρῥίπ89) δηά {πεὶγ σογάβ, ἢ 41] 

40. 290 “τ: «υὐδεπ ἐδὲ ῥοΐγ ἐξδίπῃ: ἄγ 
ἐουεγε)] ἘἈδπάογ: δὃο 800 δ᾽: ΠΟΙΥ ΠῚ πδ8 
ΤΟΣ δὴ ᾿πεῖδηῖϊ, ὙΠῸ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ ΙΠ6ΔΠ5 
ἸΠΟΓΑΪΥ “45 ἃ φΌ]ρ,᾽" ἐ.6. ἔοσ ἴ86 ἰηϑίδηϊ τΐ 
[ΔΚο5 ἴο βυνδιίονυ. Οἱ. Τοῦ νυἱὶ. 19. 

4]- -ο86. Το [6 Οεγβῃοηϊἴοβ 'ἰ5 σοηϑῖηοα 
86 ἰγδηθροσγί οὗ 41] ἴ[ἢ6 Ὠδηρίηρβ, ουγίαϊης, 
δηὰ σονοτηρθ οὗ (6 ἰδῦογηδοϊθ. ΠΟΥ ἅΓῸ 
ϑιυροππίοησεά ὉΥ [{ΠΑΠΠΔΓ, ΑΔΓΟΠ 8 ὙΟΌΠΡΕΓ 
5οη, ΨὙη0 μὰ δἰγοδαυ μδὰ ἴπ6 ουθγβίῃϊ οὗ [Π6 
Τδθογηδοῖθ ἰπ 15 οοηπϑοίγυςοη (ΕΧ. χχχν!. 
41). Ὑδυ5 τοϑαγ ἀο ἴδ ροπηδποηῖ οβΊςθ5 
οἔ 186 Ἰοδάοσβ οὗ [86 1[5γδθὶ ἔθ ΘΟ ΠῚ ΠΠΕΥ͂ ϑργῖηρ, 

ουΐ οὗ ἴδιο ἀϊξϊο5 νοΐ, πηδοῦν {ἢ ΠΟΥ ΡΘΏςΙ65 
οὗ {πὸ Βτϑὲ γϑαγ οὗ ἴδε Εχοάι5, ἴμοῪ ῃδά Ὀθθῃ 
Ἰοά, ἔγοπι πιθ ἰο πιο, ἴο υπάογίδκο. 

28. εὔΐρ ἱπ 19 βέγζογηε δε “ογυϊο) 
111. 45 πιᾶγρ. “' ἴο νγᾶγ ἴδ6 τνυάγίατε,"" οἵ, 85 ἴΠ6 
ΒΔΠῚΘ ρἤῆΓΑΘΟ ἴῃ 5 τρηάογοά, υ. 3,) “"Θηἴοῦ 
Ἰηἴο ἴῃ Ποϑῖ ἴο ϑεγνθ." ΤΦὍΠ6 Ἰληριιδβο 5 1}}}- 
ἴατυ. ὍῊδ ϑβεσυῖοε οὗ Οοά [3 ἃ βαογοὰ νγαγίαγε 
(ἢ. 24, 25). 

49--33. ὙΠῸ Μογαγίίος ἅτ 450 μ᾽ δορὰ 
ὉΠάΟγ [86 ογάοσβ οὗ {{παπηᾶῦ; ἀπά ἴο ἔδεπὶ 
ἴδε ἰγδηβροῖῖ οὗἨ {πὲ Ρ1}]12τβ, Ὀοαγάβ, δῃὰ τῆογε 
50114 ρατὶ5 οὗ ἴῃ6 ἐδθογηδοῖθ 15 σοηϑσπθά. 



ν. 33-48.} 

1Πεἰγ ἰηϑίγιτηδη8)9 δηδ [ἢ 411 Ποῦ 
ϑεγνίςε: δηά ὈῪ πδπὶε γε 8|4]] γεοκοῃ 
τῆς ἱπβίγ πη  Π οὗ [6 σπᾶγρε οὗ {πεὶσ 
δυτγάεη. 

22 ΤῊΪ5 ἐς (ἢς βεγνίος οὗ τῆς ἔλπιὶ- 
11ε8 οὗ τῆς 5οη8 οὗ Μογαγί, δοςογάϊηρ 
ἴο 411 τε ῖγ βεγνίςθ, ἰῃ τῆς τἀθογηδοὶς 
οὗ τῆς σοηρτερδίίοη, ὑπάεγ ἴμε Παπά 
οὗ [τπαπιᾶγ ἔῆς βοὴ οὔ Δδοη ἴδδ 
Ρταβῖ. 

14. ἴ Απάὰ Μορεβ ἀπά Αδοῃ δηά 
ἴῆε οἰϊεξ οὗ ἴῃς σοηρτερδίίομ πυηπι- 
Ὀετεά (ἢ 5οη8 οὗ {πε ἔξοξατβίεες δου 
τΠΘΙΓ [Δ πι}}168, ἀπά δἴζοεγ τῆς δοιιβα οὗ 
{πεῖν ΔΊ Ποῖα, 

Ἂς Ἑτοπηὶ ῥαυρὸ γεδῖβ οἷά δπά υρ- 
ΑΓ ὄνεῃ ὑπο ΠΗ͂Υ γελγβ οἷ, ἐν εἰν 
οἣς ἴῃδῖ ἐπῖεγειἢ ἰηῖο τς βογνίςς, ἔοσ 
τῆς νοῦ ἴἰπ τῆς Ἄθάγηδοὶς οὗ τε 
ςοηρταραίίοῃ : 

26 Απά τδοβε τῃδλϊ σγεσὲ πυτηθεγεά 
οὗ τῆδπιὶ ΟΥ {Πεὶγ ἔπ] 165 σγεσε γο 
τπουδᾶπά βενεη πυηάγεά ἀπά ΠΗ͂Υ. 

237 ὙΒεδε τὐεγέ {ΠΕ τῆλ ψεῖς 
Πυπλθεγεά οὗ [π6 ἔλπ}1}168 οὗ τῆς Κο- 
ΜΑΙ  τ68, 11 τῆλε πιῖρῆς (ὁ βεγνῖίςε ἴῃ 
ἴῆε Ὡθαγπᾶςὶς οὗ ἴτε ςοπρτερδιίοη, 
ννῃς ἢ Μόοβεβ πὰ ΑἌλγοη ἀἰά πυαθεῦ 
Δοσογάϊηρ ἴο [ες ςοπιπχαπάπιεης οὗ 
δε ΓΟΚΡ ΒΥ ἴδε μαπά οἵ Μοβεϑ. 

28 Απά τῇοβε τηδῖ σγεγε πυπιδεγοά 
οὗ τῆς 80η8 οὗ (ὐείβῆοη, τἢτουρδβουῖ 
{πεῖ ΠῚ Π]Π|68, ἀπά ὈΥ τπῈ ἰουβε οὗ 
{πεῖν ἐλ οτβ, 

20 Ετοηι "ΠῚ γελτβ οἱά δπὰ υρ- 
ὑγατά Ἔνε υπηΐο ΠΗ͂Υ γελῖβ οἱ, Ἔν εγΥ 
οπδ τἢδϊ δηϊεγεῖῃ ἰηἴο τῆς βογνίςθ, ἴογ 
τῆς νογκ ἴῃ τῆς τλθεγηδοὶς οὗ τῆς ςοη- 
δτερδίίοη, 

40 ἔνε ἴδοβε τπδϊ νγεγα πυμηθεῖ- 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΙΝ, 

εἀ οἔ {πεπὶ, (πτουρουξ (Πεῖγ Δ η}}} 168, 
Ὁγ τῆς ουβα οὗ τῇδ ὶγ ἔδίμεῦϑ, ὑγεγα 
ἴνο τηουϑαηά Δ4η4 8ἰχ πυπάτοά δηὰ 
τη γγ. 

41 ΤἼὮ εϑε γε {πΠΕΥ (ας ἡγεγα πιυιηγ- 
Ὀεγεά οὗ τῆς ἔΆΠ1}165 οὗ τῆς 8οῃ8 οὗ 
Οὐεγβδοη, οὗἉ 41] τπδῖ πὶρῆς ἀο βεγνίςε 
ἴῃ ἴῃς ὭδθεγπδοΪς οὗ (ἢς ςοηρτερσαίοη, 
ννῃοηὶ Μῶοβεβ ἀπά ΑἌγοη αἰὰ πυπῖθεσ 
Δοςογάϊηρ ἴο τῆ6 ΓΠοχμτηδηάιηεηΐ οὗ 
τῆς Ι,.0Κ. 

42  Απά τἰοθε (μὲ σγεγα πυπη)- 
θεγεά οὗ τῆς ἔλημ}1685 οὗ τῇς 808 οἵ 
Μεγαγί, τγουρβους τπεῖγ ἐλ πλ]}ε5, ὈῪ 
τὰς ἤοιις οὗ τἢεῖγ [Δῖῃοτβ, 

43 Βτοηι ΠΠΠΥ γελτβ οἱἁ δηά υρ- 
ννΑγὰ θνθὴ υηΐο ΠΗ͂Υ γοᾶγβ οἱ, ὄνεγγΥ 
οπς ἴπδῖ δηϊογεῖῃ ᾿ητο (ἢς β8δγνίςς, ἔργ 
[ἢς ννοσκ ἴῃ ἴῆε τὰθόγηδοὶθ οὗ της ςοη- 
στερδῦοῃ, 

44. ἔνεηῃ ἴποβὲ τῃαϊ νγεγα πυπηθδεγ- 
οἀ οὗ τπδπὶ δίζοσ τΠοῖσγ ἔπ} 1] 168. ὑγογα 
ἴἄγες τΠουβδηά δηά ἔννο πυπάγεά, 

4ς Ἴδε ὁὲ ἴῆοβε (παῖ ψψαῦε πυπὶ- 
δεγεά οὗ τῇ6 ἔλῃ]ε5 οὗ τῆς 8οη8 οὗ 
ἹΜΜεγατὶ, νγῇοπι Μόοβεβ δηὰ Αλγοῃ πυπι- 
Ὀεγεὰ δοςογάϊηρ ἴο 1ῃη6 ψογά οὗ τὰε 
ΓῸΚΡ ὉΥ͂ ἴπε Βαπά οὗ Μοβαϑ. 

46 ΑΙΙ τποβ9 ται ννεγε ηυπηδεγεά 
οὗ τῆοει [1 ,εν᾽ϊο80 Ψῃοπὶ ΜΜοβεβ δηά 
Αλοῃ ἂδπά τῆς ςἢίεξ οὗ [ϑγδὲὶ πυπὶ- 
δεγεά, δίῖογ {Πεὶσ ἔΆπ}}1168. δηὰ δἕζεσ 
τῆς ποις οὗ (πεῖν ἔδίΠοτϑ. 

47 Ἐτοπι {π᾿ γΓ γοᾶτβ οἷά ἀπά ὑρ- 
νναγά ὄνεῃ ὑπο ΠΗ͂Υ γελῖβ οΪ4, δνε 
οης ἴΠδῖ οσλπιε ἴο ἀο τῆς 8βεγνίςς οὗ τὴς 
ΓΗϊΠἰβῖσγ, πὰ τῃς βεγνίςα οὗ τῆς διυτ- 
ἄεῃ ἴῃ τῆς τἀθεγηδοὶς οὐ ἴῃ 6 σοηρτε- 

[ἰοῃ, 
48 ἔνεη (ἢο86 τπδὲ νγεγα πυθεῖ- 

32. ὁγ πωρὶδ γε “)α}] γεεζοη δὲ ἱμαίγως 
πο] ὍῊ5 ἀϊγοοϊίοη, νυ] σ ἢ ΟΟΟΌΣΒ ΟΠΪΥ ἴῃ 
Γοίογοησθ ἴο {86 σῆδτρο οὗ ἴδ6 Μογαγιίθβ, 1Π|- 
ῬΟΓΙβ ΔΡρΡΑΓΟΠΕΥ παῖ “6 (6 ποι Γι πηθη 5" ὙγοΓα 
ἴο Ὀδ Δϑϑστιοά, πὸ ἀουδί, ὈὉΥ ΠΙΠΑΤΊΔΥ ἀπὰ ἢϊ5 
Ἱπηπιράϊδίο δϑϑιϑίδηϊβ, ἴο ἐποὶγ ὈΘΆΓΟΓΒ 5: ΠΡ}, 
δηα ποιηϊηδίπι. ΤΠοθο “ὁ ἱποΓυ πη ηϊ5᾽) σοπλ- 
Ρυϑοά [Π6 ΒΡΆΙΟΣ ρατγίβ οὗ (6 Τ ΑΌογηδοὶο; δπὰ 
1Π6 Τγάογ 966 15 ἱπίοπαάδα ἴο ργονθηΐ ἱπαϊνιυ2] 
Μετγαγιῖος σῃμοοδίηρς {ποῦ ονγ Ὀυγάοη, δηὰ 50 

, τἸγονίηρ τζοστο ἴθδὴ ἴδ ργορεσ 5πᾶτθὸ οἡ 
οἴδιοτβ. 

84---40. Νιυπιδοτίηνς οὗ (Π6 1, ον]ῖοβ δοσ 
{Ποῖγ ἔδπ}}}165 δοοογάϊηρ ἰο {86 σοπηπιδληά οὗ 

νυ. τ--,. ΤῊΪΒ πυπηδογίηρς Ἔχ ΒΪΌ115 οὗ πιδῖ65 
Ὀεξνθθη 20 δηὰ ςο Ὑδατβ οὗἩ ΔΡῈ: 

ἙΔΙΏΥ οὗ Κοδδίῃ.... 
ἙΑΙΆΪΥ οὗ Οεσββοη ... 
ΒΑΡῪ οἵ Μεχατὶ .... 

4750 
263ο 
4200 

8ς8ο 

ΤΠ15 πα πΊ θοῦ οῸ ἐς νγο] τ ἴ86 το] 
οὗ 2λ,οοο, ψ ῖο ἢ [86 ΒΟ] 6 δ γϑϑσῃθβ, 1}. 
40: Ὀυΐ ἴπ6 πυπθοῦ οὐ Μογαγιῖεβ ἀνδι]20}6 ἕο 
(ἢς 8δογοά ϑοσνίοβ ὑδατβ 8ΔΠ ἘΠΟΒΌΔΙΪΥ ἰΑΓΡῸ 
Ρτορογέοη ἴἰο ἴμ6 ἰοΐδὶ πυπιδοῦ οὗ τηλ]ο8 οὗ 
{παΐ Αγαγ, τ ΒΙ ἢ 5 (11. 34) όλοο. 
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αἿκΥ, 13. 

δεν. Σβ. 
2. 
«κεν. ἃσ. 
Σ. 

εα οὗ ἐδεπὶ, ψγεγα εἰρμι τῃοιβαηά δηά 
να Βυπάγεά ΔΠἀ Ομ γϑοοζα. 

40 Ασςοοτγάϊηρ ἴο τῆς ςοιηπιδηά- 
ταθηΐ οὗ τῆς ΓΟᾺῸ ΤΠΕΥ Ψγεσγα πυπι- 
δεγεά γῪ {πε μαηά οὔ Μίοβεβ, δβνεῦΥ 
ομα δοοογάϊηρ ἴο ἢΐβ βεγνίςε, ἀπά δο- 
ςογάϊηρ ἴο ἢϊ8 Ὀυγάδη: 18 ΨΕΓΕ 
1ΠΕΥ πυπιδεγεὰ οὗὨ δϊπι, 48 ἴῃς ΓΟᾺΡ 
ςοπῃπιαηάδεά Μοβεβ8. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΒΚ ΚΓ. 
ι 71ε μρεΐραη αγὸ γεσιουεα ομἕ οὐ {δε εαν»ῇ. 

5 Κείον ἴς ἴο ἐξ φεασίξ ἐπ ἔγωαρασσεΣ. κἱ 
7Ζλε ἐγέα 977 γεαίσειγ. 

ΝῺ τῆς [ΚΡ βραΐίςε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΥ ἹΏΡ., 

2 Οὐοηγπηδηά τπς ΤΠ] άγεη οὗἉ [5γδεὶ, 
ταὶ {Πεγ ρυῖ οι οὗ 1ῃ6 ΤΑΠῚΡ Ἔν ΘΓΥ 
ΑἸθρεγ, δΔπηὰ δυθεΥ οἠα ἴπδϊ ἤδιἢ δῃ 
δβθιια. Δπ4 ψΠοβοανεσ 18 ἀεα]εὰ ὃγῪ 
τῆς “ἀελά: 

4 Βοιῖῇῃ πιᾶῖε ἀπά ἔδηιδὶβ 85}4]} γε 
Ρυῖ ουἍδ, ψουὲ τὴ6 σδπρ 5}4}} γα 
Ρυῖ τοπι; παῖ ἴεν ἀεῆ]ς ποῖ {πεῖν 
οΔΠ1Ρ8, ἰη ἴῃς πκίά5ὲ ψν Ὠεγθοῦ 1 ἀννεὶ!. 

4 Απά τε ἙΤΒ]άτεη οὐ ἴβγβεὶ ἀϊά 
809 ἅπά ριὲ τε οὐδ ψίους τῆς 
οδπρ: 48 (Π6 ΓΟΚῸ βράκε ὑπο Μο- 
868, 80 ἀἸά τἢ6 Ἑ“μΠ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ. 

ΝΌΜΒΕΚΘ. Ἱν, Ν. ν. 49--Ἴ τ. 

5 1 Απά (δε ΓῸΚΡ βρᾶκε υπῖο 
Μοϑεβ, βαγίηρ, 

6 ὃ υπῖο 1Π6 ςἢ]]άγεη οὗ [5- 
γδοὶ, “ὙΝΏθη ἃ πιδῇ οἵ νυοϊηδη 5}4]] 41μν. 6. 3. 
σομηπἶξ ΔΗΥ͂ 51π᾿ [Πδ πΊΘῃ ΠΟΠΊΠΪζ, ἴο 
ἀο ἃ ἔγεβϑραβ8 δρδίπϑὲ ἴῆς. [ΟΚῸ, ἀπά 
τπδλῖ ρεγβοη δ6 ρι τ; 

η ΤἝδη (ΠΘΥ 5841] σοηξεββ (ἢ εἰσ 81 
ΜΠ ἢ (ΠΕ πᾶνε ἀοης: ἀπά ἢδ 5}4]] 
ΓΕΟΟΠΊΡΟΘηΒ6 ἢ8 ἴΓεβϑρα88 “ἢ τἢπ 41κν. 6. 5. 
ΡΓΠΟΙ͂ΡΑΙ τπεγεοῦ, πὰ δάά υπίο [ἴ {πε 
ΔΗῚ ῥαγέ τπεγεοῖ, ἀπά ρίνε ἐξ υπῖο 
ῥὶπι ἀρσαϊηβϑὲ ψῃοηι ἢς ἹΕῚὰ {Γεβρδ38εα. 

8 Βυὲ τε τπδηῃ πᾶνε πο Κἰπβπηδη 
ἴο τεςοπίρεηβε ἴῃς ἴγεβραβϑϑ υηῖο, ἰεΐ 
{πε ἔγεβραβϑϑ δὲ γεσοιῃρεηβεά υηΐο {6 
ΓῸΟΚΡ. εύέπ ἴο (ες ργεβῖ; δεϑβιάς (Πς 
γᾶπι οὗ [ῆε6 δίοπεηιθηῖ, ννβ γε 8η 
Δίοπεπηδηϊ 541} δὲ πιδάς ἔογ ἢϊπι. 

9 Αμπά ενεῖυ ᾿οβεγίηρ οὐ 41}1 {ἢε ᾿ Οτσ, 

νΏΙΟἢ (ΠΥ Ὀπηρ υπῖο τῆς ρῥγίεϑί, 
5011 δε ἢ)]8. 

Ιο Απά εδνεῖῦ πιᾶπ᾿8 δδ]]ονγεά 
[Πρ 5841} ὃς ἢ18: Ὑγῃδίβοενεσ ΔῃΥ͂ 
ταλῃ σιν ει τς ῥγίεβῦ, ἰξ 8041] δὲ “718. 71αν. το. 

11:  Απά {πε ΓῸΚΡ βρᾶκε ὑπο 
Μοϑβεβ, βαγίῃρ, 

ΠΗΑΡ. ἡ. Νον ἰδδὲ [6 πδέϊοῃ νγᾶβ γορι" 
ἸΑΥγ ογρδηϊζεά, ἵμο βδογοά {γδὲ ἀδαϊοδίθα, δπὰ 
[86 βϑαποίυλγυ ἢ (86 (οἶκος οὗ Οσοά 5 ποσο 
ἱπηπχοάϊδία Ῥγεϑεηοθ ργον δὰ ὙΠ 115 ρσορεῦγ 
Ρίδςδ δηὰ δἰζοη ἀδηΐβ ἰῃ ἴμ6 σδιῃρ, 1ἴ τεπιδιηθά ἴο 
αἰίεβὲ δῃά ἴο υἱπάϊςδίθ, ὉΥῪ πηοάθβ ἱπ ΒΔΙΤΏΟΙΥ 
νὰ (86 δριπὶ οὗ ἴδ6 [Ὠοοςσαῖςδὶ ἰᾶνν, {6 
ΒΩ Υ οἵ {86 ρϑορὶο οὗ Οοά. Ὅ5 δοοοσά- 
Ἰηρὶγ 15 (Π6 ξθῃθ οὗ δὲ ἀϊτεςουβ 
εἰνθ ἱπ [15 δηά πὸ ποχὲ ομαρίοεσ. ὍΤυ5 ἴΠ6 
ςΠοπρτοχαϊΐϊἽοοη οὗ [5γδοὶ νγᾶβ τηδάθ ἴο {ὙΡῪ 
[6 Οδυτοὺ οὗ Οσοά, νη Ὡς ἢ, ἴῃ 115 ρεῦ- 
ξοςἄου, ποϊπίηρ ἰῃδὲ οἴδθηάϑβ Ἅσδῃ Ὀ6 δ] ονγοά ἴο 
τεπιδίη (ςξ, δι Μαίῖ. νυ}. 22; Κδν. χχὶ. 27). 

1--4. Ἀλοπιονδὶ οὗ υποΐοδῃ ρεΐβοηβ ουξ οὗ 
(η6 σαρ. Ὅδὲ ρῥγεοορίβ γοϑροσηρ σογοπΊος- 
Πϊ8] ἀοἢ]οπιοπῖβ μὰ Ὀδθη ΔἰΙΓΟΔΩῪ ἰαϊὰ ἀοννῃ, 
μεν. ΧΙ. Δπὰ χυ., θχοθρίπρ μδὲ ἃγιϑίηρ ἔγοόσῃ 
ςοηΐδοϊ ΜΙ ἃ σοῦρϑο, ΒΟ ΟσσιΓβ ἴῃ Νυμλ. 
Χῖχ. (οἴ. Βονγενος 1εν. χὶ. 24, δηά χχὶ. 1). 
ὙΠΟΥ͂ ἃ ΠΟΥ ἤτϑε ΠΥ οδιτιοα οὐ; δηὰ 
Αγ ϊγ οουϊὰ ἤανὸ ὈδΘη 50 Θϑ]οσ, ἀυ σης (ἢ 6 
ἢυττΥ δηὰ σοηξιϑίοη ἡΥὨΊΟΒ πιυϑὲ πᾶν δἰϊοηάοά 
ἴδια τηδγοῇ οὐἱ οὗ Εξγρῖ, δηπ ἴῃ6 ἐποδπιρσηθηῖϑ 
ὙΠΙΟΒ ηοχί ἐΟ]]οννθά. 

5δ---10. 1,ν7΄ὺ οὗ τοδξξίοη. ἴῃ οᾶϑ6 οὗ 
ὙΤΟΩΡ δξαϊηθξ ΔΠΟΙ ΠΟΙ ΓΕΟΟΠΊρΟηΞΟ 18 ὑΓΘ- 
βογιροά, δηά ἔπ συϊα 15 δαϑοά οὐ (86 ὑγίῃςιρ]θ 

(δὲ ϑσυςἢ στοηρ ἀοίηρ ἰ5 4150 “ἃ ἔγεϑρᾷϑ5 
ραϊηξὶ {πῸ 1 οτὰ,,) ἀπά 50 δὴ ᾿πέπηροσηθηῖ οὗ 
ἴδ6 5αῃς ΕΥ̓ οὗ ἴδ σοηρτερδέοῃ : ςοἔ. [ν΄ ν᾿ ς 
544., Υἱ. ς 544.) ἴο ψΒΙΓΒ ρᾶϑβϑᾶροβθ [15 ἈΡῬΘδΓΒ 
ΒῈΡΡΙοπθηΐδσυ. 

Θ. εοἸρη “7 “ἱπ δαὶ νιπ' .0719:11] 
1,1ῖ. “ἐ σοπητηϊξ οὔθ οὗ 411 [06 (Γδηϑρτθβϑίοηβ οὗ 
τηδῃ." ΤὙδὲ Α. ΜΝ. Βοννενοσ ΓΟ ΔΌΪΥ δῖνο5 
(ῃῆ6 56ῆβο σοιτοςῖνγ, ἰδουρ 58οπὴῈ (1. 
Ῥαδίγιοκ, Βοϑεημ., ὅζς.) τεηοσ ἐ' 5ἰη5 αραίγέ 
τηθη." 

7. γεροριβόρθς δὲς ἐγεβα94} ἐ. 6. τα τοβ]- 
ἰυὔοη ἴο (Π6 ροζβοῃ νυβοπὶ ἢῈ δδ5 ἰπ]υγοά. 

8. ουῤεγεῦγ ΄κ5 αἱοπεριοη «ραὶ δὲ νιαάδ 
)ὸγ δι» ἢ 1.1ἴς ἐς ΠΙΟΝ 58.2]1 οἰρασ Ηἰπὶ οὐ δι 
8.5 ἴο 11,7 ὁ.6. 85 ἴο 186 (Γεβρᾶϑ5. 

10.ὡ0 “5:4 φυεν) γνιαπὶ: ῥαϊοαυεά ἐδὶπρ: 
“ῥα! δὲ ῥὲε] ἐ.6. ἴἢμο ῥρυοβῖβι ὙΤᾺῸ μεᾶνο οβεγ- 
ἵπρϑ (υ. 9) ἀπά ἀεάϊςδίοσυ οἤδυ Πρ 5 (ε(. βγϑῖ- 
ἔτ 5) νοῦ ἴο 6 ἴμ6 ρεγαυϊδίϊα οὗ ἴδε οἔἕ- 
αἰδέηρ ῥγεβίβ. 

11. -391. ὙΠὲ {Π4] οὗὁὨ ἸεδίοιιβΥ. Ααἴοηρ 
στ οἴδοῦ ογάϊπδποοβ ἱπίεπάθα δὲ οὔποθ ἴο 1ῃ- 
ἀϊςδίθ δηὰ ἴο βεσιγο {ΠῸ βαησεγ οὗ σοῦ 8 
ΡΪθ, ἰδ ΠΟΥ φίνθῃ δὴ ογάθαὶ ψνῃ οἷ βῃου]ὰ 
Τοπιονθ ἴπ6 Ὑογγ΄ ϑυβρίοίοη οὗ δά] οτῪ ἔτοπι 
διηοηρϑὶ ἴμεη. 4.5 {δ]5 γί πη 15 ῬΘΟΙΠΙΔΥΙΥ 
ἀεδ]ίης, δπά ἀεδίσυςείινε οὗἨἩ [6 νεσῪ ἐουπάδ- 

ΒΟΙγ τΠΐπρβ οἵ τε ςὨ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ, ὑωὺλ τῇ 



Υ. 12--.23.] 

12 ϑρελὶς υπηΐο (Π6 ΤΠ] άγεη οὗὨ [3- 
ΓΆΘΪ, ΔΠ4 540 υηΐο ἴΠεηιὶ, [ΓΔΠΥ πιδη 8 
ννἱ 8 ρῸ 4846, ἀπά Ἴσοῃηηλὶξ ἃ {Γε8ρ8538 
δραίηβί ἢἰ πη; 

12 Απά ἃ πιᾶῃ Ἰΐε τῦῖτ ΠοΓ οἂγ- 
ΠΆΪΪγ, ἀπά ἴξ δὲ Π!ά ἔτοπι (πε ἐγεβ οὗ 
ΠΟΥ Πυϑθδηά, ἀπά δὲ ἱκερῖ εἶοβθε, δπά 
8ῃς δε ἀεβ]οά, δηὰ ἐῤδγε δέ πο νυν] 688 

ΝΌΜΒΕΆΚΘ. ν. 

ταλῃ ὑείοτο ἴἢ6 ΙΟΚΡ, δηά τποονογ 
1Π6 νγοπηδη 8 Πεδά, δηά ρυΐ ἴῃς οῇετ- 
ἴηρ; οὗὁἨ πιεηηογία]! ἰῃ ΠΟΥ Πδηά8, ννῃϊςο ἢ 
ἐς ἴῃς ᾿εαἰουϑγ οἰξεγίηρ: ἀπά (ἢ ρῥγίεβι 
8141} ἤδνς ἱπ δ Πδηά τῆς δΙΓΓΟΓ νγαῖου 
τῃαϊ σδυβοῖι τῆς σιγϑα: 

19 Απά τῃς6 ρῥγίδϑὲ 5141} σῆαγρε Ποὺ 
δΥ 4Π οαἵῃ, πὰ 54Υ υπῖο ἴῃς ᾿ψοπιδῃ, 
το πιδῃ πᾶνα ἰδίῃ ἢ (ἢ 66, Δπά 1 

6θ9 

ἘΠῚ Πδγ, πειῖδεγ δῆς δ6 ἰλίκοη τέ 
ἐδέ "ιαἼΜ; 

14 Απά τἢς 8βρίγίξ οὗ δα ουϑΥ σοπα 
Ὁροη Πἴπ, ἀπ ἢς δὲ ]εδίουβ οὗ ἢ 8 
υνΐε, δηά 5ὴ6 ὃς ἀεοῆὶ]εά: οἦ 1 (6 
ϑρί γι οἵ Ἰφδίουιϑυ σοπγε ὑροη Ηΐπι, ἀπά 

ἴδοι Παϑ8ὲ ποῖ ροπε 45146 ἴο υπο]εδη- 
Πε88 ἔἰτουΐ. ἀποίδενγ ἰπϑιεδά οὗ [ἢγΥ1ογ, 
Βυβδαηά, ὃ6 τῃοιι ἔγες ἔγοτι τἰῖ5 δίτεεν ὑείος ἐπ 
τγδῖου 1ῃδῖ σδιιβεῖς (ἢ οἰγ86: ΤῊΝ 

20 Βυῖ 1 τῆου Πᾶϑ8ὲ ροη6 8146 120 Ηεϑ. 
σποῖξεν ἰπβῖεδά οὗ τὰγ Βυβθαπά, δηὰ {πα ἢς δα ᾿εάϊοιιβ οὗ ἢΪ8 νῦῖίβ, δηὰ 8ῃ6 ὃς 

ποῖ ἀεΠΙεά: 
15 Ἴδη 511] (ἢς πηλη Ὀτίηρ ἢ]8 

να υπῖο (ἢ6 ρῥγεϑῖ, δηὰ ἢδ 5}2]] 
δπηρ ΠαΓ οἰεγίηρ ἔογ με, τῆς τοπίῆ 
}αγί οἵ λῃ βρῃδῃ οὗ θδγευ πηεαὶ ; ἢς 
8}}8}] ρΟᾺΓ ΠΟ οἱΪ ὑροη ἰξ, ποῦ ρυῖ ἔγαηϊο- 
ἴποδῆβα {Παγθοη; ἔογ ἰἴ ἐς δη οἤξεγίηρ 
οὗὨ Ἰεδίουϑγ, ἂῃ οβεγίπρ οὗἩ πιεπιογίδὶ, 
δηπρίηρ ἸΠΙ4 0} ἴο ΓΟΠΊ ΕΠ γδηςα. 

160 Απά τῆς ργίεϑὲ 5314}} Ὀγίπρ Ποῦ 
ΠΘΔΓ, ἀπά 8εῖ πεῖ δείογε (ἢς [ΟΚῸ: 

17 Απά τῃ6 ργίδθϑε 8341] ταῖζα Ποὶγ 
ὙΥΑΙΊΕΥ 'ἴπ ΔΠ δαγίῆοῃ νθ5886]; δηά οὗ 
τῃὴ6 ἀυϑὲ (παῖ 8 ἰῃ (ἢς ἤοοτ οὗ τῆς 
(ΔΌαγηδοὶς {πε ρῥγίεϑι 5}4}1 [αἷζθ. δηά 
Ρυῖ 17 ἱπῖο [6 νγαῖογ: 

18 Απά τἢς ρτγίεβϑι 5841] εεζ (ἢ νγο- 

ἴδοι. ὃς ἀοί]οά, δηά 8οηϊα πῆδῃ ἢᾶνς 
ἰδίῃ στῇ τες Ὀεβι46 τα Ὠυθραπά: 

21 Ἴδη (6 ρῥγίεϑε 51|}} σἤδγρε 
ἴῃς νγοπιδη ἢ δὴ οδίῃ οὗ ουγείηρ, 
πὰ τῆς ῥγεϑὲ 5Π4]} 84Υ υπῖο 86 νγο- 
τλη, ΤῈ ΓΟΚΡ πιᾶκε πες ἃ ΟἰΓ8ε 
Δηἀ δὴ οὐ δπγοηρ ΠΥ Ρβορὶθ, ἤθη 
(ἢς ΤῸΚΡ ἀοἷῇ πιᾶκα τῆν {ΒΡῈ ἴο 
Ἰγοῖ, ἀπά (Ὡγ Β6ΙΥ ἴο ϑύνεὶ]}; 

22 Απά τἢϊ5 νγαῖεσ τῆλ: οδιιβείῃ 
ἴδε συζϑε 5}4]] ρὸ ἱπῖο τῇ δοννεΐβ, ἴο 
τηλίςα ἐδγ ὉΕ]]γ ἴο 3: )ΧῈ]}]. ἀπά ἐν τ ρἢ 
ἴο τοῖ: Απά τῆε νγοπιᾶῃ 8}12]1] 84, 
Απηεη, διηξῃ. 

22 Απά {Πε ρῥγίεϑε 5841] τυτίτς [688 
ΟΌΓΒ68 ἴῃ ἃ Ὀοοΐς, ἀπά ἢς 5141} δὶοῖ 
ἐῤερα οὐῦ ἢ τῆς ὈΙΠΕΕΓ ννδῖογ: 

ἔοηϑ οὗ ϑοοΐδὶ ογάοσ, [6 σσῇο]ς βυιδ]οςξ 15 ἀθα]ῖ 
ἢ δὲ ἃ ᾿εηρίῆ ργοροσῃοπαίο ἴο 115 ἱπηροτί- 
Δης6. ΤὉἘδ ῥγόσοββ ργεβοσι θεὰ [85 Ὀδθη ἰδίου 
ΠΕΙΒΕΥ Π]υπίγαϊοὰ ἔτοπι ἴῃς Εκγρίίδη "Κο- 
τῦδηςε οἵ δεΐηδιι,᾽ ἰγαηϑϊδιοα ὈὉγῪ Βγιρϑοῖ, ΜΒ] ἢ 
του [56] σοι ΡΑΓΔ νεἰυ πιοάσγῃ (οὔ δ τὰ 
ΠεηΐυΥ Β.0.), γεῖ τείξτβ ἴο ἴδε {ἰπλ6 οὗ ἈΔπιὸ- 
565 [6 Οτοδῖ, δηὰ Σ]ΔΥ ἵποσγοίογο νγ6}} βοῦν ἴο 
Π]υσίγαῖο [Π6 πιδηηεῖβ δηά οσυϑῖοπιβ οὗ [86 Μο- 
541. Ἐἰπ|68. ὁ“ Ιη [Π6 δίογσγυ, Ριδῃποίδγίκα [δκοβ 
ἃ Ἰεαῇ οὗἩ ρᾶάργτις, ἀπά οη ἰΐ σορίθβ ουὔξ θυ σΥ 
τνοσὰ οὗ ἃ οοσίδιῃ τηλρῖςδὶ ἔοστηι Δ. Ηδ ἰῃοη 
ἀἰβϑοῖνεβ ἴθ τιν ἴῃ τνδΐοσ, ἀγίηκς (6 ἀδ- 
ςοςοῃ, δηά ον 'ἰῃ σοηϑοαυεηςο 41] [μδὲ [ἃ 
ςοηϊδιποα." 866 8,1}, ΟΡεηϊ.᾽ 1. 297, 298; 
Ἀενυε Ατοβέοϊ.᾽ 5ερῖ. σϑό7, Ῥρ. :όσ 5644. 
ΤὨῖ5 (δεη, κα βονογαὶ οἴδβοσ ογάϊπᾶποθϑ, νγγ) 85 
δαορίεα ὈΥ Μοϑεβ ἔοπὶ ὄχ ϑεϊηρ δη ἃ ῬγοῦϑΌ 
ΥΕΤΥ δηοϊοηΐ δηὰ νυν] ἀΕἰγ ϑργεδὰ ἱπϑιϊτ τ] οη5. 

16. Τῆε ἀείδι]9 σίνοη Ποῖ ἃῖὸ ἰρηιῇῆῶΦ- 
οδηῖ. Το οὔετίηρ νγδϑ ἴο ὃ6 οὗἩ (δ6 ἔγι5 οὗ 
ἴΠ6 δυσί, Ὀυΐϊ οὗ (6 οὔθδ δηὰ σολγϑοβὶ 
κιηπά, Ὀασίεγ (εἴ. 4 Κ. νι. 1, τό, 18) σεὸ- 
ΡτΓοϑο: ες [Π6 αὐαϑοὰ σοπάϊξοη οὗ {μ6 βυξρεςιεα 

γοι, 1. 

ψοιθδη. [{ νγᾶ8, Πα {6 5'η-οβετγίηρ ([εν᾿ ν᾿. 
11), ἴο Ὀὲ πηδᾶς ἘΠ ΡΟΥΣ οἱ] ἀὐὰ ἐδρθσμθρτοεὶ 
[πὸ ϑσυτηθοΐβ οὗ στᾶςθ δηά δοοορία .᾿ ὙΤΒ6 
αὐ ον δδι Βεσβϑοὶ οἰοοὰ νυ ἢ 1151 πλλκίηρ ΒΟΥ οὔἶεΓ- 
ἴῃ σὶῖῖ Βοδά υησονεγθά, ἱπ ἴοκοη οὗ Βεσ 
5ΠΔΠΊ6. 

17. δοὶν «υαἱεγ] Νο ἀουδί ἔτοπα {δε 
ανεσ πιο σἰοοά πρᾶσ {Πο αἱΐδσ, ἔχ. χχχ. 18 

544. 
ἐδε ἄμμο! ἐξαὶ ἐς ἐπ δο οον οΥ δε ἑαδεγπαείε] 

Το 5εὲ ἔοσῖῃ ἴδ6 ἕδοϊ ἰῃδὶ {Π0 νυαΐοσ νγἂβ 1ἢ- 
ἀυεὰ νῖϊ οχ ΓΟ ΠΑΓῪ ρόνγεσ ὈΥ Ηΐπὶ ἐπδξ 
ἀννεῖς ἴῃ δε ΤΑθεγηδοὶθ. ουδὲ 15 Δη ἐπι ]επὶ 
οὗ ἃ 5ἰδῖο οὗ οοηἀοῃγηδίοη (Οεη. ἱϊ. τ4; Μ'|- 
σΔὮ ΥἹ]. 17). 

19. γχοηο ατἱάδ 19 ὠποίραπηξις «υἱὲδ απ" 
οὐδεν" ἱμαϊσαά 9 67 διωδαπμ] ἘἈρηάοσ, Ὅ665 
21410}1688 ἴ0, ΠΟ ΓΑΪΠΥ “Ἢ βοηδ Δϑίγαυ ἔγοπη" 
ΤΥ ΒπδΡαμά Ὁ. Ὁπο168 1688: οἴ. Ηο5. 
ἷν. 12. 

48. δίο! ἐδορε ομΐ «υἱὴῷ ἐδε δί εν «ὐαἱεν] 
ἈΔδοσ, πὰ ὅποια 1πῖὸ ὅὍδ0 ὈΔΌΌΟΤ 
ἩδΊίοΣ; ἰπ ογάοσ ἰο ἰγδηϑίοσ [86 συ γϑεβ 1᾿πῖο 

υῦ 

ΓἩδςὃ. 
͵“ πώ. 
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24 Απά ἢε 5}4}1 συβε ἴῃε ψογηδῃ 
το ἀππκ τῆς διτεΓ νναῖεγ (Πδῖ σδιιβςῖὰ 
τὴς συγδε: δηά τῆς νγαῖεσ (ἢδὶ σδιιβεῖῃ 
[26 συγβα 804]} βηῖεσ ἰηῖο ποτ, σπμά δὲέ- 
εο7π6 ὈϊτίΟΓ. 

25 ἼΒεη ἴτε ρῥγεβῖ 5821} τκὲ τῆς 
͵εαίουθν οβεγίπρ οὐξ οὗ τὴ6 ὑγογηδη 8 
ἢαπά, Δη ἃ 514]}} νγανε (ἢ οἴεγίηρ θεΐοτο 
τῆς Ι͂οΚῸ, ἀπά οὔδεσ ἴτ ἀροη τῇς 4]ᾺΓ: 

26 Απά {πε ρτγίεβδξ 85}41}} κε δῃη 
μαπάξι οὗ τῆς οἤετίηρ, εὐεη τῆ 6 π|θ- 
γλοσίδὶ τπογεοῖ, ἀπά δυγη ἐξ ἀροη ἴΠα 
Αἰϊδτ. δηά δἤεσγνγαγά 5411] σδιιϑδαὲ (ἢς 
ψγοπίδη ἴὸ ἀπηκ (ἢς νγδίεγ. 

27 Απάνψπμεη Πα Πδῖῃ πιδάς ἢεσ ἴο 
ἀσίηκ τῃ6 νναῖοσ, [ἤδη 1ἴ 85}41] οοπης ἴο 
ΡΆ588, ἐῤαί, 1 8ηε δε ἀςεῇϊ]εά, δῃὰ ἤανε 
ἄοῃμε ἰγεβραβθ δραίηβί ἤθγ ἢυϑρδηά, 
τπλὲ τῆς νγαῖεσγ τῆδξ σδιιβεῖῃ τῆς συγδα 
8}81] ἐπίεσ ἱπῖο ἤεσ, σμαὶ δεεοηιθ ὈΪΕΓ, 
Δηά Ποῦ Ὀ6]Υ 5141} 5νγε}}, δῃηά Ποὺ 

ΝΌΜΒΕΒΚΝΘ. ν. ΥἹΙ. ἶν. 24---τ. 

«Ὠῖρἢ 58.411 τοῖ : δπὰ τῆς νχοπιδη 8881} 
δ6 ἃ συγβα Δπιοηρ᾽ ΠΟΓ ρθορΐς. 

28 Απὰ [ἔ τε ψγοπιδη δε ποῖ ἀ6- 
Β]οἀ, ας 6 οἰδδη; τπθη 5}ῃ6 5841} Ὀς 
ἴτεε, ἀπά 5}4]] σοηςεῖνεα 8εεά. 

290 ΤῊΙ5 ἐς τῆς ἰᾶανν οὗἁ 1εδ]ουβ,68, 
ὙΠ ΕΠ ἃ ΜΨι8 ροει 45146 19 σποίῤεν' ἴῃ- 
βῖοδά οὗἉ Ποῦ ἢυϑθδηά, ἀπά 15 ἀςἢ]εά ; 

420 Οὐ ψβεη τς 8ρίτὶς οὗ 1βδ]ουβυ 
σοσηθ ἢ ὑροη Πΐπι, ἀπά ἢς Ρὲ 1Θαΐοιιβ 
ονοῦ ἢἰ8 νυἱβ. δπά 5}]}] δεῖ τῆς νο- 
τδη θείοτε ἴῃς ΓΟΚΡ,, ἀπά τῃς ρῥτγίεϑῖ 
8141] ἐχεσυϊα ὑροπ ΠῚ 81] (ἢ}!15 αν. 

41. ἼΠΕἢ 5}4]1 τς ππδη ὃ6 γι} 1|658 
ἔτοτα ἱπΙ 4} 7. ἀπά (ἢ}18 ννοπγᾶπῃ 582] 
θεδΥ ΒΕΓ ᾿ΠΙ 4 Υ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒ ΓΥἹ. 
: 7}: ἴατο οὗ 414εὲ Λιαεαγέες. 22 724 20 γρ οὐ 

ὀἰεεείμρ ἐς 2εορίφ. 

ΝῺ τιἂε ΓΟΚΡ βρᾶκε υὑπίο Μοϑεβ, 
βΑΥηρ, 

[86 νγαῖοσ. ὙΠῸ δοίοη νγὰ5 ἴῃ (858 σᾶϑ96 ρυγεῖγ 
5ΒΥΠΊΌΟΪΙ Δ], Ὀμὰξ ἴγάνθι]οῦβ σρθὰκ οὗὁἩ [86 ἡδένοβ 
οὗ Αἴοδ 85 5111 μαι} 1} 8θο κιηρ ἴο οὈϊδίη 
ἴδε ἢ] ἔογτος οὗ ἃ νυυτθη σμάττη ὉΥ ἀτηκίην 
[8)6 νναΐογ ἱπίο νης ἢ ἴπου ἤδνθ νναϑβοὰ ἰξ, 

34. ῥα]! αι] ἐδε «υοπαπ 10 γί" Ἀ} 
ΤΠ νγᾶ5 5υταῦο}1Ζο ὈΟΪὮ ΠοΥ [Ὁ}] δοσορίδηοθ 
οὗ ἴδ6 Βγροιμεῖςδὶ συγϑο (οἴ. ΕΖεῖϊς. 1], χ--- 4; 
]6γ. χνυ. τό; ον. χ. 9) δηὰ 115 δοΐι 2] ορεγᾶ- 
ὕοη Ὡροη ΒοΓ 1ἢ 586 βῃουϊὰ Ὀ6 ρυϊγ εἰ Ῥ-,. 
εἶχ. 18). Ὑ6 ἀϊτεσθοη ἴῃ [ἢ]5 νεῦϑα 15 ἀπέϊξὶ- 
ἘΠ ἔογ ἴΠ6 ννοηδη 5 ΟΠ ννᾶ5 ἴδκεη 

πὶ ΠΟΥ, δηὰ οὔἴεγοά, Ὀοίογε [π6 νγαΐοσ νγᾶβ 
ΔΟΙΌΔΙΙΥ φίνθῃ ΠΟΣῚ ἴο ἀσηκ, νυ. Ἃς, 16. 

2Θ. 28ὲ »ποριογίαί ἐδέγεο. 7} ὍὙῇθ ρατί 
οὗ ἴπο οἴετίησ Ὀυπιΐ, 45 ἴπ [μν. 11. 2, ἄζε. 
Τῆο Ηρῦγενν ἴοσ ᾿ξ 5 ποῖ [πδὲ συ Ὡς ἢ ἰ8 ἰγὰπ55- 
Ἰαίοα “( ΣηΘΙΊΟΓΙΔ1) ἴῃ Ὁ. 1ς. 

21. ἐὴ᾿ “ῥα]! οοριθ 1ο ραᾳ..] ὙΠ6 5οΐεπι- 
ΠΙΕ οὗὁἩ [86 οαἴϊδι, ἀπά ἴπ6 ἀνγθ-ηϑρίσίηρ στἰζιδὶ 
ὙΒΙΟΝ δοσοπιραηϊοὰ ἢ, πὸρμξ οὗ {δοπηϑοῖνος 
βιιΒῆςο ἴο ἀείοσ ἃ νγοπιδη ἔγοστη τδκίηρ ᾿ἴ, πη1655 
5ὴ6 ψγΟΓῸ ϑδιρροτγίοα ὈΥ (86 σοῃϑοϊοιιϑηθθβ οὗ 
Ἱπηοσθῆοθ Βιυΐ ἔδο ἱηρτοάϊοηΐβ οὗ ἴμ86 ἀγίηϊς 
ξἰνθη ἴο μοῦ ψγοσὲ ποῖ ἰῇ {βεπηβοῖνεβ ποχίουβ; 
δηὰ οουϊὰ ΟΠΪΥ Ῥγοάυςε (6 εἴεςϊ5 πογὸ ἀ6- 
βοσιδοὰ ὉΥ ἃ 141] ἱπίογροϑίοη οὗ Οσοά, 
8. Οἢ 45 158 ὑΧο3θ 50 σΟΠΕΪΠΙΔΙΥ 845 [Π6 υ]1}- 
τηδίθ βδησίίοη οὗ 81] 6 ρὑγεςερίβ οὔ Μοβδβ. 
γνε ἀο ποῖ τεδά οὗ δΔηγ :ῃϑίδηςσα ἴῃ ννϑὶο ἢ [ἢ 15 
ογάθδὶ ννᾶβ σοβοχίοα ἴο: ἃ ἔδεϊ νυν] ἢ ΤΏΔΥ 6 
οχρ δἰ ποὰ οἵδε (τ ἴ86 [6 }78) 458 ἃ ὑγοοῦ οὗ 
(5 οἤοδοΥ, 5ίπσθ ἴπ6 συ τυ Τοουϊὰ ποῖ 6 
Ὀγουρδξ ἕο ἔἕδοο [158 ἴουτοῦβ αἵ 811, δπὰ ἀνοϊἀθά 
1ποπὶ ὍΥ σοπίεβϑίοη ἢ ΟΥ̓ ΠΊΟΤΘ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ὈΥ [86 
Ἰίοθηϑε οὗ ἀΐνογοε ἰοϊογαϊθά ὉΥ ἴπὸ ἴὰνν οὗ Μο- 
865. 81η06 ἃ Βιιβραηά ςου]ὰ ρυΐ ἀνγᾶν 5 νν 18 

δὲ ῥ᾽θαθυτθ, ἃ εαίουβ πιδὴ του παδίυγαὶ 
Ρ ἴο ὮΚο ἴἢι5 σουγϑο 1 4 συβροςίοά νν 6 
ταῖμον ἴδῃ ἴο σ41} ρυι]:ς δἰἰθηθοη ἴο ἢ οὐγη 
ϑῆδιηθ ΟΥ̓ ΠΑΥΙΏΡ ΤΟΟΟΊΓΘΟ ἴο 186 {Γ14] οὗὨ 168- 
Ἰουϑγ. Το Ταϊτηυὰ οἰδίοϑ (μαὶ [86 {π|4] ἰαρϑοὰ 
ἰηΐο ἀἴδιι56 ΤΌΓΟΥ γϑᾶτβ Ὀοίοσγο {π6 ἀσοίγισίίοη 
οὗἩἨ Ϊογυβα θη; δηὰ ἐπδὲ θδσδυϑο [η6 οσὔπλο οὗ 
Δα] ΟΥΥ τγᾶβ8 50 σοπηοη ἀπιοηρϑὶ τηθη παῖ 
Οοὰ νουϊὰ πο ᾿ἰοηροῦ ἱπῆϊιοςξ [ῃ6 οὐυγϑθ8 ΠΟΓῸ 
Ὠδιδὰ πἸροη ννοπλθῃ (ς. ΗοΒ. ἰγ. 14). 
Το {π|Δ] ὉΥ Ἀοάὰ ΔΝ αίοσ, νυνί Ὀθᾶγβ ἃ βὲ- 

ΠΟΓΑΪ ΤΟΘΟ ὈΪΔποο ἴο (πὶ Πότ ργοβογ θὰ ὈῪ 
Μόοθοβ, 15 511 ἴἰῶ υ86 δπιοηρϑὶ {π6 ἐγ ῦθεβ οὗ 
ννεβίοασπι Αἴποᾶ. (δε Κι᾿ῖοβ " Εῃσγοὶ].᾽ εὰ. 
ΑἸοχδαηάογ, Ασί. Αὐἀυϊίογυ, δηὰ τε ἰο ἔγανοὶ- 
ἰεγβ {βεσεῖίη.) ὝΒεῖβ ἰ5 πὸ εὐϊάεηοε ἴο 8δονν 
ὙΟΙΠΟΓ [8185 υϑᾶρεὸ ϑδργδὴρ ἔγοπι ἱπ ΔΈ οη 
οὗ 16 ἰὰτν οὗ Μοϑοβ, οὐ νμοῖδοσ Μόοϑεβ δϊπὶ- 
8561, ἴῃ [158 45 ἰπ οἵδοῦ (δἰηρβ, οηρταῖοα ἢὶς 
ογάϊμδηοθ ὩΡΟΩ ἃ ΡὈΓΕΥΙΟΙΒΙΥ οχ σης ουπίοπι. 
ΤΟΙ͂Ο ἰ5 πὸ ἀουδὲ μονγονοσ [δὲ [06 ΠΊΔΉΔΚΟΙΞ 
οὗ (86 ογάθαὶ ἴῃ Αἴτιοδ ργέρασο [86 δὰ ΔΝ δἵοσ 
80 8ἃ5 ἴο βοοισγο ἴΠ6 γΓεβο τ νυ] ἢ ΠΟΥ ΤΔΔΥ ἀ6- 
8ῖτὸ ἔτοπὶ [δε Ἔχρεσιπλοηΐ. 

ΟΗΑΡ. ἽΊ. 1--41. Τ1δν οὗ ἴπΠ6 ΝαΖᾶ- 
το, ὙΠῸ ργενίουβ σμαρίοσ 8498 ρσχγουϊ θὰ ἔῸΓ 
ἴΠ6 Θχοϊυβίοῃ ἔσοπι {Π6 ρα]ε οὗ σοά 8 ρβορῖο, οὗ 
οοσίδιη ἔογπιϑ οὗ ρυτ ἀπά ἀθβ]οπιοηῖ. ΤἘΠῸ 
Ργοϑοηξ οὔδ οἤευβ δη ορϑηΐϊηρ ἴο ἰῃδΐ Ζ64] ἴοσ 
Οοὰά νος, ποῖ σοπίεηξ  Οὐϑογνίηρ ννδὲ 
6 ΟὈ] γαΐοσυ, 86 ἔοσ ΠΡΟΣ πὰ 5ιγοίοσ 
τηοάεβ οὗ 96]}{-ἀοάϊεδέίοη. Τ υ5 ἴῃ ἴὰνν οὗ [6 
Ναζασγίδ 15 ἀρργορτγίδίοεϊυ δα ἀδά ἴο οἴδμοσ ϑηδεῖ- 
τηθηΐβ Ὡς σοποῦστι ἐΠ6 σδησ  Υ οὗὨἩ [86 ΒΟΪΥ͂ 
πδίίοη. Τπδῖ βδησ  υ ἐουπάὰ 115 ΠΙιρμοϑῖ 6Χ- 
Ρτεββδίου ἷπ 186 Ναζαγίθ σονγ, νυ ΒΙοἢ νγὰβ ἔπ 
γοΪυπίασυ δαορέοη ἔοσ ἃ πιο οἵ οὔ] σίου 



ν. 2-9.] 

2 ϑρελίς υπίο τῆς ἙὨ]άγεη οἔὨ 1βγδεϊ, 
Δ 84Υ υπίο ἴπεπι, Νεη εἰτπεῦ τηδη 

ΤΟΣ ΟΥ νγοπχδη 5314] ᾿βϑεραγαῖε ἐῤεσισείυες ἴο 
(πεταεεῖνες ΚΟΥ ἃ νΟῪ οὗ ἃ Ναζαγίῖε, ἴο βερδγδῖε 
Διακατείσ. ἐῤργῃρεΐυες ἀπῖο ἴπΠε ΓΟΚῸ: 

4 Ης 58582]} βεραγαῖς διηιεοὶῦὶ ἴτοτη 
νης ἀπά ϑέγοπρ ἀγίηκ, δηά 5}4}} ἀγίπΚ 
ΠΟ Υἱπερᾶγ οὐ υνῖπε, οὐ υἱπερᾶσ οὗ 
ϑίγοηρ ἀγίηκ, πειπαῦ 5}18}1} ἢς ἀτίηϊ 
ΔΗΥ͂ ἸΙΑΌΟΓ οὗἨ ργᾶρθβ ΠΟΙ δδῖ πηοίϑὲ 
δτΆρεβ, οὐ ἀτγιβά. 

'Οτ, 4 ΑΙ] τἰἢς ἀδγ8 οὗ ἢΐ8 ᾿βεραγδίοῃ 
Ναεανῖε- . . 
ΤῊΝ 82}} Πα εαἴ ποιῃϊηρ τῆδε 18 πιδάς οὗ 
τας οχιλ, ἴμε ᾿νίηε ἔγεε, ἔτοπι ἴ86 Κεγηαὶβ ἐν εῃ 
της. τὲἷὉ (ἢ6 Πιι5Κ, 

5. ΑΙΙ τε ἄλγε οἵ (πε νον οὗ ἢϊ8 
τροοΠΠ ΒΕΟΡΑΓΔΙΊΟΠ ἴἤ6ΓΕ 514]} ΠΟ “ ΓΆΒΟΥ σΟΙΠ6 

ΓΟΘΟΙὈΪ ὩΣ, δηὰ ᾿πάθοά ἰπ 5οπλο ρδΓ οι 1475 6Χ- 
ςοράϊηρ, ἴποθθ ὑπο ΠΙΟἢ (6 Ῥυγιοϑίβ νγοσὸ 
Ρἰδοθά. [1ξ 18 οὈνϊοιβ, ἔγοπιχ (6 πηδηποῦ ἴῃ 
δι ἢ (86 δυδ᾽οοξ 18 ἱπίγοάυοσεὰ ἴῃ Ὁ. 2, ἐμδῖ 
186 ργεϑοπξ βηδοίϊπηθηΐϊβ ἀο ποῖ ἰηϑεϊζυϊο Δ ΠΟ 
κιπὰ οὗ οὔϑογνδηςθ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ τεσυϊδίθ ὁπ ἃ]- 
ΤΟΔΩῪ ἕλτα αγ ἰο (δ 5.6 1165. Ὑ 1]υ5:Γ8- 
[οη5 οὗἁὨ {86 βυυῦγ]οοϊ πο μάνα Ὀδεη δά υςοὰ 
ἔγοτῃ Ἐργρίδη δηὰ οἴπογ μβοδίμθη ουδίοπβ (ςξ. 
ΒΙΪπιᾶσ, ἰὴ “διυά. υπὰ Καπεκ.᾽ 1864) πιυϑῖ 
Βοννονοσ Ὀ6 δάπκοὰ ἴο Ὀ6 νάσυς δηὰ ραγίΔ]. 

ΩΦ. “ἐβαγαΐό ἐῤεγαείυε! ἰοὸ σοαῦ ὦ τὉοαῦ 
97 α 'Νακαγί!ε, ἰο σεβραγαΐό ἐῤδεγμείυε.} ἈΔΙΒΟΣ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, "51.411 5ΟΙΘΠΊΠΪΥ ὙΟΥ ἃ ΥΟΥΤ,᾽ 845 
ΧΧ.., μεγάλως εὔξηται εὐχήν. Τνο ἀϊβογεηΐ 
Ηδεοῦτονν τοσὰβ σὲ ἴῃ {86 ,Ἂ Νν. τεοηάδοσγοὰ ὉΥ 
εἰ φρραγδίο:" δηὰ ἴπθ ἔογπιοσ οὗὨ ἴδοπὶ, 845 ἴῃ 
]υάρ. ΧΙ. το, 15 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ τηϑᾶπΐ ΟἿΪΥ͂ ἴο 
υλι εν ἔδο τνογὰ ποχὶ Ὁ] ονσίηρ. 

α Ναχαγ) ὙὮ15 ἰευτ 53:5 η1ῆ68 “' 5ορᾶ- 
ταὶοά,᾽" 2.6. 88 ἴῃ υγοσγάβ ζο ]ονσίπρ σμονν, ὁ“ υη- 
ἴο Οοά" (ςἔ [υάξ. χί!. ς). [{ 15 υϑρά ἴῃ ἃ 
ΒΘΏΟΘΓΔΙ 96Ώ56, . ΧΙΧ. λό: ἴκον. χχνυ. ς, σὰ; 
ουῖ. χχχῖϊ. σά; [,3π|. ἰν. γ:; Ὁ 6, 858 
1 ἰ8 υϑρὰ ἰπη Α. Υ'., ἃ ἰϑομηΐοδὶ ἴοστῃ δὲ 8ῃ ΘΑΥΪΥ͂ 
ἀλῖο: οἴ. [υᾶξ. ΧΙ, ς, 7) ΧΥ. 17. [{ἴ 5βου]ὰ ἴῃ 
αἰσςΐηθϑα ὑὲ τη ΝΝισαίγε. ὙΤὨδ κα οπΑ, 

ἸΠπς δ45 ἢο ἀοιιδέ ρτενδ θὰ διηοηρϑὶ (τὶ 
Ό.Δη5 ἔτοπι 115 δείπρ βξυρροϑοὰ [μδὲ 1818 νὸνν 15 
τοίξετσοὰ ἴο ἰῃ ϑὲ Μαῖϊ. 11. 23. 

8. ᾿ψμοῦ Γ᾽ φγαβε 1.6. ἃ ἀτηῖκ τηδάς 
οὗ ξτδρε- 5 κῃ5 στηδοογαίθα ἴῃ νγδΐογ. 

4. ὔἤορι {δὲ δογηθῖς ουέη 1Θὸ ἐδὲ δι. 
Α ϑοὺγ ἀπηἰς ννᾶ8 πιδάάδ ἔγοπιὶ (Π6 βίοῃεϑ οὗ 
ὉπΓρο ὅτάρεθ; δηὰ οδκοβ ὑγοΓῈ 4150 στηδάδ οὗ 
[ἢ6 Ὦυπκ8. Ὑ8686 Ἰδίζοσ ἂρ ἔτοιῃ Ηοϑ. 11]. 
1 (8εε ποίε ἴμεγε) ἴο δΒᾶνθ τορατἀθα 85 ἃ 
ἀθἰιςδογ. ΤΤ 656 γορυ δθοῃβ ἑογθὰ [Π6 Να2Ζ8- 
γϊΐδ υϑὴρ ίηθ ΟΥ̓ΔΠΥ͂ Οἴπεῦ ρτοάυςξ ἰηΐο 
ὙΠΟ [Π6 νἱπθ ΟΥ 118 ἔπι οπίοσθ. Τδὸ ΡῥΙοβίβ 
ὙΟΣΟ 8]50 ἐογυϊἀάθη ἴο ἰδϑῖθ ννὶπὸ 115 θη- 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΓΥΙ. ό6γι 

ὍΡΟΙ ἢἷ8 μοδά : ὑπη8}} [ἢ ἀδγβ8 δὲ ἔ]- 
811εἀ4. ἴῃ τὴς ψνἢϊςἢ ἢς βεραγδίθτῃ ῥ171- 
“εἶ ἀπο ἴῃς Ιοκ, Πα 5}4]1 θὲ Ποῖγ, 
απ 51.411 ἰεῖ τΠ6 ΙοςΚβ οὗ τῃ6 ἢδὶγ οὗ 
ἢϊ5 ἢθδά ρτονν. 

6 ΑΙ] τε ἀδγβ8 (πΠδὶ ἢς βεραγδίειῃ 
ῤῥίποὶ απο [Π6 ΓΟΚῸ ἢα 581] σοπιε 
αἴ ῃ0 ἀελά δοάγ. 

γ Ηε 58}4}1] ποῖ πιαᾶκε δι πη5ε]  υπ- 
οἶδδῃ ἔοσ ἢἰβ δῖ Ποσ, οἵ ἔογ ἢΪ8 τῃοῖῃογ, 
ἔογ ἢΐ8 ὈΓΟΙΠΟΓ, ΟΥ̓ [ῸΓ ἢΙ8 5ἰϑῖεσ᾽ νγνῇδη 
ἴΠεΥ ἀϊε: ᾿δοδιιϑε ἔπε ᾿ ςοπβεογδίίοῃ οὔ! Ἐν. 
ἢ18 (σοά ἐς ὕροη ἢΐ8 Πεδά. ὶ ᾿ 

8 ΑἹ] τὴς ἀδγϑβ οὗ Π|5 βεραγδίίοῃ Πε 
͵5 ΠΟΙ υπῖο [ῃε ΠΟΚΡ. 

9 Απά Ι΄ δὴγ τῆλ ἀϊΐα νεγὺ 5υ6- 
ἀεηὶγ ὈΥ Βἷπι, ἀπά πε μαῖῃ ἀεβ]εά τῆς 

ξαροὰ ἴῃ ἴδ βδογοά ξυῃοὔοηβ ([ωεν. Χ. 9---ατ). 
ΤΙΝ ἱπίογάϊοςς ἤραγοβ [μδὲὶ ϑοραγδίίοῃ ἔγοπι [ἢ 6 
ΕΘΠΟΓΔΪ 5. ογ οὗ τηθη ἴο ψνῃϊς ἢ (Π6 ΝΑΖαγιῖο 
ἔογ ἔπ6 {ἰπ|Ὸὸ νγᾶ58 σοηϑοογαῖοά. Ὑπὸ ΕἸΔηηθη 
214115 διηοηρϑὲ [6 Βουλδηβ νγγὰβ ἐοσγυϊ θη ἴο 
ἰουοἢ ἃ νἱΠ6, ΟΣ Ἔύθη ἴο ννδ]ῖκ ὑπάοῦ οπθ. 

δ. Το βϑοσοηά σι ργομ! 5 (Β6 ΝΑΖα- 
τῖϊο ἔγοσι οὐζεῖηρ᾽ ἢ15 Παῖς ἀυγίηρ (Π6 ρογοὰ οἵ 
δ᾽]9 γον. ΤὙμὲ [δῦ 15 ἰο Ὀὲ τοραγάθαὰ 45 [6 
50] οὗἉ ἴδε νἱῖα] ρονγὸγ δῖ 115 ξ}}} ἡδέυγαὶ 
ἀενοϊορηιθηῖ. ΟΟὀΠΟγΑ Υ δπιοηρϑοὶ ἴἢ6 [ονν8 
1ῃ6 ἀδουπάδησο οὗἩ [6 ΠΑΙ͂Γ νγὰ8 σοῃϑιἀθγοά ἴο 
Ὀεΐοϊκοη ρἈγϑίοδὶ βίγθηρίῃ δηά ρογίεςίίοη (οἶ. 
2 8. χὶν. 2ς, 26), δηὰ Ὀδ]ηθ55 ννᾶβ8 τεραγάϑα 
8ἃ58 ἃ ὅταν ὈΪδηλ ἢ, ΙΓ ἢ οχροβδοά ἃ πηδη ἴὸ 
τιάϊςυϊο, ἀπά ἄνθη ἀἰϑηυδιιβοὰ ᾿ἰπὶ ἔογ δά- 
ΤῊ 55] οὴ ἴο ὈΓΙΘΘΕΪΥ ἔυποίοπ5 (οἷ. 1,ον. ΧΧΙ, 2ο 
ποῖα, ΧΙ. 40 544.:  Κ. 11. 22; 15. 111. 24). 
Τδι5 ἴπο ἔγοθ στόν οὗ ἴῃς αὶ οὐ ὅδε ποδὰ 
οὗ {πὸ ΝαζΖαγιίο τορσγοϑοηϊοαὰ [6 ἀδάϊςδίοη οὗ 
[δ πιδὴ ὙΠ 411 815 ϑίσοηρτδ δηὰ ροννοῖβ ἴο 
ἴδιο ϑογνίοθ οἵ σοά. 

θ6--8. Τα (δἰγὰ τυΐθ οὗἩ ἔπε ΝαζΖαγιίθ ἴπ- 
ἰογαϊοιοα ᾿ἷπὶ ΠἸῸπὶ σοηίγδοῖ Πρ ΔΠΥ σογθπιο- 
η14] ἀοβ]οπιοηΐ ἐυθη υπάϑγ οἰγουπιβίδηςθϑ ἡ Ὠ] ἢ 
ἐχουϑοα ϑοἢ ἀοβ]οηθηΐ ἴῃ οἴποῖβ: οξ. ἐϑρες!]- 
ΑἸῪ ἴεν. χχὶ. 1--, τ δογο [Π6 ἀἸβοθατρο οὗ {Π 6 
ἰαϑσὲ ἀυ 165 ἴο ἀδοθᾶϑοα κί ηϑπηθῃ 15 πιοὰ ἴο 
1Π6 ΟΥΪΠΑΥΎ ῥγίοϑίβ ὑπάε βροοϊβοά σοπάϊοῃϑ, 
τὰουρὴ ἑογυι θη ἢθγο ἴο ΝαΖαγ 65 88 11 ννδ8 ἴο 
16 ΗἸρΡῈ Ρυίασϑθῖ, ἴμεν. χχὶ. το, σι. Οη [86 υη- 
ΟἸθδπηθβθ οδυϑρα ὈΥ̓͂ σοηΐδοῖ ψ11} ἃ σΟΓρβο, οἴ. 
ΧΙΧΟΙΣ 964.; ἴκδν. Υ. 2; χὶ. 24 ϑη4ᾳ. [{ἰ 5 οὗ 
οουζϑο δϑϑυπιοὰ [Πδ 41} οἴδοῦ σογοπιοηΐδὶ ἀ6Η]6.- 
τηθηΐβ ΜΕ ἴο ὕ6 ϑηυπησα ὈΥ ἴῃς ΝαΖαγίῖοβ: ςΐ. 
1Π6 ἀϊγοσοῃΒ φίνθη ἴο ϑδπ)80 8 πιοίμοσ, [υὐξ. 
ΧΙ. 4 944. 

7. 106 εοἰμεογαίίοη 9.7 δὶς ΟοαΠ 1... ἴῃ 
ὈΠ5ΠΟΓ ἰός 5: οἴ. ον. χχν. ς, ἵὰ, δ {ΠῸ 
νἱηθ, ἰος ἀυτίηρ [ῃ6 ΘΑ ὈΔΈΟΑΙ γϑῶγ υπίοιςποὰ 
ὉΥ ἴδ Παηὰ οὗ πῆᾶῃ, οἰἴποσ ἔοσ ῥγιπίηρ οὐ 
ἔογ υἱηΐδρο, ἰ8 οδι θὰ 5 ΠΙΡΙῪ ἃ "" Νδζαγίο." 

υυ2 
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7 Ἡεδ. 
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2 ΝΌΜΒΕΚΒΘ. νΙ. 

μοδλὰ οὗ ἢδί8 Ἴοπϑϑοιδίοῃ; Ἃἢ6η ἢς 
8.411 5ῆανε ἢϊ8 πεδά ἴῃ τῆς ἀδγ οὗ ἢϊ8 
οἰεηβίηρ, οἡ ἴ88 δεν θη ἀδγ 5}4}} ἢς 
8πᾶνε ἴἴ. 

Ιο Απά ου ἴδε εἰρμτῃ ἀΔΥ ᾿ς 5}41]} 
δηρ ὕνο τυγίίεβ, ΟΓΥ ὕνο γουηρ 
Ρίρεοπβ, ἴο πε ργίεβϑί, ἴο (Π6 ἀοογ οὗ 
τ ΔΡεγηδο]ε οὗ τὰς σοηρτερδίοη:. 

11 Απὰ τῆς ρῥγίεβὲ 8}|8}} οὔεσγ (ῃ68 
Οὔκ ἴοσ ἃ ϑ8ἰπ οἤεγηρ, δηά τῆς οἵδε 
ἴογ ἃ δυγηῖ οἴετίηρ, πὰ τηλία δῃ 
δἴοποιπεηξς ἔοσγ ἢϊπι, ἕος δὲ ἢε 8ἰη- 
πεά ὃγ τῃε ἀεαά, ἀπά 5}14}} μδ]]Πονν 18 
Βεδά (δὶ 88π|6 ἀδγ. 

12 Απά δε 541} σοηδεογαΐς υπίο 
τε ΓοκῸ ἴῃς ἀδγβ οὗ 5 βεραγδίίοη, 
ἃπὰ 5411 Ὀγίπρ ἃ ἰδπὶῦ οὔ τῆς ἢγϑβε 
γελῦ ἴογ ἃ ἴγεβραβϑ8 οβεγιηρ: δαῖ {πε 
ἀλγβ ἴῃδὲ νγεγε θεΐοτε 8}.4]] δε Ἰοβῖ, 
θεσδιιβ6 Πἰβ βεραγδίίοῃ νγαβ ἀββ]εά. 

12 ἴ Απά 1τ}}8 ἐς ἴῆε ἰανν οὗ τῃ8 
Ναζαγῖϊε. ἤεη της ἀδγϑ οὗἁ [8 δ6ρ8- 

ν. 1το---17. 

ταῖϊίοῃ ὅγε 1 6]16ἀ : ἢς 584}} θ6 Ὀγουρῆς 
ππίο 1ῃς ἀοοτ οὗ ἴῃς (Αθαγηδοὶα οὗ {Βς 
ἐς οτθρ 

14 Απά Πα 5}411} οἴεσ ἢἷ58. οβεγίηρ 
απο [6 ΤΠ ΟΚΌ. οπς ἢς ἰδὶῦ οὗ 16 
ἢγϑι γοᾶσγ μους Ια ϑ ἢ ἔογ ἃ δυγηῖ 
οἴδετιηρ, ἀπά οπὲ ενγὰ ἰδ οὗ ἴῃς 
ἢτβὲ γεᾶγ ψίῖμους Ια ἰϑῃ ἔογ ἃ 81η 
οἤεγίηρ, ἀπά οῃς γᾶπὶ υυἱτμοιι δ] ειλ 88 
ἴοσ ρεᾶςε οἤξεγίηρβ, 

Ις Απά 8 βδεβκεῖ οὗ υπϊεανεηθὰ 
Ὀτεδά, ολίκεβ οὗ ἥπε ἔουγ πιϊηρ]οά 
νὴ οἱ], ἀπά ννδΐειβ οἵ υπ]εανεπαά 
δγοδά δηοϊηϊοά υχτ οἱ], δηὰ {ποὶγ 
ταθαῖ οἴεγίηρ, δηὰ τῃεῖγ ἀγίηκ οβετγ- 
ἴῃρβ. 

16 Απά ἂς ρείεϑε 83}4]1 Ὀγίηρ ἐῤεσι 
δεΐίοτε τὴς ΓΙ ΟΚῸ, δηά 5141] οὔεσ Ἀϊβ 
βίη οβεγίπρ, δηά ἢϊ8 δυγηῖ οβεηηρ: 

17 Απὰ ἢε 5}8}} οῇεγ τῆς γαῖ ,γ 
ἃ βδογίῆςε οὗἩ ρεᾶςε οἤεγίπρβ υηΐο ἴῃς 
ΓῸΟΚΡ, σψιὰ τῆς Βαβκεῖ οὗ υπ]εανεπεά 

9--10. ῬῬτεβθερθοης ἴο πιορεξ ἴδ οδϑὸ οὗ 
Ἰηγ Ϊ ΠΊΑΣΥ ἀοδ]οπηοηΐ σοηπίταςϊοά ὉΥ ἃ ΝαΑΖᾶ- 
Το. [ἢ οᾶ86 οὗ ἃ βυάάεη ἀοδίἢ ἰδ κῖπρ οἷδοθ 
“ἰ δγ Β1π|Ὲ᾽ (,.6. ἴῃ ἷ5 ργθβθῆςθ), ἔπε ΝΑΖαγῖθ 
Βδὰ ἴο ὑπάεγρο ἴδ6 ΟΥΙΠΔΓΥ ρνροςοβ8 οὗ ρυτ!ῇῆ- 
ςδὕοη οοπιηδηάοὰ ἔος οἴμεῖβ (οἴ. Χίχ. ΣΙ, 12, 
δηὰ ἴεν. ν. 6 944.), δῃηὰ αἷϑο Ὀεϑίάθβ ἴο οὔοσ ἃ 
ἔγεβρδϑθ οἴεγηρ 85 “" ΠΑυΪηρ βἰπποά ἴῃ (ἢ ΠΟΙ͂ 
[ϊηρ8 οὗ 86 1 ογά " (οἴ. [μεν. ν. σς 957η4.); δηά 
(μαῖ οὗ ἃ κηἀ ρϑου ᾶγ ἴο [ἢ]5 ο896. πα 
ἢϊ5 Παὶγ νγᾶβ ἴο Ὀ6 βδμανοά, δηὰ [δ ἀδγϑβὶ οὗ ἢΐ5 
ἀεαϊοδύοῃ ἴο Ὀ6 τϑοοτηπθηορά, ἴποϑο [πα δὰ 
Ὀδθη οΟὐϑεσνθὰ Ὀγευ ουϑ ἴο [8ιἰ8 ἀρῇὶεσηθηςξ 
θείης τοραγάοα 88 Ἰοϑβῖ. 

18--Ο]. (ὐογεπιοη θβ οἡ ἴδε σοπιρΙεξίοη οὗ 
{πε ΝδζΖδγίθ νον. 

18. ουδέη ἐδὲ ἀα7: 9 δὶ “εραγαίίοη ὧγὸ 
ἡὐλιε] ΎΕ ἰεποῦ οὗ ἴμεβϑε νγογὰβ ϑθθῖ5 ἴο 
᾿ΠΡῚΥ μα ΝΔΖΑΓ ΟΘΕΙΡ νγᾶὰ5 τἢ- 
Κπονγῃ ἰπ ἔπε ἀδγς οἵ Μοϑθοβ. Οπ [δὲ οἵδιοσ 
Πδηά, Βοννευοσ, Μοϑοβ ἀοθβ ποῖ ὄἜχργεβϑὶυ γὸ- 
αυίγε (δαῖ 11π||18 βμοι) ἃ Ὀὲ δϑδίρῃοὰ ἴο 186 
γον; πὰ {πὸ ἜχδΠρῖε5 οὗ ϑδδιήβθοῃ, ϑδιμιοῖ, 
δηὰ οῆπ 86 Βαραϑι, ϑῆονν [δὲ ἴἃ νγᾶβ8 ἴῃ 
ἰαῖεσ {{π|ὲ5 υπάεγίακθῃ ἴον 116, δπὰ ἴπδὶ ρᾶ- 
Γοηΐβ σοι]ὰ αὐ ἀονοίο ἐμοῖς ἑυΐζαγο ΤΠ] άγθη 
ἴο ἴ ( 8.1. 11). ὙΠῸ [νυν] ἀοσίοῦβ γοςορ- 
ὨΪΖ6 ἴνγο οἶδ9865 οὗ ρεσρεΐι δὶ Ναζδαγιίθβ, [6 
εἰ δᾷτηβοη ΝΑΖαγ 65, ψγῆο0 “γεσὸ ποῖ δουηά ὉΥ͂ 
[86 τιι]ο5 ἰαὰ ἄονσῃ ἴῃ νυ. 9---ἼΙ, δηὰ {πὸ “οὗ - 
ἀἰπαγυ ρεγρείΐιδὶ ΝΖζαγίεβ, ψῆο νγεσὲ δ οννοά 
ἴο ΡΟΪ] πεῖς ἢδὶς βοὴ ἰοο ἤοᾶῦγ. Ὅῃὲ οχ- 
οηρίοη οὗ ἰδ ϑαπίθϑοῦ Νδζδχγιίθ 15 ἱηξεσγοὰ 
ἤἴτοπλ [υἀνρ. χν. Σύ, ννβοσο ϑδπίθο τ 1614 5 1Π6 
ἡ)ανθοης οὗ 86 ἀοδὰ 455, γεὶ 5 ποΐ σοοοσάοαὰ 
ἴο πᾶν Ὀγουρηϊ ΔῺΥ 5δογίβοθ δἴογιγαγάϑ. 

Ύοθὲ αἱ Ἰ0η5 Βάγα ΠΟ σοιηϊθηδηςο ἔσοπι 
186 οδαρίεσ Ὀδέοσγε 085. Αποῖδοσ γὰ]α ηροϑοὰ 
Ὁγ ἔδδ δάἀπγιηϊκίγαΐουβ οὗ {πε ἶδνν, (δὲ πο Νὰἃ» 
ΖΑΓΙΪΟ νον 5βου]ὰ δ ἰδίκθῃ ἔογ 1658 ἴθδη {δ ΓῪ 
ἄλγυϑ, 15 σθδϑόοῃδῦϊθ. Τὸ ἰξ (δο γον ἴο ὃδ 
(Δ κοη ἔῸΓ ΨΕΓΥ 5μογὲ ρεπιοάβ ννουϊὰ αἰ πιη158 
118 50] ΘΠ ΠΥ δπὰ ἐπε δοη. 

14. δὶς οὔεγίῃ] ἱ.6. (6 οἴεγίηρ οὗ συ Βὶςο ἢ 
ΡΑΓΓ Αγ ΤΟ]]ονν ἱπηπηοάϊδίοεῖγ. Ετοπὶ [86 
τιϊομδ]α οὗ ἴμεϑε βδοῦιῆςεβ (οἴ. [μδν. γ111.. 1χ.) 
ἴῖ ψουὰ 98εεπὶ (δὲ ἴῃ 51η-οὔξπη; (οἴ. [κεν. 
ἵν, 12 544.), ἱπουξγῇ παπηοά ϑεσοῃά, ννᾶβ5 ἴῃ 
Ῥτδοῖΐςθ οὔἌσγοά βγϑεῖ, Ὀοίηρ ἰηϊοπάθαά ἴἰο 6χ- 
Ρἰδίε ἱπνοϊιπίασυ 5η5 Ἴςοπιηλ οὐ ἀυτηρ {86 
ρΡεποὰά οὗ ϑοραγαίΐου. Ὑπὸ Ὀυχη-οἤδγίης 
(μεν. 1. το 544.) ἀεποίοᾳ ἔπε 96] ϑυστοπάθγ οἢ 

δ ὙΜΕΙΘἢ δοη Δοορρίδ Ὀ]θηθββ ἴῃ ἴΠ6 ΝΑΖαγιῖο 
Ὀείοτο Οοά πηυδὲ τεβῖ; [6 ρϑᾶςθ- σι πρϑ 
[μν. 111. 12 544.) οχργοβϑϑοὰ ΚΕΆΪηθ55 ἴο 
ον ὈΥ ψοϑο βύδοα {86 νον δὰ Ὀδθη δι}- 

156. ἐδεῖγ γιραξ οὔετγίπα, απά ἐδεὶν ἀγίμξ 
οἵεγίηρ.] 1.6. ἴῃ6 ογαϊπαγυ πηοαὶ ἀπά ἀσηκ- 
Οἴἴεστιηρ5 Ὡς νγεῖε ϑυϑιάϊαγγ ἴο ἔπε οἴμεσ 
οἴετηρ5 τοηιυϊγοὰ ἰῃ υ. 14. (ςξ. Εχ. Χχῖχ. 40, 
41; Νυπὶ. ΧΧΥΪΙ. ἡ 544.; . ἢν. 4), ΥἹ. Σ2 
94η4.); δηὰ δά ἀϊθοῃαδὶι ἴο [86 Ὀαϑκεῖ οὗ υΠ]68- 
νοηοα Ὀγοδά, (Π6 σαῖκοβ δηὰ {86 νυδίεγβ 5ρθοῖδ 
Γεβοθοὰ ἴῃ {δὲ θεριπηϊηρ οὗἨἁ ἘΠ]15 γϑῦϑε ἴο Ὀ6 
του ὉΥ [86 Ναδζαγιίθβ.1 ὙΠῸ ΟβεΓηρβ τὸ- 
υἱτεά οπ ἴπ6 ςοπιρ]εῦοη οὗὨ [πε Ναζαγίθ νονν 
115 ᾿ηγοϊνοά σοηβιάθσϑῦ]θ ἐχροηβο, δηὰ ἴΐ ννᾶ5 

Γορασγάθα 85 ἃ ρου νγνοσξκ ἴο ργουάδ [86 ροοῦ 
ν [Π6 τηθδη5 οὗ τπδκίηρ ἰΒθαὶ (εἶ. Αςίβ χχὶ. 
23 564.; [Ο5ερἢ. “Απίϊᾳ.᾽ ΧΙΧ. 6. 1; τ Μδος, 
1. 49). 



ΝΌΜΒΕΚΘ. ΥΙ. 

Ὀγεδά: τἢς ρῥγίεϑς 8}4]1} οὔδεγ αἷϑὸ ἢἷϊ8 20 Απά [δε ργίεβέ 511 γγανα τἢθπὶ 
πηελῖ οβεγίηρ, δηά ᾿ῖ5 ἀγίπκ οβεγίπρ. ῶγ ἃ νγᾶνε οἤεγίηρ δείοτε τῆς [ΟκῸ: 

ι8 δΑπά τε Ναζαγτε 884}} βδῆανε “ 8 ἐς ΠΟΙῪ ἔογ τῆς ρῥγίεϑ, στ τῆς 5 Ἐχοά. 59. 
ἴδε μελά οὗἉ μΐ8 βεραγαδίίοῃ σέ ἴῃς ἀοογῦγ νχᾶνς δγεδϑὲ δῃά ἤεᾶνα βῃοιιϊάεγ: δπάὰ ὦ 

Υ. 18---23.} 673 

8 δΔεοῖς 2Σ. 

οὗ τῃ6 τἀρεγηδοῖς οὐ [πε σοηρτερδῖίοῃ, 
δηἀ 541] (κα τῆς δΒαὶγ οὗ τῆς Πολά οὗ 
ἢϊ5 βερδγδίίοη, δηά ρυῖ ἐΐ ἰῃ τῆς γε 
ψὨΟὴ ᾿ς ἀπάογ τῆς 8δογίῆος οὗ ἴῃς 
Ρδᾶςε οἤδιηρβ. 

Ι9 Απά τῆς ρτγίεβϑὲ 83}|8}} ἴακε τῆς 
ϑοάάδῃ 83Ποι ] ἀογ οὗ τς τγδπι, δηά οἠς 
υπϊοανεπθά ολῖο οὐὔἵ οὗ τῆς δδείκεῖ, 
ἃηδ ομα υη]οανοηθαά ννδίεσ, ἀπά 5}4]] 
Ρυῖ ἐῤέηε ρου ἴῃς παπάς οὗ ἴ(ε Να- 
Ζαῖῖῖε, δἤογ ἐῤὲε δαιῦ ὁ ̓ἰ8 βεραγδιίοῃ 
18 ϑῃδνεη: 

18. “ῥαυε ἐδε δεα] Α5 ἴδε Ναδζαγιίθ δὰ 
ἀυτγίηνς [πὶ5 ΥΟΥ̓ ΨΟΓΏ 8 ΠΔΙΓ ὈΠΕΠΟΓΤῚ ἴῃ 
Βοπουσ οὗ Οοά, 50 ἤθη ἴδ6 Εχὴθ νγᾶ5 σ0Π1-" 
ΡΙεία 1ἴ νγᾶϑ παίυγαὶ [μδὲ ἔμο ἤδισ, [86 σγτηθοὶ 
οὗ ἢῖ8 νονν, βου Ὀδ6 ςυϊ ΟΥ̓́, ἀπά οἤετοὰ ἴο 
Οοὰ δἱ ἰδὸ βαποίμασγ. ὙΠῸ Ὀυγηίηρ οὗ [86 
Βδὶγ “ἴῃ [86 ἤγο υὑπάοσ [86 βδογίῆοθ οὔ [86 
Ῥοδοὸ οἰβογιηρ," τοργοθοηίοά (πο δυο Βαγίδβις 
Τοοπηπλυπίοη νυ] Οὐ οὐίαϊπθὰ ΟΥ̓ ἴθοϑε νγῆο 
τοδὶ ζοὰ ἴδ Ιἀθα] τς ἴδ Ναζαγίο βοΐ ἐοσίἢ. 
ὙΠα ΝδΖδγία ΥΟΥ 8 ΟὨΪΥ οη6 οὗἩ ΤΊΔΩΥ 1110.5- 
τγδίουϑβ οὗ 16 γο]σίοιβ σι Κη ἤσδηοδ δϑοϑοςιδίοα 
τι [86 Πδὶν 1η δηςσίθηϊ ἘΠΠ|65 δῃᾷὰ ἴῃ Ὑ ΤΥ αΪ- 
ΨΕΙΘΘ σουηίγίιοβ. δῖ δι] 5 84] ὰ ἴο μᾶνθ 
“5ῇογῃ ((δς ννογτὰ 8ῃποιυϊ]ὰ σαίποσ Ὀ6 “Ρο δά ̓  
Ἠἶ8 ποδὰ ἴῃ Οσηοῖῆγοα ὑεοδιϑο ἢς δά ἃ γοῦν, 
Αςῖϑ χυἱ]. χϑ: Ὑογο ἔδο “γον οδη αγα] 
Ἐς (Πδῖ οὗ ἃ Ναζαγιίο, (δου (μδὲ τηοη!οηρά, 
Α-ςῖϑ χχὶ. 22 5344. (866 ποῖΐεβ οῃ ἴμι6ϑε Ρ]465), 
ΠΟ ἀουδῖ τνᾶϑ 580... ΤῊ ΠΊΔΠΥ͂ δηὰ νδεΐοιιβ 
οὐὔϑογναποῦβ σοπποοίοα ἢ (Π6 ΠΔΙ͂Γ ΤΊΔΥ δ 
{τας δ. κ ἴο [δ δϑισηδίίοη δι(ϊδομβοὰ ἴο ἃ 
Ῥγοΐιϑο στον οἵ 11. Ῥεϊουβ (6 1].᾿ ΧΧΙΠ. 142 
844.) ἀεαϊςαίεβ ἃ ἰοςκ οὗ Αςμ]]ε8᾽ μδὶς δηὰ 
γονγ5 ἴο βῇδασγ [ἃ οἡ ἴδ 8386 τοΐυ στη οὗὨ ἢ18 δοῃ 
ἥτοιῃ ἴδε Ττο͵δῃ νγᾶσ. Αςἢ1]165 δος [δ6 ἀθδίι 
οὗ Ῥαΐσοοϊυβ ει5 ΟΥ̓ (ἢ΄]Ά5 5Ξδεγοὰ ἴοςκ, δηὰ ἴῃ 
σουγϑο οὗ [86 ἔμηοσγαὶ γἰϊοϑ ρἴδοαβ 18 ἴη {86 δδηὰ 
οὗ δἴ6 ἀολὰ ἔπεηὰ, Οἰδοῦ |κὸ ΟὈθογνδηοθς 
ΤΩΔΥ ὃς ποίϊορὰ, 2 οι. “Βοερῆ., 7; ΕὐΠρ. 
“ Βδοςΐα,᾽ 494. ϑ΄τ ΔΓ οσυδίοπιβ ετα Κποννῃ 
ἴο {86 Ἀοπιδηβ; ςἔ. δυεῖ. “Νεζο,᾽ 1:2; Μαγῇδὶ, 

: δοηεοᾶ, “Ηεγο. Εὐγ.᾿ ὃςς; [υσδη, 
ΡΡΙΑΓ94].᾽ ν. 6, 4. ἘχδιηρΙο5 τὸ ἐουπὰ οὗ 
ΥὙΟΥβ 5γγηῦο]1Ζο ὉΥ Ραγςυ]αν πιοάεϑ5 οὗ στο ρ- 
ΡΠ ΟΥ̓ ΡΑΓΈΔΙΪΥ βθανυίηρ ΟΥ̓ (6 δαῖτ, 85 
ἃτηοηρϑὶ ἔπ Εργρίδηβ, ΗἩεγοά. 11. ός. Τὸ 
ολϑίηρ οὗ δαὶγ ἔγοσῃη ἴπ6 ἔογεβοδὰ οὗ νυ]. ΠΊ5 
ἱπίο (86 βδπηθ 45 δὴ δαγῃδϑὶ οἵ ἴπ6 5ϑο τ ῇοδ 
δϑοιιΐς ἴο Ὀ6 οβετοὰ ἰ5 τπιοηξἰοποά, " 1].᾿ ΧΙΧ. 
2541 Νισγεῖ, "Ἐπ. νι. λήάς. ΜΕΥΥ δρροϑβὶίβ 
ἴο ἴδε ἰοχί 18 Κοσδῃ, 11. 192, “"Ῥεγέοστῃ [86 
ΡἰΙετίπιδρο, δὰ 8μᾶνε ποῖ γοὺγ μεδὰβ πὲ] 

αἴεγ τῆς τῇς Νδζαγιιία πιᾶν ἀπηῖϊς 
Ὑ1Π6. 

21 Τ δ ἐς (ἢ ἰατνν οὗὁἩ τῆς Νίαζατγίῖε 
ψγΠο Πδῖῃ νονγεά, σνά ο77 εἰβ οβεγίηρ 
υηἴο (Πε ΓῸΚΡ ἴογ ἢΪ8 βεραγδίοη, δὲ- 
846 ἐῤσὲ τῃδὲ ἢΪ8 παπά 53}2]} ρεῖ: δο- 
ςογάϊηρ ἴο τῆς νονν ψῃιςἢ ᾿ς νονχοά, 
80 ἢς πιιϑὲ ἀο δίϊοσ [Ὡς ἰλὺν οὗ ἢ15 
ΒΕρΡΑΓΔΌΟΗ. 

22 ἢ Απά τε ΤΟΚῸ βραΐζα υπίο 
Μοϑεϑβ, βαγίωρ, 

22 ϑρελῖς Ὡπέο ΑἌγοη δηά υπῖο ἢ ΐ5 

ΥΟῸΣ οἸουηρ τϑδοδθβ [Π6 ρἷδορ οὐἨ β8δογίῆςθ;"" 
δὰ Μογίεσ, "ϑεοοοηάδ Ιουγηου ἱπίο Ῥοσγϑίδ," 
.117,) “ἢ ΑΠΟΣ [86 ὈΙ οὗ ἃ 5οη, 1 ἔπ6 ραγθηΐ 

ἴῃ ἀϊδίγοςϑ, οὐ 86 οἰ] ὰ Ὀδς εἰςϊ..... 10 
ΤΊΟΙΒΟΥ πιλῖκος ἃ γοῦν (δδί Ὧ0 ΓΔΖΟΓ 5}}8]} ςΟΠῚΘ 
ὍΡΟη ἴμ6 οδ!]ἀ 8 Ποδὰ ἴοσ ἃ Ἴογίδίπ {ἰπ|6, ΟΣ 
ἴοσ 116, εἶ, 1 58:).1. 11. 16 [ἢ6 ἙὨ]ὰ τϑοοόνοῦϑ, 
ἃηὰ ἴδ νὸν Ὀ6 Ὀυΐ ἔογ ἃ {ἰπ|6, 50 (ῃδῖ 
ἴπ6 τοί μογ᾽β τον Ὀε ΕΠ 8]1οἀ, [Ὠδη 8506 βῇδνεβ 
δ᾽5 Βοδὰ δὲ [86 οηὰ οὗ (δ {πιὸ ργεβο θά, 
Τηλῖτος Δῃ δηζοιΔἰητηθηΐ, Τσὶ]οςῖ5 ΠΠΟΠΟΥ δηὰ 
οἴδοῦ (δϊηρϑ ἔγοπι ΠεῚ σοϊδίϊοηβ, νυ ἢ ἅγὸ ϑδηΐ 
88 ΝΟΖΕΙ͂Β (ΟΠ ΓΙΏΡ58) ἴο [86 πλοϑαι." ΕὈΠοΥ 
1 υ5Ε ΓΔ ΟΠ 5 τὰ σίνθη Ὁγ ΟΝ Ίποσ, ὁ θαὶν.᾽ Ατί. 
« Νϑίγβοσ," 

240. δὲ 2 γε “δαὶ! «υαυε ἐδενα] 1.6. ὉΥ 
Ρ᾿δοὶης δἷ5 βαπάβ υπηάοσ ἴδοϑο οὗ [86 Ναζασίίο: 
οἷ. οὐ ἴεν. νἱ!. 8 3η4. 

41. δειίάε ἐδαὶ ἐδαὶέ δὲ δαμά ταὶ κεῖ] 
[κἴ. “815 Βαηά γρτᾶβϑρβ." ὍΠῸ Ναδζαγίίο, ἴῃ 
δά ποη ἴο ἴδ οἴδεσιηρβ ργεβοῦ δὰ δῦονο, νυᾶϑ8 
ἴο ῥγοϑοηΐ ἔγθθ- Ψ}}} οὔἴοπηρϑ δοσοσζγάϊηρς ἴο ἢ 5 
ΤΩΘΔΏ8. 

838--7. Ὑδο ὑΓΘΘΕΥ Ὀἰοβθηρ: οἴ. ἘσοΪυ5. 
ΧΧΧΥΪ. 1). ὙΠῸ Ὀϊεθϑίηρ σῖνοβ 85 ἰΐ τόσο πὸ 
ΟΙΌνΏ δηάὰ 964] ἴο {86 τ Ποΐο δδοσοὰ ογάσσ, 
ὉΥ ψ ὶςοΐ 8γδοὶ νγῶ8 ΠΟῪ [Ὸ}7 οὐρδηϊζοά, 85 
ἴ86 ρϑορὶς οἵ Οοά, ἔογ ἔδε σλαγοὺ ἴο (86 Ηοὶὺ 
1απὰ. [ἴ 15 δρροϊηϊοά 845 ἃ ϑοϊθπιη ἔοστῃ 
ἴο ὕῦὉ6 υϑρῦ ὈΥ ἔπε ῥγιοϑῖβ χα] υϑυοὶγ, δηὰ 
ἴῃ [818 ξιποίοη {δοῖσ οἶσθ δ5 11 τόσο οὐ]ην- 
ῃδῖοβ (οἴ. 1,εν. ἰχ. 22). ὙΒῈ ἀμξο5 ἴΠ0.5 [ΔΓ 
Δ55σηθά ἴο ἴποπὶ δηὰ ἱποὶσ δϑϑιϑίδηΐβ παν Πδὰ 
τοίογθησθ ἴο [26 Ρυ ΠΥ, ογάογ, δηὰ 5δης ΠΥ οὗὨ 
[Πδ6 πδίϊΐοη. Ὑ}15 νοΪο ϑεῖ οὗ στορυ ϊδίίοης 15 
τηοϑὲ ἀφϑορν ἡ μψὸ ΘΠ ΡΠ ΔΕΟΔΙΥ οἰοβοὰ ὉΥ {86 
δοίη νγογάβ οὗ δοηοάϊςοη, ἰῃ Ὡς ἢ Οοάὰ 
ὙοΟΙΟ 8λο5. ἴο ΒΌΓΨΟΥ 85 ἰξ γεγε (ςξ. Οδηῃ. ἱ. 
41) [86 ψδο]ε {πεοογαῖς σσοαϊοά ὃγ 
Ἡ πιϑ6 1} ξογσσηδη 5 εηθῆϊ, ἀπ ργοπουῃοθϑ ΕΥ̓ΟΓΥ 
ξοοά. ΑὐοςογαϊπρῚΥ ἃ ἐοττηνία 5 ργονϊ θὰ ὉῪ 
Οοά Ηἰπη561ξ, (Ὠγου ἢ ΒΊΟΝ ἔγοπι ἘΠῚ ἴο Ἐπγο, 



674 ΝΌΜΒΕΒΞ5. ΝΙ. ΝΙ]. 
80η8,) βαυΐπρ, Ομ τὴϊ8 υγίβε γε 5841] 
0]ε55 τῆς ἐἰήστεη οὗ ἴβγαθὶ, βαγίηρ 
υηΐο τῆσπι, 9 οὗ 

24. Τα [ΒΡ δ[ε88 πες, δηὰ Κϑαρ 
[Π66 1! οὐ 

ουῦ 2ς Τῆς ΓῸΚΡ πιᾶζ 5 ἔλςε 8βῃϊης 
ροη ἴῆες, 4πη4 δε ρτγδοίοιϑ υπῖο [Π66: 

ἐοῳῸ 26 ΤΠς [ΚΡ ἰΠΠῸ ὑρ ἢῖ8 σουηΐϊο- 

[ν. 24---Ἰ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ἢ. 
1 7Άε οδενέηρ' ὁ (λε ῥγένιεεε αὐ ἐδε ἀκἠίεαξίονε οὗ 

ἐἠε ἑαδεγκαοίς. τὸ 7 4ε:} «ευεγαἶ οδεγίρρε σέ 
ρὴδ ἀραϊοαδίον οΥ ἐάε αὐϊαγ. 89 Οὐαὶ 
ὅο ίοσες γοσε ἐδέ νεῶν “εα. 

ΝῺ ἰξ σλπὶς ἴο ρᾶ88 ουὐ ἴῃς ἀδγ 
Α τμδῖ Μόοβεβ μδά Δγ κβεῖ υρ “Ἐπ οά. 40. 
τῆς τἀδεέγηδοὶθ, δηά πδὰ δηοϊηϊεὰ ἴξ, 

ὨᾶποΘ προ ἴδεο, Δπἀ ρίνε ἴΠ66 ρβᾶςα. 
27 Απά {παν 5|8}} ρυιὲ ΠΥ πᾶπιε 

προ τῆς ΤΠ] άγεη οὐὨ ἴβγδεὶ; ἂπά 1 
Ὑ}}} Ὁ]658 ἘΠ 6Π}. "» εἱ 

858 Η]5 ρϑορὶς ὈΥ͂Τ ορεάϊοποθ ρίδοθ ἐβοσηβϑεῖνεβ ἴῃ 
{Πι6 δηά γιρῃϊ σοῦ ἴο Ηἰπι, [μ6 δυϊδο- 
Γιζοὰ τηθαϊδίοσβ ΤΥ ργοποίπος δηά σοπηπλὰ- 
ηἰςαΐο Ηἰ5 βρεςὶδὶ Ὀ]οβϑίηρ ἰο ἴβθλ. ΤῈ [ονν- 
38} ἰγδάϊίοη ἰδοσοίοσγο [δδῖ (ἢ]18 Ὁ] ϑϑιηρ ννᾶϑ8 
ξίνθη δὲ με οἱοϑὲ οὗ {86 81} βδοσίῆςθ ἰ5 δέ 
Ἰραϑὲ ἱπῃπ δοοογάδηοθ ΨἹ [115 οδδγδοῖοσ δηὰ 
ἴεηοσ. [Ὁ ν}}}} ὈῈ οὐβεσνοὰ ἰδαΐ {μ6 ἰοχί ἀοδβ 
ποῖ ἀρροίηξ {88 οοσδϑίοῃ οὐ Ὑνο ἢ 1ζ 18 ἴο Ὀ6 
υϑεὰ 
Το κἰγυσίυτο οὗ ἔπ6 ὈΪοβϑίης ἰ8 γοιηδγκδΌϊο. 

16 15 στγιθπηςδὶ ; σοηϑϑῖ5 οὗ ἴδγοθ ἀϊβίιηςῖ 
Ραγίβ, ἴῃ δδοὺ οὗ νος [6 Μοβὶ ΗΟΪΥ Νᾶπιθ 
βίδῃἀβ 48 ποπ)ηδίϊνο: 11 Ἄσοηίδιῃ9 δ᾽ Οροί ΟΣ 
ἔνγεῖνα ψνογάβ, ὀχοϊυάϊηρ [6 ϑδσσεὰ Νδπι ὶΐ- 
861[. δηὰ τηοιηΐ8 ΌΥ ψγδάυδὶ εἰᾶψοβ ἴο (βδΐ 
Ῥρδςθ ν Ὡ ἢ ἔοσπὶβ ἰἧς ἰλϑὲ δηά πιοϑὲ Ἷοηϑιη}- 
τηδίο ἢ τ ]οἢ Οοἀὰ οδη ξῖνε Ηἰ5 ρθορΐο. 

Ετοηὶ ἃ (μι τϑδη ροὶηξ οὗ νἱεῖν, δηά ᾿οπ- 
Ῥαπηρς ἴδ σουηϊογρατὶ Βεοηραϊοϊίοη οὗ 2 (οσ. 
ΧΙ, χ4 (ςξ. 15. νἱ. 4; Μαῖξζ, χχνυν". 19), 11 15 
ἹπιροβϑιὉ]6 ποῖ ἴο 866 Ξιδάουνοὰ ἕοτἢ ἴῃς ος- 
{πΠηὸ οὗ ἴδε Ηοὶγ ΤΥ. Αηά [86 ἴδγοο 86.- 
ΥΟΓΑΪ 9865 οὗ ἴθιτηβ σογτζεβροηὰ δες Πρ ἰο [86 
οὔοο οὗ [ῃρ Ῥεϑοηβϑ ἴἢ {μοῖς στδοίουβ ᾿νοσὶς 
ἴη [86 τεαειηρίοη οὗἉ τηδῃ. 

24. δὲ ΠΟΚΡ ὀΐει: ἐδες, σπά ἀεεῤ 1δεε] 
ΤΠ ϑοοοηά οἴδιιϑο Ὦοῖθ, 45 ἴῃ ἴδε οἴμοσ (το 
ΈΓΒ65, ἀςῇἤη65 ΤΟΣΤῸ ΟἸ βου [ἢ6 ζΌΠΟΓΑΙ ἴεπΟΣ 
οὗ ἴδε ἱῃρ οὔθ, ὅθ βίησυϊας πυμηθοῦ, 
ὙΥΒΙΓὮ 15 οὐϑογνοα (γουρδοιι, ᾿πάϊοαίεβ ἰῃδὲ 
ἴδιο Ὀ]επδίηρ 15 οοηίεστοα οὐ 15γδοὶ εοὐϊξεϊἑ υείγ. 

δ. »5τοἱὲ δὲ ας :ῥὶπε] ΤὨϊθ 15 δῃ 
Θηδπορηθηξ οὗ πὸ ρῥγθοράϊηρ Ὀεποάϊςτοη. 
“ΤΠ ἔδλοο οὗ Οοά᾽" ἱπηρογίβ ποῖ τηογεὶν σοῦ 8 
ξοοά Ὑ111 'π φοπογαὶ, Ὀυϊ Η]5 δεΐϊνε δῃὰ 3ρ6- 
ςἷ4] τοζαγσὰ. ὙνῈΣ [Π6 “6 ἔΔοθ᾽ ΟΥ̓ “εγὲ οὗ (86 
Ι,οτὰ " Δοσογα!ηρ}Υ 15 σοηποοϊοα Αἰϊἴκοὸ {86 7.- 
ἀϊςΐ4] νἱβιιδὕοῃ τὲ [86 τυϊοκοά (ςξ. Ρ8. χχχὶν. 
17), δῃὰ ΗΪ5 τησγοῖθϑ ἴο 86 τιξμίθουβ (5. 
ἵν. 6). 

26. Δὲ ωὐ δὶ: εομηίοπαποο ὠῤοη ἐῤεε) ἱ. 6. 
141Υ ἀϊγεςὶ Ηἰ8 ἰπουρὰξ δηὰ οᾶγο τοννγάςβ 

Ππ66: οὗ,  Κ. Ιἰχ. 22) δηὰ 5.1}|ΔῚ ῬἤΓΑϑθθ 
Οεη. ΧΙΙΠΙ. 29, χιῖν. 2:1. ΤὨτουμῇ 5πυςῇ ἰονίην 
Ρτουϊάθηςθ δίοπα σουϊὰ [86 ρεαοβ οὗ Οοὰ ἰῃ 
ὙΠ ἢ [86 Ὀ]οβδίηρ οἰοθοβ Ὀ6 ξίνθη. 

δῃά βϑδηςβεοά ἴτ, δηά 411] τῆς ἰηδίγι- 
ΘΠ τδογεοῦ, Ὀοῖῃ τῆς Αἰτᾶσ δηά ]] 
τὴς να68868 τπεγοοῖ, δηὰ δά δηοϊηιοά 
ἴῆσπι, Δἀηἀ Ξαηςτἢςεα ΤΠ δηὶ; 

ΩἿ. ῥῥιὲ »Ὦ παρ ὠμοῦ δὲ οὐίἰάγοη οὗ 
]εγαθῆ ἰ. δ. Ῥγοπουῃοθ ΤΩῪ 8 ΝΑΠΘ ΟΥΟΓ 
Ποῖ ἴῃ Ὀ]εβθίηρ ἴδοι. Μαδιίσροηϊθβ 5ἰδίοσ 
δὲ (86 δδογεὰ Νδηιο 85 Ὥσνογ Ὀδθη υϑ64 ΕΥθῃ 
ἴῃ [ἢ6 βοϊοπιῃ Ὀεοποάϊςοη οὗ ἴδ βδῃσίιδγΥ 
δίῃοβ 6 ἀδδίῃ οὗ δίπιοη ἴπ6 [υξῖ. 

απά 1] «υἱἱ! δίεν. ἐδερε] ἰ.6. ἴ)6 σὨΠ]Πάτρη οὗ 
15γδοῖ, ποί, ἃ5 βδοπθ, ἔπ ῬῃηοδίβΌ Τ8Ὸ νγογὰϑ 
ἱτηρογί (δαὶ Οοἀά ν}}}} ξῖνε εἴδθοεοξ ἴο [86 Ὀδπθ- 
ἀϊςθοη Ῥγοπουποθὰ Ὀγ {μῈ Ῥυοβίβ. 

ΓΗΑΡ. Ὗ7ΠἼΤἼΠ. ὙΤὨΐβ ἀπά ἔδθ ἔννο ποχί οδδρ- 
ἴοτβ παιταῖθ πο οἱοβίηρ ὀνθηΐβ νυ ἢ παρρεηδὰ 
ἀὐυτπηξ [ἢ6 5ἴΑΥ δἱ δἰηδί. 

ΤὨΘ ρῥγοϑοηΐ ομδρίοσ ἀθθοσῖῦε5 [86 ῥγοβοηίδ- 
ἄοῃ οὗ χὶῆς Ὁγ ἴδ6 Ῥυηηςεβ οἵ [86 Τ Πθ65 δὲ 
1π6 ἀοαϊοδίίοη οὗ (πὸ ΤΑὈοσπιδοῖο. 

1. οπ ἐδε ἀν ἐδαί] ἱ.ε. "αἵ ἴῃ6 πιο [84ι," 
εἴ. Οεη. 11. 4. 8}Ὲ δ Ἐπίκεοη οὗ 16 σις 
ἴῃ ἔδλοϊ οοςυρίοα ἐννοεῖν ἀδγβ, 885 [6 βοαῃοὶ 
βϑῆονβ. ὙΤ8Πὸ “"ῬΙΠΟΟΒ᾽, νγοῦδ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 
οἰεναϊοά ἰο οὔῆςο!α] ἀἰ ΠΙΕΥ̓ ἴῃ σοπποχίοη τ]ὰ 
6 ὨυθεΠἢρ οὗ ἴμ6 Ρϑορὶθ (ςΐ. 1. 1---τ6). 
Τβοεὶς οἴοπηρ οἵ κ᾽ (θη ννᾶβ8 πιδάθ δήϊδσγ 
[δὲ σρῆϑυβ, δηᾶ οὗ σουγϑο Ὀδέοτε (86 Ὀγοαϊκίην 
ὉΡ οὗ ἔπε δῃοδιηρπιοηΐ δὲ δ᾽ηῖ, 1.6. Ὀδίνγθθῃ 
[86 τοὶ δηὰ [86 ἔυγθηθθίι ἀδγδ οὗ ἴπ6 ϑοςοηά 
τοοηῖἢ ἴῃ [86 ϑεσοηᾷ Υϑᾶγ: 1. σ. ΤΏ δποίηϊ- 
ἴῃς οὗ [δὲ ΤΑθογηδο]ο ἤθγὸ σγοίοστοὰ ἴο μῃδά πὸ 
ἀουδὲ ἰδίκορῃ ρίδοθ ἴἢ 106 Ἴοουγϑὸ οὗ ἴπθ ἢγξί 
τιοπίδ, Εχ. χ]ὶ. σ7, [δν᾿ Υἱ]. σο 544.,) δὰ πδὰ 
οςουρίοά οἰ ἀδγε οὗ [Βδί τηοηίι, ἴον, νἹ]]. 21. 
ΤΠ οηδοίπιηοηΐδ ϑεΐ ἑοσίἢ ἴῃ 186 Ὁμδρίοιβ ἤτοπὶ 
[,μεν. χ. ἴο Νιυιπ)ῦ. νἱ. Ἰποϊυϑῖνο, τσοσὸ ἀου.1685 
Ρτοσηυϊγαϊοά δὲ νδτίοιβ {{π|65 Ὀοΐνγθθῃ [ἢ σοῃ- 
βοοσδίίοῃ οὗ {86 Τθεγηδοὶο ἀηὰ (ἢς ἀδρατγίαγε 
ἔτοπι ϑ:πδὶ, Ὀυζ ἃΓῸ [ῸΓ σοην θη] Ώς6 86ῖ οἷ Ποῃ» 
ποςίοαϊγ. ΤΟ ςοηϊοηϊβ οὗ [δ6 ρῥγϑϑοηΐ σμπαρίοσ 
ἃτῈ ΔΟΟΟΓΑΪΠΡῚΥ ρῥἰδοεά δέϊεσ ἴμεπὶ; δηά 8}} (ΠῈ 
ΤΏΟΙΘ ὈΓΟΡΕΙ͂Υ, διποθ ρᾶτί οἵ [Π6 γιϊ8 σοηδίκιοά 
οὗ [δὲ ᾿ψάροῃβ δηὰ οχϑὴ ὈΥ νος ἴδ. Τἃ- 
Ὀοιηᾶςοὶα δηὰ ἰζ8 ξυγηΐξαγο σουϊὰ Ὀ6 σοηνογοὰ 
ἴῃ ἴΠ6 δηδυϊηρ ΤλΆτοθο5. ΤΠ6 ΟΥΩΟΣΥ Ρυγουοὰ 
τγουφδουϊ ἰ5 ᾿ 51} ποίθα 88 οπθ νυ ῃιςἢ του] 
ὨΔΓΌΓΑΙΥ ϑυρξοβὶ 1156} ἴο ἃ πασγγᾶΐοσ ΨῆΟ ννᾶ5 
ΓΟ ΘΙΏΡΟΣΑΣΥ ΜῈ} [86 ονεηῖβ. 



ν. 2-20. 

2 ἼΤμαῖ ἴῃς ργπος8β οὗ [ϑ5γδεὶ, πεδάβ 
οὗ τῆς Βοιιβεὲ οὗ {πεῖγ ἔδῖῆειβ, ψῆο 
τύογό τῆς ργμποςβ οὗ τῆς {γῦε8, πὰ 
᾿νοῦ ονοῦ ἴποπὶ τῃαϊ γογε πυμῃθαγοά, 
οἤεγεά: 

1. Απά {Πεγ Ὀτγοιυρῃῖ τπεὶγ οβεηηρ 
δείογε τῆς [οΒ, 81Χ σονεγεα νγνδρΌΠ8. 
δηά νγεῖνε ὀχϑη; ἃ νγάροη [ῸΓ ἴνο οὗ 
(λ6 ῥγίποεβ, Ἀπά ἔοσγ δᾶςἢ οὔὲ Δῃ ΟΧ: 
ἀηά τῆ ΕΥ Ὀγουρῆς τΠ6πὶ Ὀεΐοτγε τῆς Ὧ- 
ΒαγηδοΪα. 

4 Απά τῆς ΓΙ ῸΚῸ βραΐζε υὑπίο Μο- 
865, ϑΑΥ]ηρ;, 

5 Ἴακε 1ὲ οὗ ἴμεπι, (δὲ ΤΟΥ͂ ΠΙΑΥ 
δε ἴο ἀο ἴδε βεγνὶςς οὗ ἴῃς τθεγηδοὶε 
οἵ τῆς σοηρτερδίίοη; ἀπά ἴδοι 8}|4]1 
δῖνα τδπὶ υπῖο (ἢ 1, εν ἴε8, ἴο ΘΥΟΓΥ 
τγΔη ΔΟσογΙηρ ἴο ἢ]5 βαγνίςα. 

6 Απά Μοβε8 ἴοοῖϊ͵ ἴῃς νγᾶροπϑβ ἂδπά 
6 οχβῃ, δἀῃά ρᾶνε {πεπὶ ὑπο δε 
Ι εν τε8. 

7 Ἷνο νγροῇβ ἂπὰ ἔουγ οχβη ἢς 
σάνε υπηῖο [πε 80η8 οἵ (σεββοη, 80- 
ςογαϊΐηρ᾽ ἴο {Πεὶγ βογνίςα : 

8 Απά ίουγ νγαροηϑβ δπᾶ εἰρῃξ οχεη 
ἢςε ἬΝ πηῖο τς 80η8 οἵ Μεχγατ, δο- 
ςογάϊηρ ὑπο {ΠΕῚΓ βεγνίςε, ὑπάθγ τῃς 
Βδηά οὗ [πᾶ πιᾶγ τῃ6 8οη οὗ δγοῃ τῆς 
ΡΓΠαβῖ. 

9 Βυῖ υπῖο τε 8ο0π8 οὗ Κοδδίῆ 
ἢε ρᾷνε ποπε: δεοδιιβε ἴπε βεγνίςε οὗ 
τῆς βαποῖζυδγη Ῥεϊοηρίηρ υπίο τῆεπὶ 
τυᾶς δαί τε 58ου]ὰ θεᾶγ ὑροη ΠΟ Ϊγ 
Βῃμου]άετγβ. 

Ιο  Απά τῆς ρτγίηοςβ οἤδεγεά ἴοσ 
ἀεαϊςδίπρ οὗ τῆς δ]ταγ ἴῃ (ῃς ἀδγ τμαΐῖ 
1 νγα8 δποϊηϊεά, Ἄνεη (ἢ ῥγίῃςθβ οἵ- 
ἰεγεὰ {πεὶγ οβεγίηρ Ὀεΐογε τὰς δ] ἴλγ. 

8. εουεγεά «υαρφορ.}] ἼΠ6 4υλιγιησ ντοζὰ 
οὗ 1815 ρῆγαθο 15 σοηάογοὰ " ᾿ἰἴοσ," 19. Ιχνΐ. 
20; δΔηά βοιηὸ (Ο6ϑεη., ἢ ὙΝ εἰΐο, ὅς.) ῥτείεσ 
ἴο τοηάοσγ “ΠΟΥ νγάροηϑ:" 2.6. 1 ἴοτθ Ὡς ἢ 
ὙΈΓΟ ποῖ οὐ Ὑ Ποοὶς, Ὀυϊ Ὀογηα ΌΥ ἵἴννο Οχϑῃ, 
ΟΠ6 ἴῃ ἔγοηΐ δηά οὴδ Ὀξηϊηά. ϑυςἢ σοηγογ- 
Δηὴσε8Β ψΟι]ὰ ΡῬΓΟΌΔΟΪΥ Ὀ6 πιο σοηνεηϊοηΐ 
ἴδῃ ψβοοϊοὰ νναροηβ ἰῃ 86 Σου ἢ σΟυΠΙΓΥ͂ 
ἴο ὃ6 ἐγανεσϑοά 

7--θ. Τὸ [δὲ Οεβμοηϊίεβ, το δὰ ίο 
ἰγαηδρογί ἴῃ βδηρίηρα δηᾶὰ Ἴσουοτηρε οὗ (86 
ἰΔυογηδοϊθ, ἵννο νγάζοης ἃγὸ δϑεϑιρτιοᾶ: ἴο 1Π6 
Μεγαγιίοβ, γῆο μιδὰ [6 σῆδγρο οὗ [86 5Ξο]άά 
Ῥᾶτίβ οἵ {πὸ ἰδθογηδοῖθ, ἔοῸΓ νναροῦβ. ὙΠῸ 
Γυγηϊζυτε δηά νοβϑοὶς ἢ. ΚοΔ 68 σσοῦο ἴο 
ΟΔΙΤῪ Οὐ ἴδποῖῦ οὐχ 5μουϊάοτβ, (ομηρατζο 1. 
257) 26, 31, 36, 37. 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΥνἹΙΙ. 

1: Απὰ (6 [ΒΡ 854 υπῖο Μο- 
868) ἸΠΕΥ͂ 81|]} οὔξεσ τῃεὶγ οἴδεγίηρ, 
ΘΔΟΝ ῥγίηςα οἡ ἢΐ8 ἀδγ, ἔογ τῆς ἀεάι- 
ολίίηρ οὗ (ἢε Δ]αγ. 

12  Απὰά ἢε (Πδῖ οβετγεά ἢ18 οἶεγ- 
ἱηρ (ἢς ἢτβϑε ἀδὺγ νγᾶβ Νδῆβμῃοη τῆς βοῃ, 
οὗ Απηπιηδάλδ, οἵ (πε ττῖρε οὗ ΤυἀΔἢ :᾿ 

12 Απὰ ἢἰς οἤεγιηρ; τὐας οπμς 5|[νδσ 
σδάγροσ, τῆς σγεῖρῃς (Πογθοῦ τὺας λη 
δυπάγεά ἀπά τἈἰγγ «ῥεζείς, ομς 5|1νδγ 
δον] οὗ ϑενεηγ 5Πιεἶκε 8, αἴϊεγ τῆς 5}6- 
Κεὶ οὗ τῆς βϑδησζυδίγ ; ὃοῖἢ οὗὨ τῃδηλ 
τυεῦς [11] οὔ ἅπθ βουγ πιϊηρ]εὰ ψ ἢ 
ΟἹ] ἔογ ἃ ἔπιϑδὲ οβεγίηρ: 

14 Οπε βροοῃ οὗ ἴδῃ Ἂρεζεὶς οὗ 
Βο]ά, ι}} οὗ ποβῆβε: 

ϊς πε γν}Ὲ ΒΌ]]οςΚ, ομα ΓΔΠῚ, 
ΟΠ6 ΪΔτ} οὗ (Πε ἢγβί γεϑᾶγ, ἔογ ἃ δυγηΐ 
οἤεγίηρ: 

16 Ὅπε Κιά οὗ τῆς 
Οβεγηρ: 

17 Απά ἴογ ἃ β8δογίῆςς οὗ ρϑᾶςς οἵ: 
ἔεγίηρβ, νο οχεη, ἥνε γλπ8, ἥνς ἢς 
δοδῖβ, ἔνε ἰδπὶῦ8 οὗ τε ἢγβί γεᾶγ: 
[018 τὐας τῇς οβετγίπρ οὗ ΝΝββῃοη τῆς 
δοῃ οὗ Απιπιϊπηδέδδ. 

18 4 Οπ [δε βεοοπά ἀδγ Νιεῖδαπεεῖ. 
(ἢε 80η οὗ Ζυλτι, ργηος οὗ [5βδ ἢ, 
ἀϊά οὔξεγ: 

19 Ηε οἤετεά ,“ῶ.γ ἢἰ8 οβεγίηρ οπε 
δ να σμάγρεγ, τῆς ννεῖρῃς τ βεγεοῦ 
τυᾶς ἂἃῃ Ὠυπάτεά ἀπά {ΠΙΓΓ «ὀεξείς, 
ΟΠΘ 8᾽ΐνεγ θοὸν] οὗ βενεπῖγ 588εΐζε]β, 
αἴεγ τῆς 8}εἶκεὶ οὔ τε δδῃσίιδ ; 
Βοιἢ οἵ τπεπὶ Α1]] οὗ ἔπε βουγ τηϊπ- 
οἰ εά τ ἢ ΟἹ] ἔογ ἃ πιεῖ οἤεπηρ: 

20 Οπε β8ροοη οὗ ρο]ά οὗ ἴεπ -δε- 
είς, [1] οὗ ἰπσεηβα: 

12.-. 88. ὙὝμο ϑονογαὶ ργίποθβ τηᾶκο {πεὶγ 
οδπηρθ ἴῃ ἴΠ6 οὐδοῦ δϑορηθὰ ἴο ἴπ6 {π|065, 
“ἢ. 1. [ ψα8 ἀουδίϊεβα (86 ἰτἴθεβ {ποπη- 
ϑεῖνεβ ὑυὩο ἢ ̓γοβοηϊοα [8696 βὶ 5 (Ὠγουρἢ {Ποῖ 
οδιεῖβ. Το ἔνγεῖνο οἰἴουηρθ ἅΓῸ δ ΓΙ ΕἾΥ ΑἸ Πκο, 
δὰ μδὰ πὸ ἀουδὲ Ὀδδὴ διτδηρθὰ δηὰ ργὸ- 
Ῥαγρὰ ργθυυϑγ. ὙΏΟΥ νγεστο οἴετοά ἢον- 
ἜΕΥ̓ΟΓ ΟἹ ἰννεῖνο βοραγαίθ ἀδυβ, δηὰ [86 Πδισδῖνο 
ἀοϑογθίηρ ΘΔΟὮ ΘΟΎΟΓΔΙΪΥ δἱ ἰσηρῖῃ ἢ υη- 
ΑἸϊογοὰ ἰδηρυάᾶρο, σοῆοοῖϊβ δοιηοννῃδὶ οὐ {δ6 
βίδίο Υ ΘΟ] ΠΥ τὶς πιλγκοὰ [86 ἸΌοη 
ΟὗἩἨ [86 58Π|6 ΤδγοΠ ΟΠ] ΟΥ̓ ὉΥ ἄαγ. Οὗ 
σουϑο (Π6 5Δοτιἤσοϑ Ὀγουρῆς ὈΥ οδοῖ; ρΥποο 
ΜεῖῈ οἤδγοὰ οὐ (Π6 δύ οὐ ὙΒΙΟὮ (ΒΟΥ ὑγετο 
᾿ἡταβυ νοι [6 σδδύροσβ, Ὀονν 8, ἀπὰ δρυυῃϑ 

ΠΡ; ργεϑογνοὰ ἔοσ [86 ξυΐζυσο υ86 οὗ [Π6 84ηο- 

6γ5 

δῚ, ν. 2.1. 

Φ 910 « ἴεν. ΒοΔΌ ἔογ ἃ 5. ὁ ἴον, 4: 



676 ΝΌΜΒΕΆΚΒΘ. ΝΙ]. 

21 Οπε γοιηρ δυ]Π]οοὶς, ομα τάπι, 
οἤδ ἰδ οὗ τὰς ἢγβὲ γοᾶγ, ἔοσ ἃ δυγηΐ 
οβεγίηρ: 

22 ὅς Κιά οἵ τῆς ροδίβ [Ὁσ ἃ ἰῇ 
οβεγίηρ : 

22 ᾿Απά ἴογ ἃ βδογίβος οὗ ρεᾶςε οἵβ 
ξευίηρϑ, Ὅνο οχεῆ, ἔνε γδπιδ, ἢνε ᾿ς 
ϑορῖβ, ἔνε ἰδπλῦβ οὗὁἩ 16 ἢγβξ Ὑδᾶγ: 
τη 8 τᾶς τἴῃε οβετίηρ; οὗ ᾿Νοϊμδηθαὶ (μ6 
80η οὗ Ζυδλτ. 

24.  Οπ τἶς τὨἱγὰ ἋΑΥ ΕἸΠΙΔ0 τῃ6 
80η οὗ Ηεΐοη, ρῥγίπος οὗ [ες ΤὨ]άγεῃ 
οἵ Ζεδυϊυη, ἀϊά οὔετ: 

25 Ηἰβ8 οβεπηρ τοῦς οπβ β|νοῦ 
σΒάγρετγ, ἴῃ ψγεῖρμς γογθοῦ τῦσς δλῃ 
Ἠυπάγεά δηά τὨΐγῖγ οῤφάείς, οπμα 5 νεγ 
δον] οὗ ϑενεπίῦ 8Πεκεὶβ, δῆτεῦ ἴΠ6 586- 
Κεὶ οὗ τῆς βδποζυδιγ ; θοῖἢ οὗ τἢδπὶ 
[] οὗ πε ἤουγ πιϊπρ]εἀ νυ»ῖτι οἱ] ἔου 
ἃ τηϑλῖ οἤθτηρ : 

26 Οπε δ ήδη ΒΡροου οὗ ἕδη .δε- 
είς, Μ.1] οὗ ἰποεηβα: 

27 Οπε γοιηρ δυ]οοΚ, πα γδῃ,, 
ὁπς ἰδ οὗ τῃ6 διβϑῖ Ὑϑᾶγ, [ὉΓ 8 
δυγηξ οἴξετίηρ : 

28 Οπε Κιά οὗ [ῃ6 ροδῷϑ ἔοσ ἃ 8 
. οἤεπηρ: 

29 Απά ἴογ ἃ βδογίῆςε οἵ ρεᾶςε οἵ- 
ἔετγίπρβ, Ὁνο οχεῃ, ἔνε τὰπι8. ἤνε ἢς 
δοδῖβ. ἤνα ἰΔπ|0ῦ8 οὗ τς ἢγβθί γεᾶγ: 
(15 τυας ἴδε οἤεγίηρ οὗ ΕΠΙΔ0 τῆ δοῃ 
οὗ Ηεϊοη. 

420  Οη ἴδε ἔουγῃ ἀδγ ΕἸ᾿Ζυγ (᾿ς 
805 οὗ δῃεάευτγ, ργίπος οὗ τπε ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ Κευρεη, ἀἰά ο72 7: 

31 Ηἰβ οβεπηρ τὺας οὔς ϑ8|[νεσ 
ΟΠΑΓΡΕΓ οὗ ἴῃς ψεῖρῃς οὗ δῇ δυπάγεά 
δηά ΤΥ «δοζεῖίς, ομς 5 Ϊνεγ δον] οὗ 

. ΒΟΥ ΘΩΓΥ 8ἢ6|κ6]8, αἴτεγ [ῃ6 βῆεκεὶ οἵ τῆς 
βΑποίυατγγ ; οι οὗ {πεπὶ ἔ}} οὗἩ πε 
βουτγπληρ] 6 νυ ἢ ΟἹ] γα πιεδιοβεγηρ: 

422 Οπε ροϊάδῃ βροοη οὗ ἴεη ῤέ- 
είς. 1] οὗ Ἰησεηβ6: 

23 Οπε γοιηρ δυ]].οςκ, ομς γᾶπι, 
οπ6 ἰδτὰῦ οὗ τς ἢτϑῖ γεδγ, ἔογ ἃ δυγηΐῖ 
οἤεείηρ: 

24 Ὅπε Κιά οὗ ἴῃς ροδῷϑ ἴοσ ἃ 8ἰπ 
οβεγιηρ : 

25 Απά ἴογ ἃ βδογῆςε οὗ ρεᾶος οἵ- 
ἔδγηρβ, νο οΧεῃ, ἔνε γδη8, ἥνε ἢ6 
βολῖβ, ἤνε ἰδιὴρβ οὗ τῆς ἢγβί γεᾶγ: 
1η5 τύας ἴῃς οἤεγίπρ οὗ ΕἸΖαγ τῆς 
50η οὗ ῃδάευτ, 

[ν. 21--49. 

6 4 Οπ ἴδε ΒΗ͂Β ἀλγ ϑΠοϊαπιῖε] 
τ(ῃς δοη οὗ Ζυτϑηῃδάάδί, ρὑγίπος οὗ ἴῃς 
οὨ]άγθη οὗ δίπιδθοη, ἐἰ4 977)27: 

27 Ηἰβ8 οβεπηρ τος οπς ϑι|ϊνεσ 
σδαγρεσ, τς νγεῖρς ννπογεοῦ τας Δῃ 
Ὠυπάγεα πὰ ΙΓ “φεζείς, Ομ ας δ: Ϊνεγ 
δον] οἵ βενθη 56 Κε]8, δἴζεγ (ἢ 5Πε- 
Κεῖ οἵ ἴῃς βαῃοίυδγυ ; θοῖἢ οὗ τῇεπὶ 
[Δ] οὗ πε ἤοιυγ ταϊηρ] θά ψν ἢ οἱ] ἔογ 
ἃ τηθδῖ ἘΠΕ 

48 πε ροϊάδῃ βροοη οὗ ἴεῃ “δε- 
εἰς, 4.1] οὗ ἱποεηβε: 

40 Οπε γοιπηρ θυ]. οςΚ, ομα γδπι, 
οηδ ἰλπῦ οὗ ἴῃς ἢγϑῖ γϑᾶγ, ἔογ ἃ δυγηῖ 
οἤετγίηρ: 

40 πε Κιά οὗ 6 ροδῖϑ ἔογ ἃ ϑἰπ 
οἤεσγηρ: 

41 Απά ίογ ἃ βδοήδςς οὗ ρβᾶος οἷ: 
ἰεγίηρβ, γο οχεη, ἔνε τάπι8, ἤνα ἢς 
δολῖβ, ἤνε ἸΔλπιῦ8 οὗ τῆς ἢγβὲ γεᾶγ: 
ἢ 18 τᾶς τῆς οἤεγίπρ οἵ δῃεϊυπκῖο] τῆς 
80η οὗ Ζυτβῃδααδὶ. 

42  Οη τς 5ἰχίῃ ἀδὺ ΕἸΙΔβΑρἢ 
(πε 801} οὗ [εμεὶ, ρῥγίπςς οὗ της ςἢ}]- 
ἄτεη οὗ (ὑδά, οὔάεγεά: 

43 Ηἰς8 οἤεπηρ, τοῖς οἠς 811 ν6γ 
σμάγροῦ οὗ ἴῆς ψεῖρῃξ οὗ δὴ πυπάτεά 
δΔηὰ ΤΕ σῤεξοίς, ἃ 58|1ν8γ ον] οὗ 
ΒΕΥΘΠΥ 8Π 6 ΚεΪς, αἴζεγ [ἢ βῆ κε οὔ τῆς 
ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ; οί οὗ τῆεπι {μ]] οὗ πε 
βουγπλϊρ] εά νυ ἢ οἱ] ἔογα πιεδτοεγίηρς 

44. Οπε ροϊάεῃ βροοη οὐ ἴθ «ῤέ- 
ἐεἰς, [ι]] οὗ ἰποβηβα: 

45 Οπε γουπρ δυ]]οςκ, οἠς γδπι, 
οπε ἰδπὶὺ οὗ (᾿ς ἐξῇ γελῖ, ἴοσ ἃ υγηΐ 
οἤεγίηρ: 

46 Ὧδε Κιὰ οὗ (πε ροδίβ ἔογ ἃ 5ἰπ 
οἰεγίηρ : 

47 Δῃά ἴοσ ἃ βαςπῆςς οὗ ρεᾶος οἵ- 
ἔεγίηρβ, ἴνγο οχεπ, ἔνε γάπι|8, ἥνςε ἢς 
δολῖβ, ἔνε ἰΔπ|ῦ8 οὐ 1ῃ6 ἢγβθί γβϑᾶγ: 
115 τυᾶς τῆς οἰοτίπρ οὗ Ε]]Ἰλβαρὴ ἴῃς 
βοη οὗ Ὠεμεὶ. 

48 4 Οη τδε βενεπίῃ ἀδὺ ΕἼ15}απ)ὰ 
(Π6 βοὴ οὗ Αμην, ρῥγίηος οὗ τῆς 
Ἑ“ΒΠ]άγεη οὗ Ερῃγαδίηι, οὔεγεά: 

49 Ηϊ8 οἤεπηρ τῦῶς οπα ϑ]νεῦ 
ΚΠΑΓΒΟΓ, (6 ννείρῃς ψμεγεοῦ τῦας δῃ 
Βυπάγει δηὰ ταϊγῖγ εῤεζεῖς, μα βιϊν ον 
δον] οὗ βενεπῖγ 8}εΚεῖ5, δζεγ τῆς 5Π6- 
Κεοὶ οὗ τῆς βαποίυδγυ; δοῖῃ οὗὨ τῃεπὶ 
[1] οὗ πε ἤουγ πιϊπρίεά νν ἢ ΟἹ] ον 
ἃ πχοδί οἤξεγίηρ: 



Υ. 50---79.] 

50 Οπε ροϊάεπ βϑροοη οὗ ἴδῃ .6- 
εὶς, [11] οὗἁἩ ἱποθῆβε: 

σι Οπε γουηρ θυ] οοἷκ, ομς ΓΔΠῚ. 
οτς ἰδ οὗ (ἢ6 ἢγϑὲ γϑδγ, [οσγ ἃ Ὀυγηΐ 
οἤετγίηρ: 

52 ὅπε Κιά οὗ τὰς ροδῖβ ἴοσ ἃ ἰὴ 
οβεσγίηρ: 

52. Απά ἴογ ἃ βϑδοπῆςε οὗ ρεᾶςε οἷξ 
ἔεγιπρϑ, ἴνχο οχεη, ἔνε γαπ8, ἔνα ἢ6 
δοαῖβ. ἔνε ἰδηλῦ8 οὗ 1Πε ἢγβί γϑᾶγ: 
(ἢ}8 τῦσς {με οἔετγίπρ οὗ ΕἸ 8ῃαπηα {πε 
8οη οὗ Απιηνδυά. 

54 ὅ Οπ δε εἰρθτῆ ἀλγ ογεγεά 
(ὐδπμδ] εἰ τῃς 8οη οὗ ᾿εάδῆζιιγ, ργίπος 
οὗ τς σι] άγεπ οὗὁἨ Μδληδββ6Ὰ: 

δς Ηἰβ οἤεγίηρ τοῖς οὔς ϑ8ιΐνεῦγ 
σἤΑγρεγ οὗ (ἢ νγεῖρῃς οὗ δπη πυπάτγεά 
δηά τηϊγῖγ σῥεξοῖς, ομς 5:ΪνῈγ Ὀον] οὗ 
ΒΕ ΕΠ 816 Κε]8, δίϊεγ τῇς 58Π6 καὶ οὗ 
(Πε βαποίΌΆΓΥ ; Ῥοῖἢ οὗ τῆῃεπὶ ἢ1]}} οὗἁ 
ἔπε βουγ πιηρίεά νυ ἢ οἱ] [ῸΓ ἃ πιεαῖ 
οἤεσίηρ: 

ςό ὅπε ροϊάεη βροοῃ οὗ ἴδῃ “}ὲ- 
ἐεὶς, [ἃ]] οὗ ἰῆσεπβα: 

57 Οπε γουηρ δυ]ΠοοΚ, οπα ΓΔΠῚ, 
οπα ἰδπὶῦ οὗ {πε ἢτϑῖ γϑᾶσ, ἔογ ἃ δυγηῖ 
οἤεπηρ: 

κὃ ὅηε Κὶά οὗ τῆς ροδῷϑ ἔογ ἃ βίῃ 
οβεγπρ: 

59 Απά ἴοσγ ἃ βδοπῆςε οὗ ρεᾶςβ οἵ. 
ξεγίηρϑ. ὑνο οχβῆ, ἔνε γάγηβ, ἥνε ἢ6 
ροδῖβ, ἔνε ἰλπι|ῦ8 οὗ τε ἢγβξ γεᾶγ: 
τηϊ5 τυσς τῆς οἤετγίηρ οὗ (ὐδηιλ εἰ (ἢ 6 
8οη οὗ Ρεάδῃζωυτ. 

όο 4 Οπη δε ηἰπτῆ ἀδῪ Αδίάδη 
(ἣς 3οη οὗ Οἰάδοηϊ, ργίηςς οὗ ἴῃς (Ἀ1]- 
ἄγεη οἵ Βεπ)]δπγη, οὔεγεά: 

όι Ηἰβ οἰδετίπρ τος ομς ϑ8|ϊνεῦ 
σἤλγρεγ, ἴῃς νγεῖρῃς ψπεγεοῦ τας λη 
Βυπάγεά δηά τὶ τῤεξεῖς, οὴς 51] ν 6 Υ 
δονν] οὗ βενεηΥ 8μεΐκε 8, δίτεσγ τῆς 58 6- 
Κεὶ οἵ «δ βαηοζυλιῃ; δοίῃ οὗ τῃεπὶ 
[1] οὗ ἔπε ἤουγ πιϊηρὶεὰ νῖῈ ΟἹ] ἔογ 
ἃ τχεαῖ οἤεγπρ: 

62 Οπε ἈΑν ΟΕ ϑροοῃ οὗ ἴεῃ :ῤέ- 
εἰς, [1] οὗ ἱποβῆβα: 

65 Οηες γοπηρ Βυ]]οοΚ,, οπς ΓΑΠῚ, 
οπα ἴδηι οὗ (ἢε βΙβῖ γεαῦ, ἔοσ ἃ δυγηῖ 
οβεγίη 

ὅμε Κὶά οἵ τῆς ροδ ἔὸσ ἃ 5η 64 
οἤεγίπρ: 

ός Δμάὰ ἴον ἃ 8δοτίῆςος οὗ ρεᾶςς οἷν 
ξεγίηρβ, ὑνο οχϑῆ, ἔνε τγᾶπι5, ἤνε ἢξ 

ΝΌΜΒΕΚΑΘ. ΝνΙ]. 

δολῖβ, ἔνε ἰδηρβ οὐἩἉ [πὸ ἢγβϑὲ γεᾶγ: 
118. τᾶς τῃ6 οἤεγίηρ οὔ Αδιάδῃ τῃς 
8οη οὗ Οἰάεοηί. 

66 4 ὧπ ἂς ἐεπίῃ ἀδγ ΑΠΒίεζοσ 
τῆς βοὴ οὗ Απιη}!8ηδάάδὶ, ργίπος οὗ 
τῃε ΤΠ] άτεη οὗ Πλη, οὔεγεά: 

67) Ηϊβ οβεγίηρ τας οπα 5|ϊνεγ 
σδάγρεῦ, (ἢ νγείρῃς νΒεγεοῦ τυας λῃ 
Βυπάγεά δηά Ἀγ «ῥεζείς, ομς β|]ν εγ 
δον] οὗ βενεηγ 5ιιεῖκεὶςβ, δἴϊεγ τῆς 5Π6- 
ΚΕ] οὗἩ τπς βδποΐυδγυ ; δοῖ οὐ τῃδπὶ 
11} οὗ πε ἤοιιγ πλίηρ]εά νυν ἢ οἱ] ἔογ 
ἃ τηρδῖ οἤεγίηρ: 

68 Οπε αὐ δὰ βροοη οὗ ἴδῃ :ε- 
ἐείς, (111 οὗ ἱποβθηβα : 

ὅρ Οπε γοιηρ δυ]]οοἶκ, ομς ΓΑπι, 
ΟΠ6 ἰδ οὗ τῆς ἢγϑι γεᾶσ, ἔοσ ἃ δυγηῖ 
οἴξεγίηρ: 

ο Ὅς ΚΙά οὗ τε ροδβ ἔογ ἃ 8ἰη 
οἤεείηρ: 

71 Αμπὰά ἴογ ἃ β8δογίῆος οἔἩ ρεᾶος οἷς- 
ἔδγιηρβ, ὑνο οχϑθῃ, ἔνε γᾶπι8, ἥνε ᾿ς 
δοδῖβ, ἢνα ἰαπηῦβ οὗ (ἢε ἢτγβέ γὙεᾶγ: 
1Π18 τας τῆς οβετίηρ οὗ ΑΠιίεζεγ τις 
80η οὗ Απηη5ῃδ4ἀΔὶ. 

γ2 4 Οπ τἢε εἰενεπῖῃ ἄγ Ραρίεὶ 
τῆς 8οη οὗ Οὔογδη, ρτγίπος οὗ τῆς «δί!- 
ἄγεπ οὐ Αβδεσ, οὔγεγεά: 

73 Ηἰἴ8 οβεγηρ τας ομς ϑ8||νεὲὺ 
σδάγρεγ, (Π6 νγεῖρῃς Ἡγπεγεοῦ τὺσς Δλη 
πυπάγοα ἀπά τὨϊγῖγ τὀεξοῖς, οπα βιἵνεσ 
ὈΟΝ] οἵ βεν βῃΥ 8} εἶκε ]8, δέξεγ τῆς 586- 
Κεὶ οὗ τῆε βαποζυδγυ ; θοῇ οὗ τπδπὶ 
1] οὗ ἔπε ἤουγ πιϊπρίεά Ὑγ ἢ οἱ] ἔοσ 
ἃ τηεδῖ οβεγίηρ: 

74. Ομςε ἘΠ Ὲ ϑροοῃ οὗ ἕδη 4ῤε- 
είς, Α1] οὗ ἱποθῃβα: 

7ς Οπε γουπρ δι] οοἶκ, οὴς τᾶπι, 
οπδς ἰδπῦ οὗ (ἢς ἤει γεᾶῦ, ἴογ ἃ δυγηΐ 
οἴξεγίπρ: 
6 Ὅτε Κιά οἵ τῆς ροδῖβ ἴοσ ἃ 8ἰῃ 

οβεγίηρ: 
7 Απά [οζγ ἃ βδοῇῆσςε οὗ ρεᾶςε οἵ- 

ἔεγίηρβ, γο οχϑῆ, ἔνε σδπι80 ἥνε δε 
Βοδῖβ, ἔνε ἰλπὶῦ8 οὗ τῇς ἢγϑθὲ γεᾶγ: 
118 τας 16 οἤεγίηρ οὗ Ραρίεἰ τῆς βοῃ 
οἵ Οογδη. 

γΒ 1 Οπ ἴδε νεῖ ἀλΥ ΑΠΐγα 
(Π6 8οη οὗ ἔπδπ, ργίπος οὗ ἴδε ςἢ]]- 
ἄγε οὗ ΝΝΑΡΒΏΙΙ, οὔεγεά: 

79 Ηἰς οεπηρ τοῦς οπε ϑἰἷνεγ 
σμάγρεῖ, τῆς ψγεῖρῃς τ πεγεοῦ τὺσς λη 
δυηάκεά δηά ταϊγῖγ «ὀεἀείς, οπα 511 νοῦ 



6ηὃ 

Ὀον] οὗ βενεη τ 586 κ6Ἶ8, δἴζογ ἴμς 586- 
Κεϊ οἵ τς βαποίιδγγ ; Ὀοῖι οὗ τῆ επὶ {}}} 
οὔ πε ἤουγ πιϊηρίοὰ νὴ ΟἹ] ἔογ ἃ 
πιεδῖ οἤεσηρ: 

8ο Οπε ροϊάεη βροοπ οὗ ἴεῃ .6- 
εὶς, [ἃ]] οὗἁὨ ᾿ποθῆϑ6: 

81 Οπε γοιηρ δι] οοἷς, οπς ΓΑΠι, 
οπδ ἰδπὶῦ οὗ τ[ῃς6 Πγϑῖ γϑᾶγ, ἔογ ἃ δυγηΐῖ 
οἴεγίπρ: 

82 Ὀπὲ Κιά οὗ τῆς ροδῖβ ἔογ ἃ ϑἰῃ 
οβεγπρ: 

82 Απά ἴον ἃ βδογίῆςε οὗ ρεᾶςς οἷν 
ἔεγίηρβ, ὑγο οχεῆ, ἔνε γδπΊ8, ἥνα ἢς 
φοδῖβ, ἔνε ἰΔπ|0ῦ8 οὗ τῆς ἢγβί γὙεᾶγ: 
τι ϊ5 τυας τς οἤεγίηρ οὗ ΑΠίγὰ τπε βδοῃ 
οὗ ἔξπδηῃ. 

84 ΤἸΉΪ8 τυας τἢς ἀεάϊςδιίοη οὗ {Πε 
αἰΐατ, 'π τῆς ἀδγ ἤδη ἰδ νγὰ8 ἀποϊηῖϊ- 
εἀ, ὈγΥ ἴπε ρῥγίμςεβ οὗἁ [53γ86]: ἴνγεῖνε 
σμάγρετβ οὗ 5:]νεῦ, νεῖν 5] νεῦ Ῥονν] 8, 
ἔνγεϊνε 5ροοῃβ οὗ ρ0]ά: 

ὃς Εδοἢ σΠΑΓρΡῈΓ οὗ 5:1νεὺ τυεὶρῥὶπρ 
δῃ δυπάγεά ἀπά {Π|γ οὐεζείς, εαςἢ 
ΟΝ] βανεπίγ: 411] τῆ6 δ5,νεσ νεβ86]}8 
«τυεὶρῥεά ἴνγο ἰπουβαπὰ ἀπά ἔουγ δυπ- 
ἀγεά τῥεζείς, αἴτοσγ ἴῃς 5ἢεἶκεὶ οὗ τὰς 
ΒΑΠΟΙΤΌΔΓΥ : 

86 Τα ροϊάεῃ βροοῇϑβ τύεγς ἴνγεῖνς, 
1] οὐ ἰῆοεπηβε, τυεὶρῥίηρ ἴεπ «ῥεξείς 
Δρίθςθ, δίϊζεσ [6 8ῃεϊζεὶ οὗ τἢς 8δπο- 

84--88. Ι 84 51:1νὸ΄ 58ποκοῖὶ 6 {δξθῃ, 
ΤΟΟΡὮΪΥ, δ8 νομὴ 2᾽ς οὗ ἃ 58Π[{πὴν, ἀπὰ ἃ 
ξοϊάδῃ 5μοῖκοὶ σις οὗ ἃ ϑονοσείζῃ, 86 Ἰπ ΕΠ ηϑὶς 
σοσίδ, ΌὉΥ ννεῖρῃξ, οὗ ϑᾶσἢ δἰἶνεσ σμάγροσγ νν]] 
Ὀ6 412ς5., Οὗὁ ἐΔ0 ἢ} ὈΟΝ]Ϊ 17.55., ΟὗἩ δᾶςἢ ροϊάθη 
ΘΡοοῆ 220. (ἀοῃϑοη  ηΕ (δὲ ἀρρτοραῖο νοσίῃ, 
ὈΥ νερῃῖ, οὗ [26 ψΒο]ο οὗ ἴΠ6 οἴεσγίηρϑ νν}]] 
Ὀ6.23.428. Βαϊ [86 τοϑὰὶ νγνοσίῃ οὗ βιςἢ ἃ 5011, 
ψὨδη πηρϑϑυγοὰ ὉΥῚ [86 ὑγσα5 οὗ οἱοϊ μη δηὰ 
ἴοοὰ «δὲ {μαὶ Ὀπιθ, πιυδὲ μάνα ὈΘΘΏ ΥΔΘΕΥ 
διοαίοσ, [{ στηιιςὶ ποΐξ ὃὈ6 ἐογροίίθῃ ἴοο [πδὲ (Π6 
ὙΤδὈεγηδο]ο 1561 δα ὈΘΟῚ ΓΟΟΘΠΓΥ οοηϑίσιςοϊοά 
δῖ ἃ ναϑί οοϑί. 

80. “αδεγπαεῖε 9 δὲ ἐοηρτεα"οη} Ἀδίδεῦ 
οὗ παϑονπ κα, «οἴ, Εχ. χχῖχ. 42 δηά ποΐθ. 

«υἱὲ βί»ι] ἱ. 6. 88 τῆδῖρ. ἢ Οοά, ποῖ (85 
8016) ὙΠ δἰ πη561, ὙΤῆθ πᾶπθ οὗ σοὰ [5 
᾿πιρ]1οἀ ἴῃ [86 ΡἤΓαϑ6 “6 [ΔΌοσΏΔοΪο οὗἉ τιθείς πρ.᾽" 

δὲ δεαγἀ ἐδε “σοἱοο οὔοπε “ῥεαξίη] ἘἈΔΙΠΟΥ Β9 
θδᾶχά 886 ΥΟοΟοθ ΒΡΘΟΔΧΙΠΑ, ΟΥἹ ΘΟΩΥΘΧ - 
πε. ὙΠα ῥγοόρεῦ ἔογοε οὗ (86 Ηεῦγεν ρᾶσ- 
ἘςῖρΙε (ΗΠ Πρδεὶ, 88 'π 2 8. χίν. 3; ἘΖΕΚ. 1]. 2, 
ΧΙ. 6) ψουϊὰ Ὅε σίνοη 1 νγὸ σϑηάοσ, “" Π6 
Ποασὰ {πὸ σοῖο τηδκίηρ [561 85 ἷηρ." 
ΤΒΟ εὔξοϊ νγᾶβ 85 ἰβουχῇι Μοϑεβ νγᾶβ δι 1Ὁ]Υ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. 11 ΨΠΠΙ. [ν. 8ο---2. 

ΤΌΔΓΥ : 411] τὴε ρο]ά οὗἩ τῆς βροοῃϑβ τὺσ- 
8Δῃ Ὠιπάγεά δηά ἴνγεπῖ σφῤεξείς. 

87 ΑΙΙ τὴε οχεη ἔογ (ες δυγηΐ οἵ- 
ἔεπηρ τύέγε ὕνεῖνε Ὀ0]]ος 8, ἴΠ δ ΓΑΠῚΚ 
ἴννεῖνε, τῇς ἰΔπ|ῦ8 οὗ τῆς ἢγβε Ὑδᾶγ 
Ὄνεϊνε, νυ {Πεῖγ πιεδί οἴξετγίηρ : δπά 
ἴπε ΚΙά48 οὗἩ τε ροδῷϑβ ἔοσ βίῃ οβεγίηρ 
Ὀνεϊνε. 

88 Απά 41] ἴ[ἢε οχεη ἔογ (ἢ βδοτί- 
ἔςε οὗ τῆς ρεᾶςε οἤεγίηρβ τυϑγέ ἴννεπιῦ 
Δηα ἔουγ Ὀυ]]οςἶκ8, [ἢ 6 ΓΑΠῚ5 βἰχίγ, [Π 6 
᾿ς ροδίβ βἰχίγ, τῆς ἰαπλῦ8 οἵ {πε βγεῖ 
ΕΑΓ 5ἰχῖγ. ΤῊΪ8 τος τῆς ἀεαϊςδείίοη 
οὗ τῆς 4ἰταῦ, δἴοσ τπδῖ 1ἴ νγδβ δποϊπῖεά. 

89 Δηά ψῇεη Μοβεβ νγϑ ροης ἰπἴο 
(6 Ὠθεγηδο]ε οὗ (ἢς σοπρτερδίίοη ἴο 
βρεὰκ στ ΠΠ1πὶ, {πε ἢς Πελγά [δ ΠΤμαι 'ς, 
γοῖςε οὗ οης ϑ3ρεακίηρ υπῖο πὶ ἔΤΌτη 
ΟΥ̓ τῆς πιεῖογ 8εδῖ τῃλῖ τς ροη (ἢ 6 
ΑΥΚ οὗ τεβ  ποηΥ, ἔτοπι δεῖννεεη (ἢς 
ὕνο σμεγιθιπι8: ἀπά δὲ ϑρᾶκεα υπίο 
ἢὨϊπ|. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ νΙΠ. 
Ι ἤοιυ δε Ἰαριῷει αγ το δε ἰβρλίεά. κ5. 7 2έ ε0;:- 

σεγαΐζον οΥ (δε Ζευΐεν 43 722 ρὲ ἀνε {26 
ΟΥ̓ ἑλεῖν σεγυϊζέ. 

ΝῺ τὸ ΓῸΚΡ βρᾶκε ὑπο Μοβεβ, 
Αγ ηρ,, 

2 ϑρεδίς υπῖο Αδζοῃ, δπά 534Υ ᾿υηἴο « Ἐχοά. 
ἢϊπι,  Βεπ τῃου 4] ρἢτεδὲ (δε ἷ 

Δάγοβθοὰ ΟΥ̓ ΔΠΟΙΠΟΣ ρεγϑοη: δον (δ ἰ5 οἴοςῖ 
νγὰ5 ὑγοάυςοα νγὸ ἅσὸ ποΐ οἱ. 

ΤΠυ5 νγᾶ5 ἴδ6 ῥχγομηῖϑο οἵ ἔχ. ΧχΥύ. λο--2 
(οη νυν οὶ 866 ποί63) {1 6]1ο ; δηὰ {Πδὲ 85 δῃ 
ἱπιπηθδίο σόβροηϑο οἡ [δ οὗ Οοὰ ἴο [δ 
ΟΒΘΟΓΙῺ τοδάϊηθθ τ ἢ [86 {ΠῸ65 Πδὰ 
τηδήθ {86 οἴεσιηρβ, ἀπά διρρ θὰ ονογγίμηρ 
ΠΟΘ] ἔογ [86 ΗΟΙΪΥ ΡΊδοα δηά ἰΐ5 ϑεσυςο (εἴ. 
[κν. 'χ. 3) 24, ἃηᾶ ποΐεβ). ΑἹ] Ῥεΐῃρ πον 
Ποπιρϊεΐο 48 Οοά δὰ δρροϊπίοά, δηὰ ἴδ6 σδηρ 
Ρυπδοά ἔγοτῃη ἀοβ]οθηίβ, Οοα τηροίβ Μόοϑοβ 
[86 πιράϊαίος οὗ [6 ῬϑορῖἊ, οὶ ἃ8 Ὀθέογε ου 
16 ροαὶς οὗ δίῃδι ἔδσ ἀναγ, Ὀυΐ ἴῃ ΠΟΙ͂Γ ΨΟΙΥ 
τηϊάβι, ἴῃ ἴπ6 ἀννο! ηρ- ΡΙδοθ Ὡς ἢ Ηδ Ὠρησο- 
ἔοσί νουςμϑαίοά ἴο ἰδηδηΐ. 

ΟΗΑΡ. ΝἾἼΙΠ. 1--4. ὙΠοθο σϑῦϑοβ 6ῃ- 
Ἰοῖῃ {πὸ δείιιδὶ νην οὗὨἨἉἁ [86 ἰΔῖῃρβ οὐ ἴΠ6 
Οο]άεη Οδπάϊεβιοις. ΤῊ8 τγᾶ8δ ποὺ ἴο ὃ 
ἄοπε ἴο 8εῖ ἔογίι ἢ ϑυτῃ Δ }}}7 ἴΠ6 ρϑουαΓ 
ῬΓΌβοηςσΘ Ὁ ΏΙΟὮ Οοά δὰ πον (ςξ. Υἱῖ. 89) 8ς- 
ἘΔ} ἐσ Ὁ]Π15ῃμοὰ δπιοηρϑὶ Η]5 ρεορὶθ. ΤΠ 
ὙΟΓΚΙΛΔΠ5ὮΙΡ, ΔΥΓδηροπιοηΐβ, δηὰ τυ] οὗ {Π6 
ΟΠ ]Έβίοκ δπὰ 115 ᾿νπὴρ8 αν Ὀθθη ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
ἀἰποιιβοοά, Εχ. ΧΧΥ. 11 944.,) ΧΧΥΪΣ. 20 566.; 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 17 5326.) ΧΙ. 24) 25; ὝΠΟΣΟ 866 ποίδϑ. 

Ὡς. 37. 
ΔΙΠ05; κ᾽ 40. 25. 



ν. 3- 12. 

ἴδε βανθη ἰλπ|ρ8 54] ρίνε ᾿'ρῃξ ονεγ 
ἀρλίηϑε ἴῃ6 Ἄσδηαϊεϑβεςοῖς. 

2 Απάὰ Αδϑη ἀϊά δο; δε Ἰἰρῃῖεά 
(6 ἰλπιρ8 1δεγεοῦ ονεσγ δρδίπϑε τῆς 
σδηά]εβῦςῖς, 28 τη ΓΟΚῸ Τοπιπιδηά- 
εὦ Μορβε8. 

4 ᾿Απὰά τἢϊ8 ννογῖκ οὗ τῇς σἈπα] αβεοἷς 
τυας 97 Ὀελίεῃ ροἱά, υπῖο τῆεο βμιδῖ 
τῃεγεοῖῦ, υπῖο τῆς ἤονγετβ (Ππογεοί, τας 

“Ἐχοά. 25. “δεδίδη ὑοῦ: δοοογάϊησ υπίο 86 
ἐπ Ρατίογη νης τὰς ΤοκΡ δά εμενγεά 

Μορα8. 80 ἢς ῃηδάς [ἢ6 οδηα]οβεοϊ.. 
5 4 Απά τδὲ ΙῸΚΡ βραΐίζα υπῖίο 

Μοββ68, βαγίπρ,, 
6 ακε τῆς 1 ,ον]τε5 ἤτοπὶ δλοηρ 

τς «Γάγγη οὗ [β8γδοὶ, δῃά οἰθδηβα 
τῆ επι. 

ΤΕΤΕ 7 Απά τῇῆυβ ὁδὶ: (που ἀο υπίο 
ἐξέ άοα τῆσπῃ, ἴο οἰεδηβα {πεῖ : δργηκ]α νγᾶ- 
σαν ίσ ἴξεῖ οὗ ρυπσίπρ ὕροη ἴδπεπι, δπά ᾿]εῖ 
τον πατῇ πὶ διδνο τῃεῖς δοθῆ, δπά ἰἊεῖ 

ὁ Ἐχοά. 25. 
3ι. 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΝΠ. 679 
1ῃεηὶ νγαϑἢ τ εὶγ ο]οί 68, δηά 0 πιλίςα 
ἘΠ οπιδεῖνεϑ οἸελη. 

8 ἼΒεη ἰδεῖ τπεπὶ ἴακα ἃ γουπρ 
θυ] οκ τ ἢΪ8. πιεαῖ οβεγίηρ, ευεπ 
ἤπε ἔοι πλἰηρίεα νυνὶ οἱ], ἀπά δη- 
Οἴδοσ γοιηρ θυ] οοῖς 5μα]ς τῆοιυ ταῖκα 
ἴοσ ἃ 81η οἤξεγίηρ. 

9 Απά του 8841: Ὀγίηρ τς [,6- 
νἹτ65 δεΐογε ἴῃ θεγηδοὶε οὗ ἴῃς σοη- 
στερδίοῃ : δηά τῆοιι 80]: ρδίπεσ (ῃς 
ὙνΠ016 4586} ]}Υ οὗἩ τλ6 ἙΒάτεη οὗ 15- 
ΓΑΕ] τορεῖδεγ: 

ΙΟ Απὰ {δου 8Π4]ῖ Ὀτίηρ τπε [,6- 
Υἱῖε8 δείογα τὴ [οΚῸ : ἂπά τὰς ςἢ]]- 
ἄτεη οὐ [βγαεὶ 80.211} ριιὲ τῇεῖγ μδηάϑβ 
ρου τᾶς [, εν 68 : 

11 Απά ΑἌγοη 938α]] 'οβεσ τῆς 1,6- ἐθῶν 
νἰτε5 δείογε ἴῃς ΓΟΒΡ ,ῦγ πῃ ' οἰξεγίπρ ἐὸν πη. 
οὗ τῆς ομάγεπ οὗ ἴβγαδεὶ, τμδὲ [ΠΟῪ ἐπς, 
ΤΑΔΥ Ἔχεουΐε [ἢ6 βεγνίςα οὐ τῆς Γ,ΟΚΤ. κεν γα 

12 Απά (δὲ 1 ον ῖε5 5} ἰδ {πεῖν κελεὶ ἐδ 

4. ουέὲν αραΐπεῖ ἐδέ οαμαάϊεε!.}}] ΓΟ. Ἐχ. 
Χχγν. 37) δηά ποίδ. 

δ--2. Οτάϊηδὅοῃ οὗ (86 1,ονε8 ἰο [Π6 
ἀυζιε8 δἰγθδυ ῥγεβου θὰ ἔοσ {8επὶ ἴῃ σμᾶρβ8. 
τὶ., ἵν. ὙῊΪ5 σου]ὰ ΟὨΪΥ ἴΔΚὸ ρἷδοθ δέῖεσ [Π6 
ἔοστηδὶ οχοθδηρο οὗ {πὸ 1,ου 85 ἔοσ {πε ἢγξῖ- 
Ὀοχῃ (11. 4.4--- 1}; ἀπά ῬγΟΌΔΟΪ δἰδης 8 βεῖὸ 
ἴῃ 15 ΡσΌρεσ ςγοηοϊορίοδὶ ογάεγ. 

ὙΠΟ “ὁ ςοηϑεογδίίοη" οὗ {δ6 Ῥηεϑίβ 15 τὸ - 
οοτγάοά ἴεν. γῇ}. Ὑο ἐἀϊΞεϊποοη Ὀεΐνγθθη [μδὶ 
ΘΕΓΘΙΏΟΣΥ ἀπὰ {ΠῸ 658 50 ἐ ρυΠβοδίοη" 
(ςξ. ν. 21) οὗὁἉ ἴδε ον 65 18 τηατκοά. ὙΠ [.6- 
Υἱίεβ ἃτὸ ϑΠΊΡΙΥ βρυηκιοὰ τ νγδΐοσ, πᾶν 
ἴο ννδϑἢ} {ποῖσ εἰοῖδο8, δηὰ ἴο 5ῆδνο {ποῖγ βοϑἢ 
(υ. 2); δπὰ ἔμεῃ ἃτὸ οβεγοὰ (υν. το, 11) ἴο 
Οοά οπ Ῥο δ]ὲ οὗ ἴπθ ροορὶθ. ὙΒΟΙῈ 15 πὸ 
ὁ γγδϑθϊηρ᾽" ὙΠ Ὑνδίεσ, Δπο ΠΡ, ΟΥ 5ρυ]ῃ- 
ΚΙπς τὰ ἴἢ6 Ὀϊοοά οὗ ἃ οοῃμϑθογδέηρ 5δο ἔσο 
([εν. νἱῖϊ. 6, 2, 30). ὙΒοθα στῖῖεβ οὗ ρυτῇ- 
οδίίοῃ ἅτε βἰπιῖαγ ἴο ἴποϑα ἱπουτηθθηξ οὐ ἴΠ6 
ῥτίοϑῖβ οὗ Εξυρῖ: 566 "Ἰηϊτοά. ἴο ῬεηϊδίευςΒ," 
Ρ.1ς. 

7. «υαίέν' Γ᾽ ρυγ πο] 11ϊ. “6 δἴη νναῖοσ "Ὁ" 
ἐ.ε. νΑῖες ἰο οἰδεδῆϑθε ΠῸΠι δἷῃ. Τἢ5 νγδίογ 
νν»ᾶβ π0 ἀουδὲ [μαῖ ἴΔκοὴ ἔγοπι ἴθ ἰανεσ οὗἉ 
ἴΠι6 βαποίΌλεΥ, ὑπο ἢ νγὰ8 υϑοά ὈΥ [η6 Ῥυίεβίβ 
ἴοσ ρυπῆοδίοη Ὀεΐοστο ΠΟῪ νγεπΐ ἱπίο {86 
(λδεγηδοΐθ ἴο τηϊηϊδῖοσ (ςΐ, ν. 17; ἔχ. Χχχχ. χβ 
9544.).. ὙΠ νναῖον υϑοὰ ἔογ οἰοδηβῖπρ ἐπ Ἰδροσ 
(εν. χὶν. 9) νγδϑ ργοραγεὰ ἴῃ ἃ ρϑοῦ δῦ πηδῃ- 
ΠΕῚ ἴον ἴπδὲ βἰπαὶς Ῥυγροθο; 88 νγ»8 4190 ἴῃ 
ννδῖον οὗ ἄοπ, «εἢ. χίχ.: ποίίπος οουάὰ 
Ὀδ ἀνδι δ] ἴοῦ δυςἢ ἃ ρυγροϑὲ 88 (δ ἰπδισι- 
ταϊίοη οὗ ἴδιο 1, ονϊἴο5. 

ΤΗΘ " ΘρΙ ΚΙ; ἢ οὗὨ 80 ἴᾶτρε ἃ ἀρυ δος 
γλθῃ ςουϊὰ μᾶνο ὈΘΘΏ ΟἹΪΥ ξόηεγαὶ. ὙΤὨΟ ἰοκθῃ5 

οὗ ᾿πάϊν!άυλὶ ρυπβολίίοη σψεσο, μοννόνοσ, ἴο 
6 οχμϊθιϊοὰ ἐ δΔοἢ οὗ ἴδεπι (σου [6 
βδδνίηρ οὗ {Π6 ζοὰν δηἃ τυδϑηϊηρ [πε οἰοίΠα5: 
οὐ ὙΒΟΙ Τογοιηοηΐεβ δηὰ (μοῦ ἱπηροσί 966 
1.ν. χῖν. 8 δῃὰ ποίε8. 

8. ΤῈ ἵνο Ὀυ]ΠΟΟΚῈ σεῖο “ὁ ἴο σηᾶκο 
Δ) δίοησιηθης ἴοσ ἴδε 1,ουοβ,") δηὰ {πογοίοσο 
ἅτε ργεδεηίθὰ ἰπ (μπεῖγ παππθ. Ὑ μεθα οβεσησϑ 
ΔΙῸ 51:Π11}14Γ ἰο ἴοϑδ ὑγθϑοῦ θοὰ 1, εν. νἹ}]. 14. 544. 
δὲ [Π6 σοῃϑεςσγαίίοη οὗ ἴδ ὑσίοείβ, οχοορί ἴἰῃδῖ 
τῆς Ὀυγηΐ-οΟἸεγιηρ νγᾶ5 οἡ [δὲ οσσδβίοῃ ἃ γϑπῃ. 
ΤὮδ Ἰδῦρος υἱςῖϊπὶ ςοστόβροηαβ ἴο [Π6 ἴΑυϑοσ 
ΠΏ θοῦ οὗ ἔδο 1 ον 65. 

10. ἐδὲ εὐιἰάγοη 9 Πεγαθ]] ἰ.6.. [Ὠγου ἢ 
[86 ποδάβ οὗ (πεῖν {Π] ὙὙῸ ΒοΙθ, ἀ8 696. 
ὙΒοῖο (οξ νἱῖ. 2), ἢο ἀουδί δοϊοά ἔογ {δεὶγ 
ἐπ] θεσιθη. ΤῊ5 ἂςξ, ἴπ6 ἀπ συ Βηϊηρ ἔξαΐυγ 
οὗ 16 ΟΕΓΟΙΏΊΟΠΥ, τεργοϑεηίθα ἴδ ἰγδηδίοσ ἴο 
ἴΠο 1,ονϊε5 οὗ ἴῃς βδογοὰ ἀυ168 οΥἹΡΊΠΔ]Υ ἱπ- 
οσυπηθεηΐ οἡ ἴ86 ψΠο]6 ΡΘΟρ]Θθ. 

11. Οζν.. ογεγίηα) 1.1, Ποτο ἀπά ἴῃ σύ. 
ΣΔ, 1ς, ἐψᾶνο, δηὰ “ὁ αν ογηρ,᾽," 85 
Τλλτῷ. Ηον [815 νγᾶδ ἴο 6 ἄοης ἰδ ποῖ ἀδίοσ- 
Ιαϊπθὰ. Μοβὲ ᾿ἰκοῖγ ᾿δζοῃ ροἰϊηϊεὰ ἴο [86 
1 μενϊῖοβ, απὰ ἴδε ννανοὰ δῖ8 πδηάβ 88 ἴῃ οἵ ἑ- 
ἀἴμάσγυ Ἴᾶϑ68 οὗ πηλκίηρ [8189 οἴὔεγιηρ. ὙΠῸ 
του υὰς οὗ ἴπῈ 1μεν!ῖε8 ϑδῖσιδ ἴο ργεοϊυάς 
[Π6 Οἶδε πιοάδβ δυρρεσιοα; 6.9. οδυδίηρ ἴμοπὶ 
ἴο τρδσο} Ὀδοϊκνγατὰβ δηὰ ἑοσυνασγὰ 8 Ὀείΐοσε [6 
ΑἸΌΑσ, οὐ ἴλκιηρ ἰδαὴ τουμηά ᾿ξ. ὍΤῇο οογὸ- 
ΤΏΟΩΥ οὗ νγανῖης ἱπάϊοδίοα (ςξ. [κεν. υἱἱ. 20 
δηὰ ποῖθ) παῖ ἴμ6 οδεστηρ ννᾶ8 ἀοαάϊοδίοά ἴο 
Οοά, «πᾶ, δζαῖῃ, ΌὉΥ σταηΐ ΠπῸπὶ Ηἰπὶ ν ἢ" 
ἄγαν ἴοσ ἴδ6 υϑὲὸ οὗ [Π6 ῥχίεσίβι [{ νγᾶβ 
Ὁ ΕΥΓΤΚΕ ἘΡῚ ὙΟΘΡ ἐν ΕἸ ἰθαπδυπῆου δὲ τὸς 

1168. 



68ο 

ὁ οἾδρ. 3. 

45. 

Πδη8 ἀροη τῆς ᾿εδλάβ οὗ [6 Ὀυ]Π]ΟςΚ8: 
δη τῆου 5411 οἶενγ τῆς ομςἊς ᾳ 8 51η 
οἰεγίηρ, δηὰ τῆς οἴδοῦ 307 ἃ δυγπὶ οἵ- 
εγπρ, ὑπο τ1ῃ6 ΓΟΚΡ, ἴο τπηᾶῖκα δὴ 
αἴοηειηεηῖ ἔογ τῆς [,εν!τε8. 

112 Απὰ τδοι 5ΠΑ]ς δεῖ τῆς [αν τα8 
Βείοτε Αάτγοῃ, ἂδηά δείογε ἢΐ8 80Π8, 
δηὰ οὔεσγ τπεπὶ ,Ὁγ δἂπ οβεγτηρ υὑπίο 
τε ΚΡ. 

14 ΤὮυβ 5Π41: τῆου β8εραγαῖα τε 
ΤΙ, εν τε8 ἔτοτη Δπιοπρ ἴῃς ΤὨ] ἄγε οὗ 
[5γδε] : δῃά τῃς 1, εν ῖ65 5.41] δὲ “πλῖπα. 

Ις Απά δἤεγ τῃδὲ 5.8}} τῆς [ον τε8 
ἴῃ ἴο ἀο τῆς 5εγνίοςς οὗ τῆς ἴλθετγ- 

ῃλοὶς οὗ 16 ςοπρτερδιίοη : δηά τπουὺ 
88.411 οεδηβε τπθπι, δπὰ οὔξεγ {πεπὶ 2 γ 

ἂπ οἤεγίπρ. 
16 Εογ {ΠΕΥ̓ αγὸ ΠΟΙ ρίνεη ὑπο 

ἴὴ6 ἔτοπι διηοηρ ἴῃς ΤὨι]άγεη οὗ [5- 
τοὶ; ἰπβῖθδα ο ΒΌΓΟΝὮ 848 Ορβῇ ὄνε 
νοῦ, εὐέπ ἱπείεσά δ τῆς βγβίδογη 
οὗ 811 τῆς ΤΠ] άγθη οἱ ᾿βγδοὶ, πᾶνε 1 
τλίκεη τῃεπὶ τπῖο της. 

“Ἐχοά.13. 17 “Εογ 41} ἴ[ῃε βτβίδογη οὔ τῆς ςἢ}}- 
εἰαρ. 5.1... ὄγεη οὗ [βγδϑὶ ἄγε πιΐὶπθ, δούῤ πλδη δηά 
ἴμικε 2.53. Βα,βῖ : Οἡ (ἢ ἀδγ τῃαϊ 1 5πιοῖθ δυθ Υ 

βΒυβίδογῃ ἴῃ ἴῃ6 ἰληά οὗ ἔργρε 1 5δηο- 
εἰπε τΠμεπὶ ἔογ πιγ3ε1Ὲ. 

18 Απά 1 πᾶνε ἴαΐκεη τῆς ἱ ον 68 
ον 811] τῆε δηιβίδθογη οὗ τς Ἑςἢ]άγοη οὗὨ 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΝΠ. [ν. 13--τ-δ4. 

ἔγοτη δπλοηρ ἴπε οὨ]άγθη οὗ 1βγδεΐ, ἴο 
ἀο τῆς 5ογνῖςε οὗ [6 οι] άγθη οὗ [βγδεὶ 
ἴῃ τῆς τΑθεγηδοῖὶς οὗ τῆς ὑμῷ Ὅν ἡυυ τόν 
Δηά ἴο πιᾶκα 8λ4η δίοπειηδηϊ ἔογ ἴῃς 
οὨΠ]άγοη οὗ ἴβγδοὶ : τῆσλς τῃθγα 6 πὸ 
Ρίδριις διποηρ ἴῃς ΤοὨ]άγεη οὗ [β8γδεὶ,. 
ψῃεπ τῆς ΤΠ] άγεπ οἵ [5γᾶ6] σοπγα πίρῇ 
ΠΟ ἴῃς 8Δ ΠΟ ΔΓΥ. 

20 Απά Μορδβ, ἀπά ΑἌτοῃ, δηά ἃ]] 
τ(ἣε Τςοηρτεραίοη οὗἩ [6 Τδ]άγεη οὗ 
15γδοεϊ, εἰ ἴο τῆς 1 ον ῖα8 δοοογάϊη 
ὑπῖο 411 τπᾶὶ τῆς ΓΟΚῸ Τοπιπιδηά 
Μοϑεβ σςοποεγηίηρ; ἴπ6 1, ον 68, 80 ἀϊά 
τῆς σ] άγοη οὗὨ 15γ26] ιππῖο (ἤδη. 

21 Απά τῆς [,ενίτεβ νγεῦε ρυπῆεά, 
πὰ {πῈγ ννδβϑῆθβα τ εῖὶγ οἱοῖῃ68; δηά 
Αδγοη οβεγεὰ {πεῖ ἂς Δη οβεγίηρ δ6- 
ἔοτε ἴῃ6 [ΟΚΡ; δηά Αδίοη πιδάθρ δῃ 
δἴοπεπιοηΐ ἔογ ἤδη ἴο οἴδδηβε {ἢ 6ηι. 

22 Αῃηά «δῇδγ τπδλῖ ψεηΐ τῆς [,6- 
νἱΐο8 ἰῃ ἴο ἀο {Πεὶγ βεγνίος ἰη τῆς ἴΔ- 
Ῥεγπδοὶς οὐ [Π6 σοηρτερδάοῃ δεΐοτα 
Αδγοῃ, δηὰ Ὀεΐογε ἢ18 8οηϑ: 848 ἴῃς 
ΓΟῸΚῸ δά ςοπιηληάεά Μίῶοβοβ ςοη- 
ςογηΐηρ ἴμε 1 αν ῖε8) 80 (14 {ΠΕῪ ὑπίο 
τῃεπὶ. 

221 ἢ Απά τε ΓῸΚΡ βραΐζε υπῖο 
Μοϑεβ, βαυίηρ, 

24. ΤῊΙΒ “5 2ὲ τῆαλῖ δείοκιρείρ ὑπο 
τῆς [Ι,ενϊϊεβ: ἔτοπη ὉΕΠ ἂηά ἔνε 

15γδεὶ. γεατδ οἷά ἀπά πρνγαγὰ {ΠΕῈΥ 5}8}} ρῸὸ πὶ πω, 
19 Απάϊ ἢᾶνε ρίνεη τμεὲ 1, εν τε ἦτο νγαῖς προη τε βεσνίοα οὐ τῆς [2 θεγ- ἐρ ταν ἐσ 

ὙΠΣ: ας ἷὰ να ἴο Αλίοῃ δπά ἴο ἢΪ8 δϑοὸῃ8 πᾶ0ο]β οὔ ἴῃ6 σοπρταορδιίοῃ: γγ έρίς 

18. «“Ἵπ64 ἐδοι “δαἷρ “ε1] ΤΌΘ σορυΐα ταὶ Ῥγίθδίβ, δηά, ἤπα!γ, οὗ ἴθ 1, ον!οβ, τνᾶβ ἴὸ 
Πᾶρ5 δθ Ὀείίεσ γοηάἀεογοὰ “5, ἴπ [818 ἰηίεγροβο δῆϊοσ σι}]ε5 δηὰ [1π|115 Ἰαϊὰ ἀόνυσῃ ὉΥ 

ἶδοθ ἴδ ἰῃ ἢ Ῥεριππίηρ οὗἩ ἔθ ποχί σγεσβθο0 Οοά Ηϊπιϑοὶξ Ὀείσνοεη Ηΐπὶ δηὰ δ ρθορΐϑθ. 
6 νυ. 13---ἰς τοιϊοσγαίθ [86 σοχησηδηάβ οὗ ΤὍΤδὸ κυϊεοιυδοη οὗ (86 1 ενϊοβ ἔογ 186 ἢγεῖ- 

“τυ. 6 5η4.) δῃὰά ρΡοϊηΐ ἴο {86 σΐθ 845 ἀἰγθο γ ὕοστ ἰδ συρρερίοά ἴο 1.5 δόῖα ἃ5 δὴ δςοῖ οὗ 
ῬΓΟΡΑΓΔΙΟΥΥ ἴο ἴδε 1, ενϊο8 ροΐηρ ἴῃ ἴο ἀο ΙΩΘΣΟΥ Οἢ ἴπδ μαζί οὗ Οοά; ἴογ ἴδε βιβίθοσηῃ, 
186 ϑοσνΐοο οὗ [86 ἰΔθοσῃδοὶθ.ὉὉὉὉ μδὰ (δεν δὰ ἴο ἀἰϑομαγρε {μεὶγ ἀιιεβ ἴῃ ρεγ- 

10. ἐδε Μηείδογτι φῦ αἱ! δε εὐῥίάγεπ φῇ 1:- 905, του ἃ ἀβϑυγοα Υ Πᾶνα ἔΔ]ΠΘη ἱπίο ΟΠ 55:08 
: : Ν . ΟΥ̓ ἔγηϑργοβϑίοῃβ οὗ [6 ργοϑοσι δο οσοσ, κυιςἢ 

ἀμό Β΄ κλεῖ κολ δϑρας ασαι (δε βγβῖσ ὰς μουϊά μᾶνε ἀτάνγη ἄστη ἔβοθα ἡμαϊοὶαὶ 
᾿ υϑΔοης ὉΥ͂ τυνοἢ Οοά ἰδυρδξ [6γῶ0] [ἢ6 

10. "παζε απ αἰοποριεηὶ ΚΓ 1δὲ εὐϊάγοπ γεγργθῃςο ἀν ἴο Ηΐπι. ἔνθη ἧς Ῥηοβίς δῃά 
φῇ Τεγαοὶ] 1.6. ὉΥ͂ Ρεγξοιπηΐηρ ἰδοϑα ϑογσνῖοθβ ; ΘΩΡΕ, : 
ὙΠΙοΝ νοῦ ἄϊι6 ἔγοπι ἴπ6 οδι]άγθη οὗ [5γδεὶ : τῆ ξ, ὑρο ἀλλδὺεμπὴν ἐὰν ἸΠῊΣ μπη ψόαν 
[Π6 οτϊββίοη οὗ τς Ὀγ ἴδε ςὨ]άτοη οὗὨἨ [β8γδ6] ἫΝ : 
τνουἹά Βυΐ ἔογ 186 ἐπεθεύφαησα οὗ {δε 1,ενϊίοϑ ΔΎΟ ΣΥΝ 18 ἡ τ Ὑις θ5η6. 
μᾶνα οδ]]θὰ ἄονγη νσγϑία ἔτοπι Οοά 31: Ἐργου ΡάΓηΣ ὁ 1 Βαέῆοῦν θεῖ 

ἥνάδοι - ἘΒΘΙΏΒΟΙΥΘΒ; 1.6. ΌΥ 5μανίην μοὶ Πθ8}} δηὰ Τραὶ ἐδέετο δὲ πὸ ῥίασμο)] Οἵ.1. 53. ὍΒΟ ἴπ- ἈΡΐηνς ἡἥγος δΙΟΙΝ Ι Ἔ 
δου οὗ 186 1,ονϊξοθ ὑγᾶ8 δὴ οχίοπεβίοη οὐ ὙΑσΙΠΕ ΘΟ ΘΈΘΙ ΕΒ ὃ " ὍΠ.7: 
(αΐ πλραϊιδλίοσιδὶ τ λήω φῆ ὶο δ [δ6 Ῥεορὶε 48.---Δ 6. Ῥεποὰά οὗ ἴπΠοῸ 1, ον 68᾽ Βοσνςο. 

{δοηίθοῖνοθ, ἰοσγιβοὰ δὲ ἴπῸ ἀϊγοςΐς πηδηϊθβίδ- 24. αυεηΐν από βυε γεαν: οἷά απ μῤευαγα)] 
ἰἴοηβ ἴο ἔδεπὶ οὗ ἴπε Ὠινπὸ Ῥγθόβοηςο, ἀοβιγοά, Βΐ ἰὴ ἷν. 2, 23, 20, ἴδ6 Ἰπαῖ 18 χοὰ δ ἐδέγιν 
ευῖϊ. ν. 25. ὙΤΠῈ οἶος οὗ Μοϑεβ, οὗ 6 γῶσγθ ἰηδίοδα οὗ ἐννεηϊγ.ῖνο. ὙΠΟ ἀϊγεςοηβ 



1 -εὈ. 

ὙΠΈΒΕ, ΝΌΜΒΕΒ5. 
25 Απά βοπι {ἢ ἃρε οὗ ΒΗ͂Υ γελῖβ 

ΤΕΥ 5884}1} ἴσεαβαε νγδιτπρ ὑροη τῆς 
ξανὰ, 8οινίοα ἐδεγεοῦ, ἀπά 8}}}} βαῖνε ἢο 
ἐκε :ἐν- ᾿ 
τος. 26 Βυῖ 5181} πλϊηἰβῖογ τ {Πεὶγ 

Ὀγεῖθγεη ἴῃ (δ τΑθεγηδοὶα οἵ ἴῃς σοη- 
σιορλίοη, ἴο Κεαρ ἴῃς Ἴἤλγρε, δηά 
5841} ἀο πο βογσνίςα. ὍΤῆυβ 582]: ἴῆοι 
ἀο υπῖο τΠ6 1,εν]τ68 τουςίηρ, {ΠεὶΓγ 
σμλγρα. ' , 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ΙΧ. 
Ὶ 722 ξατουῶ᾽ ἐξ εονρερπαραξα ἀφαΐπ. 6 Α 

“«“ορμα Ραξεσυνν αἰδοτοεά 720», ἐλένε ἐλαΐ τοῖγέ 
τρεἶραρ Οὗ αὐτῶ. 15 72:4 εἰομα ρμέαείά ἐξ 
γομουΐη ιε αμαὶ ἐμεανιῤίη ΡΣ οὐ ἦε 7εγαείσς. 

Δὲ Ὦ τὲ ΓᾺΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεϑ 
ἴῃ ἴῃς ψ]ἀογη 85 οὗ δἰηαὶ, ἰη τῆς 

ἴδετε ρίνοῃ ΠΟΥΨΕΥΟΙ Δ’Ὸ (ΕἸ ΡΟΓΑΤΥ, δηὰ τοῖον 
ἴο (86 ἰγαηβροτὶ οὗ ἴῃς Ταῦδογηδοῖς ἀυγὶπρ (ἢ 6 
᾿ουγπογίηρβ ἴῃ ἴδ6 ] ἀργηθ688:; [ΠΟ οὗ [Π15 ρ]δοῦ 
ἅτ ροιτηδηεηΐῖ, ἀπά ἀείοστηϊηο [Π6 ΟΥΙΠΔΓῪ δηὰ 
τοσυϊα ΟὈἸ αϊοηβ οὗ [6 1, ον65 ΜῈ τεϑροςεῖ 
ἴο [δδ Ξογνῖοβ. ΤΏ ρυ]ηρ ἄονῃ, οτεςίςοη, δηὰ 
οοηνογδῆςο οὗἙ ἔπε Ἴ ΔρογΏΔο]Ὲ δηὰ ἰΐ5 δυγηϊξιγο 
νου τεχυῖγε {πὸ ϑοσυῖοθβ οὗ δοϊθ- οάϊοα δηὰ 
ΟΔΓΘΙΙΙ πιοη ἴῃ ἰποῖγ Ὀσίπηθ; δηὰ ἴδ πα ΘΓ 
οὗ ᾿ουϊῖθα δεϊνγοεηῃ 210 δηὰ εο σηϊρδΐ νοὶ] 
ΒΠῆσς ἔοσ ἴδοθο ἀυς85. Αἴἶογ [6 Ῥϑορὶς 
ὝνΕΟ βειἰοὦ ἰῃ (δηδδη, δηὰ ἰδὸ 1 ουϊθ8 
ΡεΙβοὰ οὐοὸσ ἴΠ6 ἡ Πο]Ὲ ἰδπὰ ἰπ {ΠΕ γ οἰ 65, {86 
βου δὲ ἰΑΓΡΟΥ ΠυσοΥ ἩΒΙΟὮ [86 ἰδὺν ΠΟῪ 
δεῖοσο υ8 ψουϊὰ αἴογὰ ννᾶβ πϑοῦβθάγσγ. 818 
ΠυΙΏΡοΥ ᾿πάοοὰ ργονθά ἴο θὲ ᾿πϑυβῆςϊοηΐ, οὐεη 
᾿ἰδουρὰ ἴδε Τδε μδὰ σοῃβι ΕΓ ΔΌΪΥ ἱπογεδϑοὰ 
(. Ογοη. χχῖϊ. 2), γποη αν σοογραηιζοά 
δηά ἀενεϊοροά {πε ψνμο]Ὲ τι] οὗ {πῈ ἷανν; 
δηἃ Δοσογά ΠΡ} ἀπηοηρδὲ 15 ἰδϑὶ δοΐβ8 [6 ὁχ- 
ἰοπάδά (δ6 ρεποὰ οὗ ἔθ 1,οντ[ε5᾽ βεγνῖσθ ὉΥ͂ 
οδυϑης 1 ἰο σοτϊησηρηςς δὲ 2ο οὗ ἃξδ 
(α Οἴγοη. χχϊ. λ4---λδ8). Απά (ἢΐ Ἰλανὶὰ 
8 ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ 5δἰδίθά ἰο ἤᾶνθ ἄοπα Ὀεσδυβὲ [Π6 
Ι,ενϊῖοβ μιὰ ΠΟ ἸΟΏΡΕΓ ἴο σΔΙΤῪ ἴδ6 ΤΑὈοστΔΟ]6 
δηᾶὰ ἴῃς νεβ96}5 (σ ΟΒγ. χχῇ!, 26); δηά, σοῃ- 
ΒΟ] ΘΠΠΥ, ὙΟΌΠΡΟΥ πηθη ταϊρἢϊ ΠΟῪ υπάογίδκο 
(6 οἢῆςο. ΤῬΤ 5 τὰ]α σοππιοὰ ἰπ ἔογοθ ἔσο τὶ 
(δε πιο οὗ αν ἃ ἀονγηνγαγάβ (ςξ. 2 ΟΠγοη. 
ΧΧΧΙ, 17; ΕΖΓΔ 11]. 8). 

ο «ὐαἱὶὲ ὠῤοη ἐδὲ “εγουΐς)] ΟἿ. ἵν. 22 δῃηὰ 
ποῖίο). 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1--δ. ῬΡΆβθονοσ δὲ ϑηδ,. 
ὙΤΠῖ5, δ8 Ὀείηρ Κορὶ ἱπ ἴῃς ἢγβι πιοπίῃ, νγὰ8 
ῬΤΙΟΓ ἰὴ ἔπη ἴο {86 ηυπιθετίηρ οὗἉ οἷ. . 1 544.) 
Δηὰ ἴο {πο οἴδος εὐθηῖβ πατταϊθὰ ἴῃ [ἢ 5 Ὀοοΐς. 
[τ 15, Βονγευοσ, τοοογάθὰ ἤοῖδ 88 ἱπίσοάυςίοῦνῦ 
ἴο 186 οταάϊπαπορ οὗ υν. 6---14 1ἴη [ἢ]15 σΠδρίοσ 
τεβροοῖην ἴΠ6 ϑρρ]οιοηίδσυ Ῥαβϑονοσ, [δ 
οὔδογνδῆςο οὗ τ ]οἢ τγ48 ομθ οὗ (δε ἰδβί οὺ - 
ΟὈΣΤΘΏΓΘΘϑ ἀυτίην [Π6 [411 δὲ δ1ηδἱ. 

ΝΙ11. ΙΧ. 681 

ἢτβέ τποητῇ οὗἩ τῃς βεσοηά γϑαῦ δε 
ΠΕ σγεγα σοπὶα οὐζ οὗἩ τε ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ, βαγίηρ 

2 ἤει τὴ6 ἘΝ ἀρ οὗἁὨ ἴΙβϑγδοὶ αἷ5ο 
Κεερ “ἴδε ρδϑϑονοῦ δὲ τ Δρροϊηϊεά ΤἘΡΙς 
86Ά30ῃ. 1,εν. 43. 5. 

4. ἴὰ τῆς ἐουγίδεπι ἀδγ οὐἨ τὴ 5 83» 58. 
τροητῃ,, ᾽δὶ ὄνεη, γὰὲ 81} Κεαρ ἰξ [π᾿ Ῥευε. τό. 
ἢϊ8 Δρροϊηϊεα β8δᾶϑοῃ: δοςογάϊπρ ἴο 8]] ἐ Ἠεδ. 
τῃς Πίεϑ8 οὗ ἴξ, ἀπά δοσογάϊηρ ἴο 411} τῆς ἀῤῥράῤμ 
ΠΕΓΘΠΊΟΠΙ65 τῃεγεοΐ, 3841} γε Κεερ ᾿ς. κετίτς. 

4 Απὰ Μοβεβ βϑραΐςε υπῖο τῆς ςἢ}]- 
ἄγε οὗὨ ἴβγδεὶ, της {Π6Ὺ 5ῃου]ά ἵκβερ 
(Π6 Ράϑϑονϑσ. 

5 Απὰ {ΠεΥ Καρὲ ἴη6 ρδβϑονεσ ου 
(ἢ6 ἐουγίεοητἢ ἀδγ οὗ ἔς ἢγβϑί τηοητῃ 
αἴ ανθῃ ἰῇ ἴ6 νὴ] άογπθϑα οὗ 51181: 

Ἐτοπὶ [6 ἰδσιτηβ οὗἨ [πὸ ἱπϑιςυξίοη οὗὨἨ τς 
Ῥδωϑονοσ (ΕΧ. χὶϊ. 2ς, ΧΙ, ς---το), ἴξ νουϊά 
ἀρρϑᾶγ δὲ {πῸ πεχὲ ςοϊεὐγδϊίοη οὗ ἴξ νγδϑ 
ἀδβισηοὰ ἴο 6 ΑΗοσγ (δε 5εἸδπηεηΐ ἴῃ Οδηδδη. 
Α58, Βονγενοσ, [Π6 δῃηιγεσβαιυ οἵ ἴπ6 Εδδβί 
οσουττεά Βεοΐοσο πὸ νυ] άογηθβα νγᾶ5 ἰγανογϑοά, 
ἃ 5ρθοΐδὶ σοπιιδπὰ οὗ Οοὰ 15 είνοῃ ἴο τηδθεῖ 
[Π6 οἂϑ6: δηὰ δὰ ἴξ ποῖ Ὀδθῆ ἴογ ἴδε δὉ- 
ϑεαυεηΐ τε ρο]οη οὗ (86 ῥϑορὶς {πεῪ ψουὰ 
αν δοθῆ “Ἢ Ὀγουρῶϊξ ἱπίο {6 ἰδηὰ οἵ {δὸ 
(ὐδηδδηϊΐοβ᾽," Ὀεέοσε (15 ἔξδειναὶ σαῖὴθ στουμὰ 
ἃ (τὰ Ἐπ|6. 

δ. ΑΞ ἴο [πε τρϑηποῦ ἴῃ Ὡς [Π]5 εχ- 
Ἐ ΠΟΤΕ ῬΆΒΒΟΥΟΥ τνᾶβ οὐβογνυθὰ ννὸ 18 ΟΠΙΥ͂ 
ἰπΐοπηοα ΦΣΟΏΘΓΑΙΥ ἰῇ ν. 2 ἴδαῖ {π6 15Γδ6} 165 
σοηΐξοττηθά ἴο ““ δὶ] {ΠῸ σιίθβ δῃἃ σΘΓΕΟΉ]68 
οὗ ἴ. ῬΓΟΘΔΌΪΥ, 'ἰπ ϑοπι ἀείλιϊα, (6 Ῥγοϑοηΐ 
Ῥάβϑονος αἰβεγοὰ θοῖα ἔγοπι [86 οἠθ Κορέ δἱ 
[6 Εχοάυ5 1156} δηὰ ἴπτῸπὶ 411 5σιιρθοαυδηΐ 
Ομθβ. Ὑὰ ἀϊγεσίίοη οὗ ἔχ. χὶϊ. 17. ("μον 
8[8}} δκε οὗ [86 Ὀϊοοάὰ δηὰ 5ίγίκο 1 οἡ ἴδ6 
ἔννο 5ἰἀθ ροβίβ, ὅζς.) οου]ὰ οὈν]ΟΥΒΙΥ ποῖ ὃς 
ολττιθὰ ουἱ ἴῃ ἴδε Ἰεϊίεσ τυ ]5ὲ {Π6 Ῥϑορὶθ τσοσὰ 
ἀννοιηρ ἴῃ ἰοηῖβ; δηὰ ἰηἀοοα τηδΥ, ἱορεῖ μεσ 
νἢ [06 τυ οἷο οοτηπιδηά ἴο Κὶ}} ἴΠ6 Ῥαβοῆδ] 
υἱ πὶ δ ἤοσλθ, 6 τοχζαγάθα δ8  μργλτοΣ Όγ 
Ιου. Χυΐ!, ,---ύ, δηξογοθὰ 45 σοξ' [86 Ῥδ85- 
ΟΥ̓́ΕΓ ἴῃ ΡΑγ Ιου Αγ ὈῪ Ιευξ, χν]. ς 844. 

Βυὲ ἐξ τς Ὀϊοοά οὗ ἴῃε Ῥαϑοῆδὶ ν᾽ ΕἸ Π8 νγᾶ5 
ϑρτΕ]οὰ Ὁγ πὸ Ῥηθδίβ ὕροῦ 1Πὸ ΔἸίασ, ἴξ ΠΊΔΥ 
Ὅς ἀοκοὰ ον Δδίοῃ, Ε]θδζΖασ, δηὰ {[ΠΑΤΏΔΥ, 
[86 οὐΪγ Ῥυιθβὶβ αἱ [}159 ἔπιηθ, οου]ὰ ἀϊθομασσα 
(15 ἀυγ τη {π6 {π|6 ρτεβοσιεά, ὁ“ Ὀεΐνγθθη 
[πο ἔννο ονυθηϊηρβ:" ςἔ, Ἐχ. χι!. 6. ΤΕ ἡυπ]- 
ΒΕῈΓ οὗ νυἹἱςῖπιβ πιυσὲ οὗὨἨ οουζθαὸ ἢᾶνε Ὀθθη 
ετεαῖ; Ὀυὶΐ ἃ Π45 Ὀδθὴ πιιοῖ ογνεγϑίδϊθα ὈΥ 
(δοϑο ψῆο ἐϑαπιδίο ἴἃ ἴο βᾶνα γεδοῃθά ΤΔΗΥ 
ΘΟογὸ5 οὗ ἰμουβαπάβ8. Το οδἂΐ 4 πιοῖβοὶ οὗ 
86 Ῥαβοδδ] υἱσῦπι βαϊ ἰϑῆθα [6 σοπ)ΠἸ ΠΊΟΓΔ- 
ἄνα ρυγροβοβ οὗ ἰῃ6 Ἐσβῆναὶ, 48 ἴδε [ονν ἢ 
δυϊβοσ65 τοσηδσῖ ; δηά οδ]ου δι οη5 ἃ5 ἰὸ ἴδε 
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Δοσογάϊηρ; ἴο 411 (δῖ τῆς ΓΟΚῸ οοη- 
τηδηεὰ Μίοβεβ, 80 ἀϊὰ τῆς σμη]άσγεη οὗ 
19γδεὶ. 

6 4 Απὰ τδετὲ σεῦ ςεγίδίη τβῃ, 
ψνμο σγεγε ἀθῆ]εά Ὀγ τῆς ἀεδά Βοάγ οὗ 
ἃ τῆδη, {παῖ ΠΥ σουϊὰ ποῖ ἵκδερ τε 
ΡΆΘΘΟΥΘΓ οὔ ἴπαϊ ἀἋΔΥ: δηὰ {ΠΟΥ͂ σδπὶα 
δείοτε Μοβεβ δπὰ δείογε Αδοῃ οἡ 
τῃδῖ ἀδγ: 
 Απά {δοβϑε τῇδ βαίά υηἴο ἢ ΐπ|, 

Ἶνε “γε ἀεβ]εά ὃὈγ τπε ἀελά Βοάγ οἵ ἃ 
ΙγΔη: ΨΠογείογε ἅτε νὰ κερὶ δδςῖκ, 
ἴηδλὲ ννὲ ΠΊΑΥ ποῖ ΟἸἘΓ δὴ στόμα οὗ 
16 ΓΟᾺΡ 'ἵπ ἢῖ8 δρροϊηξε ϑ8εᾶϑοῃ 
δπλοπρ; ἴῃς ΟὨΙ]άτγεη οἵ [βγδεὶ ἡ 

8 Απὰ Μοβεβ 8414 υπῖο {δεπηὶ, 
διδληὰ 5111}, ἀπά 1 νν}}} ἤθασγ ννῆδὲ τῇς 
ΠΓΟᾺΡ Ψ}}] σοηγχηγχαη Πφοποεγηίηρ γοιι. 

9  Απά τε [ΚΡ βρακε υπῖο 
Μορεβ, βαγίπρ, 

10 ϑρεαῖκ υπίο ἴδε ομ] άγεη οὗ 15- 
ΓΆ6]., βαγίηρ, ΠῚ ΔηΥ πιδη οὗ γου οἵ οὗ 
ΟΣ Ροϑβίε ΠΥ 814} δὲ υὑποϊεδη ὉΥ͂ 
ΓΕΆΘΟΩ οὗ ἃ ἀεδά δοάν, οΥΓ δὲ ἰῇ ἃ 
7ουγηοΥ δίαγ οἱ, γεῖ μ6 584}} Κβερ τῆς 
Ῥάϑϑονεγ ὑπο ἴπε [ΟΚῸ. 

1 Τῆε ἰοὐγίδεπιῃ ἀδΥ οὗἉ τῆς 86- 
ςοηά τηοπίῃ δὲ Ἔνθῃ ΠΟΥ 5}4]}] ἵκθαρ 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΙΧ. [ν. 6---Ἰνς. 

ἴτ, σπαᾶ εδὶ ἰξ νυ υη]εανεης ἃ Ὀγεδά 
δηά διτῖον ῥεγύς. 

12 ΤΕΥ 5384] ἰδᾶνε ποης οὗ ἴξ υπ- 
ἴο τῆς πιογηΐπρ, ὅπογ Ὀγεᾶῖ ΔΠΥ͂ ΟΠ ὁ Εχοά. τα. 
οὗὨ ἴε: δοςογάϊπρ' το 411 τῇς ογάϊπαποεβ [ζω το. 
οὗ 16 ράβϑϑονεγ {ΠΥ 8}}]] Κααρ 1{. 

112 Βυὲ τῆς τηδὴ τπδὶ ἐς οἰθδη, δπά 
ἷδ ποῖ ἰῇ ἃ Ἰουγηου, δηά ἐογθθδγεῖῃ 
ἴο Κεερ ἴμε ράββϑονεγ, ὄἌνβῆ ἴΠπ6 β8λτὴηβ 
800} 5}.4]} θὲ ουξ ΟΥ̓ ἔτοπι διηοηρ ἢ 5 
Ρέορίε: Ῥεοαυδε με Ὀγουρῃξ ποῖ τῆς 
οβεγίηρ οὗ τῆς ΓΠΟΚῸ 'ἰπ ἢ15 δρροϊηϊοά 
86Άϑοη, [δέ πηδῃ 814] ὕδδγ ἢ18 510. 

14 Απὰά ἰἔ ἃ β(γᾶηρεγ 5881] βο]ουγηῃ 
Δοηρ; γόοῦ, πη ὑπ: Κεερ τῆε ρᾶ88- 
ΟνΟΓ ὑπο πε ΓΟΚῸ ; δοςογάϊηρ' ἴο τῆς 
ογάϊπδηςς οὗἉ [πε ράβϑϑονεσγ, δληά δοςογά- 
ἵῃρ ἴο [ῃ6 τηληποΓ τΠεγεοῖ, 80 5Π4]] ἢ 
ἀο: γε 5}4}1} ἢανεὲ οὴς ογάϊηδηςε, “ Ἐχοά. χα. 
Ῥοῖὴ ἕο τῆς βἴγαπρει, δπὰ ἰοῦ Ηἰπὶ ἦτ 
τῃδῖ νγα8 θόγῃ ἰπ (Π6 Ἰαπά. 

Ις ἢ Απὰ Ἴοη ἴῃς ἀδγ παῖ τῆς “ΕΥΡΟ (6. 
τΑεγηδοὶς ννὰ8 τεαγεὰ ὑρ (ἢς οἱουά 
σονεγεά τς τἀρεγηδοὶθ, παπηιϑίγ, τῆς 
τεηξ οὗἨἉ τε (εβεἰ ΠΟΥ: δηά δὲ ὄδνβῆ 
ἴπετε νγᾶ8 ὕροὴ ἴδε (ΔΌΘΓΠΔ0Ϊ6 48 [ἴ 
ψνεγε (ἢ ἀρρεάγδπος οὗ γα, ὑπῸ}] τῃς 
ΤΟΓΠΙΉρΡ. 

ΠυΙΊΌΕΓ οὗἉὨ ἰαπὶδ5 τεαυϊγοὰ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴδε ἴσο 
ΤΑΙ] οη οὗὨ [8γ26]1165 νυ τῆ ἃ ΓΘ 4] ἃῖὸ {πογοῖουθ 
ἰγγοϊεναπέ.Ό ΝΌΟΣ τγᾶβ ἴ ἢ [δὶ 41] 
1Π6 νυἱσῖπης βῃουϊὰ 6 1Δπι|δ5: οἷ, ἔχ. χιϊ. ς. 
ΤΠΟ Ῥηδδί ὑγοσα πὸ ἀουδί δϑϑιϑίθὰ δἱ (ἢ18 
ὍΤΏη6, 498 δἴογνγαγάς (ςὮ. 4 Οἤγοη. χχχ. τό, 
ΧΧΧΥ, 11) ΟΥ̓ {π6 1, ονε5. [ἢ ϑδυςὶ ροϊηΐβ οὗ 
ἀεῖδι] τ[η6 δά πηι ηϊδίσγαΐοσβ οὗ πὸ ὰνν οὗ Μοϑοβ 
τοῦ Πόσο, 845 οἰβοῦνβοσο, ἤανθ, ἔγοζη [ἢΠ6 
πδίυσο οὗ ἴδ6 οδϑ6, ον ἴο οὐδοῦ ψῆδῖ 
τας Ὀ6 ἐδ πον ἴο ΟΔΙΤΥῪ ἴδ6 ατν ἱπῖο οἴεςϊ, 
ΟΒΟρΒ5, “ ΒΕΙ]. Τυ.᾽ ΥἹ. 9. 3) 5ρεοᾶκϑ οὗ ἔπ6 
Ἰοοά οὗ χ“ςό,οοο νἱ 8 Παυηρ ἴῃ ἢἷ8 

ἀδγ5 ϑρυϊηκ]θά οἡ ἴπ6 αἰΐϊαγ συ ἱΐη ἴγοο ΒουΓβ. 

Θ. οὐγίαἷπ "π6} ῬΥΟΡΔΌΪΝ (ςἶ ΒΙυπιδϑ 
ἐ ϑογρῖ. Οοἰϊποίάδηςεβ,᾽ ΡΡ. 62---6ς) ΜΞμδοεῖ 
«πὰ ΕἸΙχΖαρῆδη, σῇ Ὀυγοὰ {παν σοιδβίηδ, 
Νδάδὺ δηὰ Αδιῆυ, σὴ 4 σψυθοῖς οὗ 118 
ῬΆβθονεσ ([ΕΥ. Χχ. 4) 4). Νοπὲ πουἹὰ δὲ 
ΤΟ ᾿ἸΚΟΙ͂Υ ἰο πιᾶῖο ἴἢ18 ἱπαυγΥ οὗὐὨἨ Μοϑεβ 
ἴδῃ 8 Κίπδπηεη, σσῦο μδᾶὰ ἀδβ]θα ἐμοιιϑεῖνοεβ 
ὉΥ ἰδ ἐχργεθβδ ἀϊγεςοῃ. 

1. Τῶὲ ,ουγίεεπ δ 447 9.0 ἐδὲ “εεομαὶ 
ΤΡ} ΠΟ Ιαῖοσ ον ϑρεδῖ οὗ [Π18 48 ἴδ6 
{π|ὼ6 Ῥάβθουθσ. (Οοπηης, 859 ἰξ ἀϊά, ἃ τιοηῖὰ 
δῆοσ [86 ρτόρεσ Ῥδββονοσ, ἴἃ αογάθα δπιρὶθ 
{πὸ ἔῸΣ ἃ ᾿δῇ ἴο ὈΌΓΣΙΕΥ Εἰπηθεὶ τῸπὰ ἰοραὶ 

ἀοπ]οπιθηΐ, 845 αἶϑο ἰο σεΐίυσῃ ἔτοπὶ ΔηΥ͂ Ὀυΐ 
ἃ ΨΟΙῪ αἰΞπίδηξ ἰουγηου. [{ ννγᾶϑ ἴῃ σοηξοστη ΕΥ̓͂ 
ἢ (ἢ6 δριὶ οὗ [818 ογάϊπδηος ἰμδῖ Η6Ζε- 
Κίδῃ, δ ἴπ6 ορϑηΐπρ οὗ 818 σείψῃ, σοἰεὐγαϊοα 
[6 Οτοδῖ Ῥδβθονοῦ ἰη ἴΠ6 ϑεοσοπά πιοηΐϊῆ, θείην 
ὈΠΑΌ]6 ἴο οοπηρίοῖας ἴπ6 βαπου βοδίοη οὗ ἴδ6 
ἰοπῖρῖο δηὰ ρηείβοοὰ αρϑῖὶπδὲ ἴδῃς τερΌ ΑΓ 
5θᾶϑου οὗ {86 ἔεδλοϊ (2 (πτγόη. χχῖχ., Χχχχ.). 

15. περογάϊδης ἰσ αἱΐ ἐδὲ ογδϊναηποε.} ἱ.6. 
(δοβα γοϊδέηρ ἴο ἴμ6 ραββονεγοΐαπιρ, ποῖ ἴδοϑε 
Ποποοσγηΐηρ ἰδ6 ἔραβε; ἕο [86 {{ππ|16 ῬΑββόουεῦ 
Ιαβἰοά, δοοογάϊης ἰο ἴδε 76νν78, ΟὨΪΥ Ομ ἀδΥ; 
ΠΟΥ νγὰϑβ ἰξ μοὶ ἴο Ὀ6 ἢ [δὲ δῖ 1 ἰάνθη 
δῃουϊὰ 6 Ραϊ ἀΥαΥ ουὖἱ οὗἩ ἴδε Βοιιθεβ. 

16--4ο. ὙΠο 5ἰρηαὶβ ρίνεη ὉΥ Οοά ἴος 
ΤΑλτοδίης δηά ἔοσ βδιηρ. 

16. οκ ἐδὲ 47 ἐραὶ δὲ αδεγπασίς «αὐα: 
γεαγεά 0} ΟΥ̓. Ἔχ. ΧΙ. 24, Μ ΔΙΟΒ 18 εὐ ἀΘΉ ΠΥ 

ἴο ἰπ [158 γοσϑθὸ. ὅΤ8ὸ ῬῃΟΠΟΠΊΘΉΟΩ 
ἢγϑὶ δρροαγοὰ δὲ (δε Εχοάυ8β ἰΐθε]ξ, Εἰχ. χὶ!]. ἊΣ, 
λα; ἰξ 18 ποῦν ἀραίῃ τηοτο ρα ον ἀοϑοτ δά 
ἴῃ σοηποχίοη τνῖτ ἔθ ἸΟΌΓΠΟΥ ΠΡ 8 ὙΥ ΒΟ ἅΓῸ 
ἴο Ὀδ6 πατταϊϑα ἰπ ἴμ6 βεημεὶ οὗ [86 ὈΟΟΚ. 

ἐδὲ Ἰαδεγπαεῖρ, παρποῖν, ἐδε ἱεπὲ 9 ἐδϑ ἐξ:315 
»|0}} Οὐ ἰβεθὲ ὑγοτὰθ 866 ποῖίβ ἂἱ επὰ οὗ 
οδδρίογ. 
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ΙὉ δο ἴξ νγᾶβ αἷνγὰυ: τῃς οἷοιά 
οονεγεά ἱξ ὁγ αν, ἀπά τῆς Ἀρρεάγδπος 
οὗ ἤτα ὉΥ πίρῃῖ. 

17 Απάὰ ψβεη με οἰουά νναβ8 τδίζθη 
ὉΡ ἔϊοηι ἴδε ταρεγπδοὶθ, ΠῸὴ δε 
τπδὲ τῆς ἙσΠ]Πάγεη οὗὨ 1ϑγαθὶ Ἰουγπεγεά : 
Δη4 ἰῃ τῆς ρίδος ψνεγα τῆς οἱουά 
Δδοάς, ἔπεῖε τῆς ΤἸΠ]άγεη οὐ ἴβγδεὶ 
ΡἰτοΠεὰ τῆςεῖγ το Π8. 

18 Αἱ τῆε Τσοπιηδηάπιεηςζ οὗὨ [δε 
ΤΟΚῸ ἴῃς σὨΠ] άγεη οὗ [βγδεὶ Ἰουγπεγ- 
εἀ, δηά δἵ ἴῃς ςοπηηδπάτηςεηϊ οὗ τῆς 

τος. το, ΓΟΒῸ ἡμθ Ρἰτομεά: “45 ἰοηρ 88 τῆς 
οἰουά δϑοάς ρου τῆς τἀθεγηδοὶα ἘΠ ΕΥ 
Γεβίθα ἱπ τῆεἷγ τεηϊ8. 

19 Απάὰ ψβεη τῆς οἱοιά ᾿ταγγιεὰ 
Ιοῃρ υροη π6 τΑθαγπᾶς]68 ΠΊΆΠΥ ἀΔγ3, 
16 τὰς ΤΠ] άγεη οὗ [βγδεὶ Κερὲ τῆς 
σβάγρε οὗ τῆς ΙΟΚΡ, ἂπά Ἰουγπεγαά 
ποῖ. 

20 Απά 9 ἱξ νγᾶ8, ψῇεη τῃς οἱουά 
γγᾺ5 ἃ ἴεν ἀδλγβ8 ροῃ 186 τἀρογηδοῖς ; 
δοςοσάϊηρ ἴο τῇς Τοπιηδηάπιεης οὗ 

20. “4π4 “ο ἐξ «υὐαι, «υδεη, ὅς. Ἐδίβοσ, 
Απὰ 8670 ὙΔ8 Δ160 ὙἘ6:, ὅδο, (εἶ. ἴος 
ἴῃς Ηοῦτον, Ναὶ. ν. ἃ, 3, 4). Αβ 186 ργοοθάϊηνς 
γεγϑα δὰ σοηϊεπιρ͵δίοά ἃ Επηα ἤδη ἰδ οἷἰουά 
ἰλιτιεὰ τῆδην ἀδγ5, 80 ἴβεσε σγεγε 4150 οζοδ- 
8ίοηϑ οὐ ΨΈΙΟΒ ἰξ ἰαττιθὰ Ὀυὲ ἔενν ἀδγϑ. 

4]. “4π4 .ο ἐΐ «υα:, «υὐδέπ, δις.1 Ἀδίδον, 
Απὰ ΒΟΤΟ δα 1580 Ὑ86: Ὁ890 ο]οπᾶ 

ΔΌΟΔΟ ΤΣΟῚ ΟΥ̓ΘῚ ὉΠΟ ἸὩΔΟΣΩΣΣΒ, δΔπᾶ 

τε ΓΟᾺΡ {ΠΕΥ ἀροάε ἴῃ {πεῖγ τα πί, 
δἃηἃ δοοογάϊηρ ἴο τῆς σοπιπημαπάπιοηϊζ 
οὗ τὴς ΓΚ ΠΟΥ͂ Ἰουγπεγεά, 

21 Απὰά .ς0 ἰξ νγᾶ8, νῆδη [π6 εἷουά 
ἰαϑοάε ἔτοπῃ ὄνεῃ τἰπῖο ἴῃς τηογηΐηρ, ᾿ΗεΡ. 
δἀηὰ ἐῤαὶ ἴῃς οἱουά νγαβ τὩκδεὴ ὑρ 'ἴπ ἢ 
ἴῃε πιογηΐηρ, τῆδη ΤΠΕΥ Ἰουγπεγεά: 
ΒΕ ΟΓ 1: τᾶς ὈΥ ἀδὺ οΥ ὈΥ πίρῆς 
(δὲ πε οἰοιιά ννᾶ8 ἴδίκβῃ ὑρ, τε 
Ἰουγπεγεαά. 

22 (Οὐ ευδείδεν 11 τὐεγό Ὦνγο 475, ΟΥ 
ἃ τποηῖἢ. ΟΥ ἃ γεᾶγ, ταὶ τῆς οἱουά 
τλυεἀ ἀροη ἴἢς (Ἄθεγπδοὶο, γαπδίη- 
Ἢ οδτρϑο δι, τῆς Το] άγοη οὐὨ [53γδοὶ 
“αδοάς 'ἰπ τῃεὶγ τεπίϑ, δηὰ Ἰουγησυθά χΕχοά. ρ. 
ποῖ: δυῖ ἤδη 1 νγᾶ8 ἴδκβη τ, ἐν 35, 37. 
Ἰουγηεγαά. 

23 Αἱ τῆς ςοοπιπιαπάπιεηϊ οὗ τῆς 
ΓΟᾺΡ [ΠΕΥ τεβῖεά ἴῃ τῆς τεηῖ8, Δηἀ αἵ 
ἴῃε ςοπιπηδηἀηγεηΐ οὗ [6 ΓΟΚῸ {ΠΕΥ 
Ἰουγηεγεά : [ΠῈΥ Κερὲ τε Ἵοδάγρε οὗ 
[ἢς ΙοκΌ, δὲ τῃς Τςομηηδηπάπιχεηϊ οὗ 
τῆς ΓΠΟᾺΡ ὈΥ ἴῃ μαπά οὗ Μοβεϑβ. 

4:0 οἹοτπα ψ8 ΔΚΘΣ ΠΡ π ᾿..6 ΤΠΟΣῚ- 

8, Διοᾶ ῈΘΥ ἸΟΌΣΙΘΥΘα: 866 Ο Ὁ. 120. 

Δ. «ἃ γεαγ} ὙΠὸ Ηοῦγενν εἐχργοβδίοη ἴ8 
“ ἄλγ5,7 ψΠΙΟΒ ἰἀΙΟΥΔΕΟΔΠΥ ἀδηοίεβ ἃ ὙδᾶΣ 
ἴῃ 1εν. χχυ. 29. Βιυῖΐῖ ἴῃ [ΠῸ ργθϑοηϊ Ῥβ88αρῸ 
[πε δησίεπε ἰγδηϑίδίοσθ, τυῇοπὶ ϑοπιθ ἔο]] ον, 
υηάδογίοοά ἰξ ἴο πηδδῃ 8: ΠΊΡΙΥ “ἃ ἸΟΏΡΟΥ {{π|6. 
1 ΡΓΟΔΌΪ 5 εαυϊναϊοεπὶ ἴο “4 1} ροποά," 
(δου ποῖ ΠΟ ΘΘΘΑΣΙΥ (δ6 ροποά οὗὨ ἃ γϑαγ. 

ΝΟΤῈ οἡ (ΗΑΡ. ΙΧ. 15. 

1. ἴη Ὁ. τς ἴθ τυογάϑ "' πδηηοῖν ἴΠῸὸ ἰοηΐ οὗὨ 
186 ἰδϑε πποην " ἅτ οὔυϊουϑὶν δάάθὰ ἴο ἴπ6 
ογὰ “ἐΤΔΡογηδοἶθ᾽" (ΑἸ), ἱπ ογάοσ ἴο ἀθ- 
506 (86 ῬΠοΠοπθηοη ΓΟΓΟ Δοσυγαίοῖγ. Τὴ 
Ρᾶββαρο ὑυου]Ἱὰ }Π γΑ ΠΥ πη “ἴδε οἱουά οονετοὰ 
ἴθ {δθογηδοῖθ (Ὸ [8.6 ἰοηξ οὗ {πὸ ἰοϑ8}- 
τιοηγ " (ΠΗ ΠΝ); ἀ2. 86. οἱουά ἀϊὰ ποῖ 
ΟΟΥ̓́Σ (6 ὙδοΪο βἰγισίυτθ, οουγὶ δηὰ 81], Ὀαξ 
ΟὨΪΥ {86 ρογίοῃ οὗ ἃ ἰῇ πῃ ῖοἢ ἴπ6 ΑΥΚ νγᾶβ 
Ρἰδοβά, ἱποϊ υἀϊηρ' ρετθδρβ ἴΠπ ΒΟΙΥ Ρ]δοβ 85 γγε]] 
85 ἴ6 ΠΟΙ οὗὨ ΠΟΪ168. 

Δ. ΑΒ ἴδπο αἵὰ νγᾶβ ἰεσιοὰ “πὸ Ατκ οὗ 
Τοϑεπιοηγ᾽ (ςἢ. Εχ. χχν. τό, 21, 22) Ὀεσδιι56 
106 (δβε ΠΔΟΩΥ (ἰ. 6. (86 ΠΕ ὉΕΙῚ ψ͵5 ρἰδορά 
ἴῃ ἴἴ, 50 ἴῃ {κὸ τηδηποσ [86 ἱποϊοσυσο ΨΠΙςἢ 
οοηϊδιποὰ (ἢ6 Ατὶκ 1561} νγὰβ ἰογπχοὰ 1ῃ6 “ὁ τεηΐ 
οὔ ἴῃ6 ἐεβε που " οὐ ““]η655:᾽" 85 ἴῃ (ἢ 
Ρᾶϑβᾶρο Ὀοΐοσο 5, ἀηὰ ἴῃ ΧΥΪΪ, 4,) 8) ΧΙ. 2. 

4. ΤῈ 58π|6 ρογέοῃ οὗὨ [᾽6 Ξεπισίυγε 
ὈΓΟΡΟΙ͂Υ ἰο 6 ἱπαάϊοαίοὰ ὉΥ [86 ρῃγαθθ 2 7ΠῈι 
ἽΝΑ, “"ἴεηϊ οὗ [π6 σοηρτοξδέοη,᾽" ΟΥ̓ ΤΏΟΓΟ ρτὸ- 
ῬΕΙΥ (ἐρε τηοοίην .᾽) οἔ ποῖος δὲ τῃ6 οὗ 

Χ. χὶ. 
4. ἼΠε ρῆγαϑο “Ἄρεσπδο]θ οὗἉ ἰδβε πο ηγ ἢ 

(ἼΣΗ ἸΞΦΌ), 9εθπὶς (οἔ, ἱ. ςο, Χ. 11) ἴο ἱπ|- 
ΡΟΓΙ ΞΟΏΟΓΑΙΪΥ ἴπ6 νΒΟΪ6 σεπιςίυτζο. 

ς.- ὙΠῸ Α. Μ΄. ΦΘΏΘΓΑΙΪΥ ἐγδηϑδίο Ὁ Ὁ 
δηὰ ὈΠιὲ ὈΥ ““ἐΔεπιδοῖς᾽" ἀπά ὁ (ες Γο- 

ἱνεῖγ; δυΐ ἴῃ Νυπι. χνΐ. 42, 42 ((π 186 
ΗἩδεῦτεν ΒΙδ]6, χυὶ!. 7, 8) ἴδε ἰαξίοσ ννοσγά 15 
τερτοϑοηϊθὰ ΕΥ̓ “"ἐΔΌογηδοΐθ," 85 1ξ 18, α͵ϑο ἴπ 
ἴδε τερεδῖϊοὰ ἰγδηϑίδίίοη οὗ ὝΥΘ 2Γπὺξ ὉΥ 
ἐ ἐΔΌογηδοῖς οὗ ἴἢ6 σοηφτεραίίοη," ἴῃ ΝΏΠΙ. 11]. 
Ἐδθρεσξης ἴπ6 σἰγυςίαγο δηὰ διγδηρειηθηῖβ 
οὗ ἴῃς Ταῦεγηδοὶς [.}}} ἱπέοστηδιίίοη ταρενηνα 
ἴῃ [86 ποῖεβ οἡ Εχ. χχυῖΐ. δηὰά χὶ. 
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ΓΗΑΡΤΕῈᾺΒ Χ. 
: 7Ζἀε εμέ 97 44ὲ εὐἶνεν ἱγωριβεές. τι 722 7.- 

γαεί ες γομονέ ὕγονε δίμαΣ 9 ἔαγαπ. τ4 712 
ογάεν οὐ Δεῖν νιαγεύ. 49 δα ἐς ἐμέγεαξεαὶ 
ἤΜΕΣ "οί ἰο ἔραν έλόρε. 33 716 δίρεεηρ᾽ ὁ 

Ὅφες αὐ ἐλε γεριουέρρ απ γερίέρρ' 97 (Δὲ α᾽' 

ΝῺ τε ΓᾺΡ βραΐε ὑπο Μοβεϑ, 
ϑΑΥ͵ ΠΡ. 

2 Μᾶκε τες ὕχο {πιρεῖβ οὗ 51]- 
γογ; οὔ ννῃοΪς ρῥίεςε 5ῃδϊς ἴπου παῖε 
(ἤδη: ἴῃδὲ ἴῃοι τηλγεβὲ υ86 (Πςπὶ ἔοῦ 
(δε ςΔ]]Πρ οὗ τῃ6 4586 Ὁ]. δηὰ ἔογ 
(ἢ Ἰουγπαγίηρ; οὗ ΤΠ 6 σΔΠΊΡ8. 

4 Απά ψβεη [Π6Ὺ 5841] δἷονν ἢ 
(ἤδηι, 411 τῇ 4586} ΟΪΥ 5.41 4886 10] 6 
τΠεπΊβεἶνεβ ἴο {πες δὲ {πε ἀοοΥῦ οὗἅὨ [πε 
[ΔΒογηδοὶε οἵ τῆς σοπρτερδίίοηῃ. 

4. Απὰ 1 {πεγ Οἷον ὀμί ἢ οης 
ἐγωπιρεί, τγσπ της ρῥγίποαβ, τυὐδίεῦ ἀγέ 
Πολάς οὗ τῆς τῃουβδηα8 οὗὨ Ιϑ5γδεὶ, 5841] 
σαῖθεγ {Πεπηβοῖναβ ἀπίο (Π 66. 

ς ὝΝΒδη γε ὕἷονν δη αἴδλγι, [θη 
τε ολπλρ8 [δὶ 1ἰ6ὰ οηυ ἴῆες δαϑὲ ραγῖβ 
8[}8]]} ρὸ ἐοτιναγά. 

6 Ὑνἤδη γε Ὀἷονν δῃ δἴδγιι {πε 86- 
ςοπά τἴπιε, ἔπεη {πε σλπιρβ ῃδῖ 116 οῃ 
(ἢ6 βουτἢ 81:46 5}}4}} ἴαἴκα {πε ὶγ Ἰουτγ- 

σΗΑΡ. Χ. 1--Ἰο. Το δ1νοῦ Τχυηροῖίδ. 
ὝΒεθα, 85 ετηρογεὰ ἴῃ δἰβηδ!!πρ ἔμε τηονθ- 
τηδηΐβ οὗ ἴῃ6 (δρ, ἃτὸ Βογὸ σηρηςοηδα δον 
ΟἰΒΟΓ Ὀσοι πλ ΠΑΓΙ65 ἔοῦ {Π6 ἱπιροπάϊηρ᾽ ἸουΓΠΟγΒ. 
Οὐςοδβίοῃ ἰ5 ἰδίκθη ἰο ἀθϑοῦῖθο [86 γαγίουΒ ι.868 
οὗ [6 Ττγυπιροῖβ. [{ 15 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴο 5}}0"- 
Ροϑα (μαῖ {1πῸὸ Ττυμηροῖβ τσόσὸ ον ἢγδί Δρ- 
Ροϊηϊοά ὈγΥ Οοά. [πάερά, τεξθγεησα ἰδ πιδάδ ἴὸ 
ἴΒοπὶ ἴον. χχυ. 9. 

Δ. ΤἼΤΠο ἐπυπρεῖ (ἐδαϊνομεγαδὺὴ) ὙγὙ28 ἃ 
δίγαι μδς ἰηϑίσυπηεηΐ, ἀἰβετίηρ ἴῃ [818 τεβροςῖ 
ἤοπὶ [86 συγνοά Βοσῃ ΟΥ ςοτγηεῖ (ξεγεη, 5205 
2ῥαγ); γεῖ ἴδε ἰαϊξεσ 19 ἔγοαιην στεηάογεὰ 
ἐΓαροῖ ἢ ἴῃ ἴΠ6 ἘΠΡΊ8}) Ψψεσαίου, νη [86 
ἔννο ποι γυτηθηΐδ ἀσὸ ποῖ τηοπΠοηδα ἰοροίδοσ, 
ΤΙΘ γσῖδα ἔπηροῖ ἰδ ἀοθοπδοὰ (7 Ο8εΡῇ. 
. Αἴ. 111. 12. 6) 88 “8 ΠΠ|Ὸ 1688 [ἴδῃ ἃ εἰδὶϊ 
ἴῃ Ιοηχία; ἴδ6 ἕυῦδε πάῖτονν, ἃ Έ{|6 (ΠΟ ΚΟΥ 
(ὕλη ἃ ἤυϊο, ἀηὰ Ἰυδὲ ννῖάθ σπου ἢ ἴο ρεῖ- 
πὶ ἴῃ 6 ΠῚ ἰο Ὀἷον ἰζ; τ Ὦ116 ᾿ξ ἰοστηὶ- 
πδίθα, ιἱκὸ οἴμοσ ἰσυμηρεΐδ, ἴῃ ἴδ 6 ἔοιτῃ οὗ ἃ 
0611." ϑυςῇ ἱπβίσυμηθηΐβ ἃγζὸ σοργεβοηίοά, 
διηοηξ ἴΠ6 ΟἾΒΟΓ 8ρ0115 οὗὨἉ 86 (οι ρ͵θ, οἡ 1ῃ6 
Ατοῖ οὗ Τιυ5. 866 οἡ ἔχ. χχύ. 22. ΕἼΟΌΣΩ 
Ἐργρίίδῃ πιοπυπιεηίβ ἰξὲ ἄρρεαῖβ {πὶ ἴδε 
Ἶενιβῃ ἱπτηρεῖ νγ8 τὐριον ἔτοπὶ δαὶ ιιϑοὰ 
θη [Π6 δϊτηῖε8 οὗ ἴδο ῬΒδσδοῖβ, ὅζο. (866 
ὙΝΙΚΙηβθοη δ “Μδπηοσβ δηά Οἰιδίοπηβ οὗ [ῃ6 
Αποίοεπε ἘΡΥΡἝδΔη8,᾽ 11. ΡΡ. Δόο 544ᾳ4.).. ΤἘΣ 
8ϑῆδρθε οὗ ἔπθ Ἴοσηεῖ 118 ραβίογαϊ 
οὔρίη. Αἱ ἢγβὶ ἰξ νγᾶβ ἃ εἰτηρὶε σὰπλ 8 Ποτῃ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ5. Χ. [ν. 1---)ύτ. 

ΠΟΥ: [ΠΥ 58}} ον δὴ δἰαγηὶ ἔργ 
(ἢ εἷγ ἸουΓΠΘΥϑ8. 

γ Βυὲῖ ψῆεῃ τῆς Ἑςοηρτερδίίοη 8 ἴο 
δε ραιπεγεά τορεΐμεγ, γε 5841} δἷονν, 
δι γε 53}4]1 ποῖ βουπά Δλη δἰδγιι. 

8 Απά τς 5οῃβ8 οὗ ΔἌάτοῃ, {δε 
ΡΓεβῖβ, 5841} Ὀΐονν ψνττἢ τε ἐπιπιρεῖβ ; 
δηὰ {πεν 5881} θὲ ἴο γον ἔοσ λη οτάϊ- 
ΠΆΠΓΕ ἔργ Ἔν ἐὐξουξ σὺν γουγ ρεηε- 
ΓΔΌΟΠΒ. πε 

Απῃὰά [ἔγε ρο ἴο νγᾶγ ἴῃ γουγ ἴδῃ 
δ τι εξ τη (ἢδλῖ ϑδεδεσῖς 
γοιι, ἴΠεη γα 5841} ὈΪονν δὴ δἰδγπ ἢ 
ἴῆς6 Εὐυπιρεῖβ; ἀπά γε 8041} ὈῈ σὸ- 
Το θεγεά δείοτε τῇς ΓῸΚΡ γουγ 
Οοά, δηὰ γε 8112}} θὲ βανβϑά ἔγτοπι γοιγ 
ΘΠΘΠ1168. 

10 ΑἾΪβϑο ἴῃ ἴδε ἀΔΥ οὗἁὨ γοιγ ρἰλά- 
Π688) Δηἀ ἴῃ γουγ 8οἸθπιη ἀἄλγ8, Δηἀ ἴῃ 
τῆς Ῥερίπηϊηρβ οὗὨἨ γοιγ τηοπῖῃβ, γ6 
8[}8}} ον ψῖῖ ἴῃς τπιπηρεῖ ονὸῦ 
γουγ Ὀυτηΐ οἤεγπρβ, δηά ονεῦ ἴῃς 
8Δ Γῆς α8 οὗ γοιιγ ρεᾶςα οἤδγίηρβ; τῃδὶ 
(ΠΕΥ͂ ΠΔΔΥ Ὁς ἴο γοὺ ἔοΓ ἃ πλθηηοσίδὶ 
μεῖς γουΓ : 1 ὅπηι τῆς ΓᾺΡ 
γουγ Οσοά. 

(7οβῃ. νἱ. 4); δηὰ ἴδε πηεΐδ] ἱπείσυσηθηϊ οὗ 
ἰλίον ἔπηο5 ργοϑεσυθὰ ἴῃς ΟΠ ΙΔ] δδρ6. 

δ. δίοαυ απ αἷαν»Ἐ) ἱ.ε. ἃ Ἰἰοὴβ οοηξ- 
Ὠυοι8 ρθ8]. (ΟἿ. ν. 7, 7ε “δαὶ! δίοαυ, δμΐ ποί 
“οιπάῖ απ αἰαγηι: 1.6. Ὀΐονν ἴῃ βῃογί, βμδγρ 
ποΐεϑ ποῖ ἴῃ ἃ σοπίηιιοι!β Ρ6Δ]. 

Θ. ἐδε “εοοπά ἐἰ»6] ΤΒὸ 1, ΧΧ. ἱπίγσοάυσεος 
ΠΟΘ ἃ (τὰ δηὰ 4 ἔουγί ἢ δ᾽διτῃ 48 δἰ χη ]5 
ἴογ (86 τννεδὲ δηὰ ποιῖ σαπηρθ. Νὸο ὄχργεϑδ 
τηοηξοη οὗ ἴδιοδε 18 ἑοιιπὰ ἴῃ ἰδ. Ηδῦγενν ἰοχί, 
Ὀυΐ γγὸ ΠΊΔΥ ᾿πέοσ (δὲ [ΠΟΥ ἡγοτο δοί Δ} Ὁ υϑοά. 

8. 42ῥε “0 φΓ ““γο")] Α5 ἴδε ἐγυπιηρεῖβ 
ὙΕΓΟ ΟἸ ]εσηδῖῖς οὗ ἴδε νοῖοα οὗ Οοά ἴδο 
Ῥυδϑίβ ΟΠἹῪ τόσα ἴο υ8ὲ ἴῃ. Αἴ [Π18 Ἐπὶ 
{δότε σεσε ΟἿΪΥ ἔνο ““80ῃ5 οὗ Αδζοη;" δυΐζ 
ἴῃ ᾿δίοσ {{π|65, θη [ἢ6 πυθεσ οὗ ργθϑίβ 
ὙγὙ8 στοδίοσ, πιοσε ἐγυπηροῖίϑ ΤΟΤῸ ιιϑεἀ; νχ6 
τοδά οὗ ϑδουθὴ ἴῃ {Π6 γείψῃ οὗ νι ά, σ᾿ Οἤγοη. 
ΧΥ͂. 24; οἷδ δυπάγοά δηὰ ἔυγθηιγ ἰη (μδὲ οὗ 
δϑοϊοπιοῃ, 2 (ἤγοη. Υ. 12. 

Θ. ΕῸΣ οΟΧδρ]6ε5 οὗ ἴπΠῸ οπιρίογτηθηξ 
οὗ ἰτυπιρεΐβ ἰπῃπ νγχὰσγ οἷ, χχχὶ. 6; Ϊοβῇ. νἱ.; 
4 Οἤγοη. Χὶδ!. 12) 14) ΧΧ. λ8ὃ. ΒΥ {ἢ]8 6π1- 
Ῥίογτιθηΐς νγᾶ8 εἰχζηϊβεά ἰἢς ἀδρεπάθφηςς οὗ 
Οοὐδβ ρεορὶς οὐ Ηἰἴβ αἱά. 

10. ἐπ δὲ ἀκα} φῇ γοων χίαάπε.) ΓΟ. 
Χχῖίχ. 1: ἴ,ον. ΧΧΙ. 24:1 2 Ὡ. ΧΧΙΧ, 27; 
Ἐ2ΓᾺ 11]. το; Νοἢ. χὶϊ. ,2ς, 41: 8. Ιχχχί. 2. 

1 αν» ἐῤὲ ΠΟΚΡ γον Οσ4] Ἀλδίδεσ, ουϑῃ 
ὈΘΖΟΣΘ ΣΩ6, Ῥ86 ΤΟᾺΡ ΥΟῸΣ 6οά. ΤΠς 
τγογάϑ ἀο ηοΐ ἔοστῃ ἃ ϑορασγαΐε ρογοά 48 ἴῃ ΑΟΥ. 



στ: 11--- 15. 

τγεπῦςιἢ ἀν οὗ [πε βεσοπά πιοηῖῇ, 
ἴῃ τῆς βεοοπά γεᾶγ, τἢδτ [Πε οἱοιια ννᾶϑ8 
τ Κεη ὑρ ἔτοιῃ οὔ τῇς ἰαῦεγηδοὶς οὗ 
ἴῃς τα πιοην. 

12 Απὰά {Πα Γι] άγεη οὗἉ ϑγδεὶ ἴοοκ 
(Ποῖγ ᾿ουγηευ8 ουξ οὗ τῆς νυν] ἀἜγηεβ8 οὗ 
δίηαὶ; δηά τῆς οἰουά τεβῖεά ἴῃ τῃ6 
ὙΠ] ΘΓ 685 οὗ Ρᾶγδῃ. 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. Χ. 

ιι  Απά [ἴ ολπιε ἴο ρᾶ85 οἡ ἴα - 12 Απά {Πεγ βτβῖ (οοἷς {ΠεὶΓ ἸΟ ΓΠΕΥ͂ 
Δοςογάϊηρ τὸ τῆς σοπητηδηαπγεηῖ οὗ της 
Ἴμοκν ὈΥ ἴδε Παπά οὗ Μοβεβ. 

14  “1}π τῆε ἢγϑι ῥίσες οηϊ (ἢ “ οναρ. « 
ϑἰδηάαλγά οὗ ἴπε οδπὶρ οὗ τα Ἑ“μ]άγεη ἢ 
οὗ ]πιάλἢ δοςογάϊηρ ἴο ἘΠ ΘΓ ἈΓΠΊΪΕ6Β: 
δῃηὰ ογοῦ ἢὶ5 ἢοβῖ τυας ΣΙΝΝΔΏΒΠοη τῆς ἐτμεῖς τ. 

80η οὗ Ατητηϊηδαδο. 
Ις Απά ονεγ ἴδε δοβέ οὗ ἴδε {Π06 

11. Αἱ [0186 Ροϊπξ σοπηπηοποοβ ἴπ6 βοσοπὰ 
δτεοαὶ ἀϊνίβίοη οὗ ἴῃς Ὀοοῖ, οχίθμάϊηρ ἴο [Π6 
οἷοθο οὗ οδαρίοσ χίν. (Οἷ [ηἰγοὰ. ὃ 2. ΤΠ 
Τοτηδιηΐηρ νοῦθοβ οὗ ἴ86 ριεϑοηΐξ Ἵομδρίοσ ἢδΓ- 
ταῖθ {με δοΐι] Ὀγθακ υρ οὗ ἴδε σδπὶρ δὲ δἰῃδὶ 
δηά [Πς6 ογάογ οὗ ἴῃς πιλτοῇ. 

12. 1οοὐ ἐρεῖν ἡομγης}.} 111. “)ουτπεγεά 
αῇοσ {Βεὶγ Ἰουγηογα," οἴ, Εχ. χυῖῖ. χα. 

ἐδε «υἱάεγησις 9 Ῥαγαημ] ὍὨῖδβ ἔγασὲ σοπι- 
Ὀτϑοά δδουξ οπο- τὰ οὔ ἴδα ἐπΕγε Ἴχίοπε οὗ 
[86 ῥϑηϊηϑυΐα, τυ ὶο ἢ 1168 Ῥεΐννθοοη Εξγρί δηὰ 
(ὐαπδδῃ, δηὰ ἰβ8 δε δδβίοσῃ ἢ] οὗ 186 ρτεδῖ 
᾿ἰπιοβίοηθ ρῥ]αίθαιι, νυ ςἢ σοηϑβεξαίεβ (ἢ6 σεηΐγε 
οὗ τῃδξ ροηίπβυϊδ. [ νᾶ Ὀουπάθά οἡ ἴδε 
ὨΟΠῚ ΕΥ̓ ἴῃ6 (δπδδη ϑἢ ἔγοπίίογ: οὐ 186 
ννοϑί ὉΥ ἴθ6 Βτοοκ οὐ Αἰνεσ οὗ Εβγρῖ, Βα 
Ρατίοὰ 11 ἔτοπι ἴπ6 οἴμευ 841 οὗ ἴῃ ρἰδίοδι, 
[6 ΨΝΊΠᾺεοΙΙοβ8 οὐ δῆυγ; οὐ ἴδε δου ὉΥ 
16 γστοαῖ 5δηᾶ- Ῥε]ῖϊ, ψΒΙΟἢ ϑύγεθρθ ΔΟΓΟβ5 
186 Ῥοηϊηϑυΐα ἴῃ ἃ ποτίμνναγα γ -οοησᾶνα [1Π6, 
ἔτοπι συ] ἴο συ], δὰ ἔοιπῃβ ἃ ὑχοδὰ ἀδπηδσ- 
οδοη δεΐνγθθη [ἃ δπὰ 186 οἰ { οὗ δίῃδὶ; δηὰ 
οη ἴδε δὲ ὈΥ ἔπ πουΐμοστι ρογίοη οἵ {δε 
ΕἸδηϊῦς βΌ}Ὲ, ἀπά ὉγΥ ἰδὲ στοαΐ νδιου οὗ {86 
ΑΥ̓ΔΌΔΝ, νυν ϊςἢ ἀϊν!ά68 ἴξ ἔτοπι ἴδ6 τηουηΐδ! 8 
οὗ Ἑάοπι. ὙΒῈ ΝΊΠἀετηεθ8 οἵ Ζὶη (ἴο ὃ 
οΔΙΟΪγ ἀϊπεϊηρυϊδμεὰ ἔγτοη ἐμὲ οὗ 51Π), 
ἕοιπτηΐηρ ἴθ ἱπηηοάϊαῖς Ὀουπάλγυ οὗ Οδπδδη 
(χχχῖν. 3), νγᾶϑ ἢ5 που -οδβίθγῃ δχέγεγλ γ ; 
δηὰ ἴξ 18 ἴδυ8 (παῖ Καάοϑῃ 16 ἱπα 1 Ἐ ΤΕ ΠΕ 
δροΐεδηῃ οὗ 45 'ἰπ ἴδε ΝΠ άεῖπιεβ8 οὗ Ζίη, οὐ ἴῃ 
(δὲ οὗ Ῥαγδὴ (Χὶϊ. λό, χχ. σ, ὅις.). [ἢ- 
ἀρεὰ, ἰῃ σ᾿ ϑ8πι. χχν. σ, δεὐδὴ ραγίβ οὗ (ῃςῈ 
80 1 οὗ Οδηδδῃ βθοῖὶ ἴο Ὀε ἱπεϊυάοα ὑηάογ 
(Π6 ὩΔπι6 οὗ Ῥαγσᾶῆ. Βιυΐ (Π18 ὩΔπὶ6 888 ΠΟΥ 
ἀϊξαρρεαγοά ἔγοπι {πὸ ἵγαςξ 'ῃ φιεσάοη, τ ὩΙΓἢ, 
ἰπ σομηοοη ἢ ἴΠ6 τοδὲ οἵ ἴθ ρἰδίθαυι οὗ 
Εςἢ ἰξ ἔοσγπιβ ἃ ραγί, 18 Κπονγῃ ὑπάεσ {Π6 
ΞΟΏΕΓΑΪ πᾶηης οὗ εἰ-ΤΊῃ, “6 ναπάεπηρ ;᾽ 
ἃ ὨΔΠῚΘ 4180 βρ6 ΟΠ ν ἌΡΡ ρα ἴο ἴδε σδῆρὲ οὗ 
ἈΠ16 (ηλὶ πιδτῖκ [18 δουϊπεγῃ οἄρο [{ τημβί 
ποῖ Ὀ6 οοπίουπάοα ψ ἃ ἀϊδκίποξ νη οἢ 
οουϊά πόνο πάνθ ὕδθη ἱποϊυἀεὰ νυ Βίη 11, [ἢ 6 
ψνο]]-Κηοντη δὰ Ὀοδυθι} ΥΝ ἀάγ Βεϊγᾶη, ἀδ- 
τὶ νης 118. πᾶῖηθ ΗΠ΄Ὸπι ἴῃε δαὶ (τ βδη ΟἸΥ͂ 
οἡ Ψϊςῖ, (Ὠγουρὴ ϑοσπὶθ Ὀποχρίαϊποὰ οδιι86, 
(6 πᾶ Ῥῆδσαη νὰ8 ὑὈσδίοσοά. Βυΐ ἃ 
ἔεηυΐπο ἔγάσα οὗ ἰξ ΠΙΔΥ ρεσῆδρϑ ὃ6 Τουηά ἴῃ 
ἴδε ῬΒᾶσγα, τηλγκοά ἰπ ἴῃς Ἀοπιδη [40]65 οὗ ἴῃ 
ἔουγί δ σεπίυγΥ 88 ἃ βἰδίοη οἡ ἴδε τοδὰ Ὀ6- 
ἔνθοη ἴη6 μοδά8 οὗ ἴῃς το συ δ, 12. Ἀοιηδη 
τοῖο ἔοι ἴδ6 'ψεβίοσῃ δηὰ τὸ ἔζοπὶ ἴῃ6 

γοι. 1. 

Θαϑίθγῃ ΕΧίγο ΕΥ̓͂ (σοπιρᾶτε ΕΙεῦ, 1. ΡΡ. 9 
8ηἃ 428 8η4. (Ἰατκ᾿5 Ἴ τδῃ51.). 

ΤΗο ΝντΊάογοθα οὗ Ῥάγδῃ 18, οἡ [ἢ ὑνῇοΪς, 
ἴο Εὶ αγέβ, ἃ Ὀαποβρα διὰ ἀγεασγ 
ννδδίε; ἱπίεσβεοιϊοά ΌΥ τυδίογοουγθεβ, δἰπιοβί 
ΑἰΙνγΑΥ8 αΥΥ ὀχοερὶ ἰπ ἴπθ ΓΑΙ ΠΥ͂ βεάϑοη, ἃπὰ 
στοβϑοὰ ΌΥ ἴουνν τᾶηρεβ οὗ δοηζοπίδὶ 81}}5 
ὙΠ ἢ τοϊϊονα μὲ {{{|6 ΤΠ φΈποσαὶ τηοηοίοην 
οὗ 18 ἀρροᾷγᾶποθ. [ξ ἀοεβ ποῖ Ὄχβίδὶς {πε 
βάνᾶρο δηὰ ἐγ ἢεπι] ἀδϑοϊαιίοη οὗ ἴΠ6 Αγὐγδῦδῃ ; 
δυϊ πειίμοσ, οα ἐπα οἶμβοῦ πδηά, 18 18 δηϊνεηθὰ 
ΌΥ ἴδε ἔογε]α νδ]]ογ8 ἰο Ὀ6 ἔουπά «ἀπγὰ {πε 
Ετδηΐϊΐο τηοιηίαίπβ οὗ δπαὶ. [{5 801] 15 τγ αν 
δἰτενσῃ 1 ΡΟ Ρ]65, Τγοιρὰ ἩΒΙςἢ ἃ δἰ ρηΐ 
οοδξϊπρ οὗ νεφείδίίοη ϑβἰσιρβῖθθ; γεῖ Βοῦα ἀπά 
ἴδογα ἰενοὶ ῥ᾽δίῃβ πιδύ Ὀ6 ἐουπά ἰη ἰξ οὗ τίς ἢ 
τεὰ δα Εἴ ἔογ οὐϊίυτο, οὐ να] 6 γ8 δρουηάϊηρ; 
ἴῃ βῆχιδα απὰ ἔγεεβ, δηά οὔεγηρ οογεγίϑ ῸΓ 
Βᾶγρβ. [ἰ πᾶς Ὀδθη σεπιασκοά [μδὲ νοροίδιοη 
18 τεδα γ ργοάυσοᾷ υμογενεῦ [ἢ6 ὙΥΙΠΓΟΥ γαίῃ 8 
ἀο ποὶ αἵ οὔςθ σι ἴο τγαβίε (866 Βυτγοκμασάΐ, 
ΡΡ. 148 8η4η.; Κορετβ, " Μοβαὶς Ἀεςογάβ, Ατ'. 
110). Βυξ [μῖ8 νερείδοη δ85 ργορθ]ν Ὀθθη 
Ἰοηρ οὐ {πε ἄθογθαθθ, δηὰ ἰ5 511} ἀθοσγεδβίηρ, 
ΡΠΠΟΙΡΑΙΥ ἔγοπι (6 σϑο]εβ5 ἀεδιπιςίοη οὗ 
ΕΓΘ65 ἴχ σβάτοοαὶ, δηά {πὸ δβρεςΐ οὗ {πε ν7]- 
ἀογηθϑ8 48 Ὀεθη ργορογξοπδίοεϊυ ἀεϊεστοχαίεά 
{ΠογοδΥ : 566 [ηἰτοά. ἴο Εχοάυδ, ΡΡ. 245) 246. 

Τονᾶγάς (15 νυν] ἀογηθβϑ {πὸ 18γδ6} 165 ΠΟΥ 
δἀνδποοὰ οἡ πεῖσ τπδγοῦ ἔγοπι ϑίπαὶ ἴο ((8- 
ὨΔΔΠ, ὑπάνγαγα 8ἃ5 γε ἴπαί οὐ ἰἰ8 νγαϑίς5 [Π6 
μοχὲ εἰρῃῖϊ ἀπά {ΠΓῪ γεατβ οὗ [ΠῈΣ δχἰβίδῃςθ 
Μοῦ] 6 βροπὶ. ὙΠ ΠΕΥ ἀϊὰ ποί δοξιδιν επίοσ 
ἰἴξ ἘΠῚ μον μδάὰ ογοθθθὰ ἴδε βαπά-θεῖξ : Ὁ 15 
δογοίοσε πιθηξοπεὰ μογὸ ὉῪ δηεϊς ραϊίοη. ΤΕΙΓ 
εαγίεδὲ ΒΑ] πρ-ρίδοοβ, Κιῦσοι βομδιιδανδα ἀπά 
ΗδζΖογοίῃ, ννοσα ποὶ νυ πίη 115 ᾿ πη 5, (Χὶ. 2, 
χἰ!.16). Εογ ἴδ6 ἀϊγεςοῃ οὗ ἐμεῖς τλᾶτο 566 
ο Χί. 25. 

138. “1π4 ἐδὲν 3,γι1 Ἰἰοοῖ ἐῥεὶγ ῥφωγπῶν, αν 
ἈΔΙΠοΣ, πὰ ῬΔΘΥ ΟΌΣΒΟΥ αἄ (οτ, 9εῖ ἐογἢ 
θὰ 89 ΟΤΟΣ οὗ Ῥχθοθάθβοα δοοοχά- 
ἀπε ἴο (.4. ἐπ: 20 15ῃοἃ Ὀγ) ὉΆ8 9 Θοσατι δ: ἀ- 
ταοπῖ οὗ 186 10Ὰ», ὅζο. Ἔδ6 πηεδηΐϊηρ οὗ 
(δ6 Ηεῦτενν ψοσγὰ ἔοτ “" ἢγϑὶ " 15 ἀείειτηϊπθὰ 
ὉΥ ἰΐ5 υϑὲ ἴῃ ἐβε το]ονίηρ σεῦβα, Ὑυ μετα 1 
ΔΡΡΙΪε5 ἰο ἔπ6 στρ οὗ [πάλῃ ξοίπρ Ὀείοτγε 
(86 τοϑῖ. Ὑ 8 ὁσάεγ οὗ ργθοθάθῃος 15 ἀδϑοσ θεά 
ἰῃ νυ. 14---.λδ. 

14. αεκογαΐπφ 1ο ἐδεὶν ἀγηιδ1 (ΟΕ, ἷ. 3. 
ὙΠοῖο γεῖο ἴῆγοο {|04] Ποϑίβ ἴῃ δᾶσῇ ΟΔΠΊΡ ; 
δηά οδοὺ {τἰδο μδά οὗἩ σουγϑθ 118 βιιδαϊν)ϑοηβ. 

ΧΧ 

δδε 
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οὔ τῆε ἙοὨΠάγοη οὐὨἩ βϑδοῆδγ τυασς Νε- 
1ληθοὶ τῆς 8οη οὗ Ζιιλγ. 

16 Αμὰά ονεγ ἴῃς ἢοβῖ οὗ ([ἢς {Π06 
οὔ τ86 οἰ] άγοη οὗ Ζεδυιη τας Ε]1ΔὉ 
τῆς 5οὴ οἵ Ηεϊοῃ. 

17 Απὰ δε ἰφρεγπδοὶε νγὰ8 ἸἌΚεη 
ἄοννπη; δηά τῇς 5Ξοῃβ οὔ (ὐσεσβῆοη δηά 
τῆς 80η5 οὗ Μέεγαδῦ 8εῖ ἐογυγαγά, Ὀεᾶγ- 
ἱπρ [ῃ6 τἀθεγηδοϊς. 

18  Απά τῃε β5ἰαπάλγα οὗ [6 σδιῃρ 
οἵ ευθεη 8εὶ ἰογιναγά δοσογαάϊπρ ἴο 
{ΠΟΙ ΔΓΠΊΪ65: ΔΠηΠ4 ονεῦ ἢ]18 Ποβῖ τῶ: 
ΕἸΖυγ τῆς 5οη οὗ δῃδάδυτ. ; 

Ι9 Απά ονεγ ἴδε δοβὲ οὗ ἴῃ6 {πα 
οὗ τῆε Ἑ“λΠ] άγεη οὗ δίπιθοη τὐας 5 61- 
Γαϊοὶ τῆς 5οη οὗ Ζιυτγιβ δά ἀΔ!]. 

20 Αμπὰά ονετ τῆς Ποβῖ οὗ τῆς {δα 
οὗ τῆς Ἑ“Π]άτεη οὗ (ὐδά τυας ΕΠ] Δβαρῇ 
(ἢς 50οη οὗ Ποιεῖ. 

21 Απὰά τῆς Κορ διδ τ68 86ζ ἐογνναγά, 
δεατίπρ, [με “βδποίυδλτγ: ἀπά "δε οὐδεν 
ἀϊά 5εῖ ἂρ τῆς τΔθεγηδο]α ἀρδίηϑς [ΠΟΥ 
ΟΔΠΊ6δ. 

22 ἴ Απά τῆε κϊαπάλγά οἵ [ἢ σδῃιρ 
οὗ τῆς ἙὨΠ]άγεη οὗ Ερῆγαιπι δεῖ ἔογ- 

᾿νΑΙὰ δοζογάϊπρ ἴο {ΠΕΣ ἈγΠΊ168: ἀπά 
ονοῦ ἢϊ8 ἢοβῖ τυ: Ἐ]Ι5ῆδιηδ [πε 8οη οὗ 
Απιμπμά. 

23 Απά ονεσ ἴῃς Ποϑβῖ οὗ [δε τς 

17. ὙΠο σοπηηαπὰ Πδὰ Ὀδδη, ἰπ δοηογαὶ 
(οστηβ5, (Πδι (Π6 1 ον θα, ἢ (ῃ6 ἰΌδγηδοϊο, 
βῃουϊὰ ΟΟΟΌΡΥ [Π6 σδηΐγαὶ] ρἷδοθ ἴῃ ἴῃς 11πὸ 
Οὗ τρδσοῖῇ, δέξεσ ἰῃ6ὸ σδηρβ οὗ [υάδλῃ δηὰ 
Ἐρουδῦεῃ, ". 17. Βιυΐ σοηνοηΐθηοο ποῦν Ππός65- 
ϑιἰδίοά, 15. ποῖ ἃ πιοάϊ!ῇοδέοη οὗ [Πϊ5 ογάοσ, δὲ 
Ιοαδσὲ ἃ πιο ῥγϑςοῖϑε ἀοίοιτηϊπδίίοη οὔ 186 
τηοῃΠοά οὗ οχοσιζίηρς τ. ὙΠῸ ἀρροϊηΐοα ρῥἷδςα 
οὗ {π6 ἐΔθογτδοῖθ, ἴῃ [ἢ6 πηϊάϑε οὗ [π6 δοβῖ, 
τνᾶϑ Τοργεβθηίοα ἀυγίηρ [Π6 τλλτοΒ ΟΥ̓ ἰΠ6 ἀγκ, 
[ἢ ΠΟΙΥ νεβϑϑοῖς, ὅζς. οσατιτίιοὰ ὈγῪ ἴδ Κομαίῃ- 
165; (Π6 δοίιδὶ βἰγισίυγο οὗ {πὸ ἰδθογηδοὶθ 
νγὰ5 ὈΟΙΠ6 ἴῃ δάνδηςθ ΟΥ̓ (ἢ6 (σειβῃοηϊζεβ δὰ 
Μεγασίϊοβ, ἱπηπιθά δου Ὀεμ πὰ [Π6 σδρ οὗ 
]υάδῃ ; 50 88 ἴο Ὀθ δεῖ ὉΡ ΓΟ Υ ἀρδιηϑσὶ [ἢ 6 
ἃττῖναὶ οὔ {Π6 βδσγοὰ υἱϑηβ5 Ὀοστθ Ὁ ἴῃς 
Κομδίηϊίϊοβ. ὅ66 ᾧυ. 21, δηὰ ςξ. Ἵἶ)8. 11... ἵν. 

41. ἐῤὲ ταπείμαγγ, ὅχς. ἐ.6. ἴλ6. ΠΟΙΥ ἔυΓ- 
Ὠἰΐυτο τὶς τεπιδιποὰ βοὴ ἴδ ἐδΌογηδο]θ 
ννγ85 ἰδίκθη ἄοννῃ. 

20. Ηοῤαὸ, ἐδε “οπ 9 Ἐαφωὴὶ ἐδε Μ|- 
ἀϊἸαπὶέε, Μονεε) χα δον ἐπ ἰααυ)] ΤΦΤΠε ἔοττῃ 
Ἀλχυεὶ, ἕοσ Ἀδυεὶ (Εχοά. 11. 18), μᾶ5 ποοά- 
ΙΈΒ5Ι]Υ Ὀδθὴ ρεογροϊυδίοά ἴῃ ἴῃς Α.Ὄ ΚΝ. ἔγζοπι 
{πὸ 1,Δπ; [6 ΠπΑπιοβ ἃῖῈῸ οπὸ ἰῇ Ηροῦγον 
80, Οάζᾷ δηὰά ΑζΖΖδῇῃ, Αἱ διὰ δὶ, ἄς.). 
ΘΙ ννᾶ5 ρΡγο Δ ὈΪΥ ποῖ ΙΔἀδηξ 8] ἢ [εἴ σο: 

ΝΌΜΒΕΙΘ. ΣΧ. [ν. τό----30. 

οὔ τε οΠ]άγοη οἵ Μδηδϑβοῇ τὐας Οδ- 
ΓΩΔ]16] τῆς βοῃ οὗ Ῥεάλῃζυτ. 

24. Απά ονεγ τῆς ἢοβὲ οὗ (ἢ {πε 
οὗ τῆς Ἑ“μ!άτεη οὗ Βεπ]δηλίη τας ΑδΙ- 
ἀλη [ἢς 8οη οὗ (ὐάδοηὶϊ. 

25  Απά {δε βιἰδηάλγά οὗ ἴῃ στρ 
οὗ τὰς ΤΠ] άγοη οὗ [ζδη 98εῖ ἰογυναγά, 
τὐδιεῦ τῶὧας ἴῃς τογονγαγά οὗ 411 τῆς 
σλρ8 ΓὨγουρῆους {ΠΕῚΓ Ποβίβ : δηά 
ΟνοΓ 15 μοβδῖ τῦας ΑΠίεΖεσ [ἢ βοὴ οὗ 
Απλτ 3 ηδάἀδὶ. 

26 Απὰά ονεῦ τῆς Ποβῖ οὗ ἴῃς {Π06 
οἔ τῆς “δι! άγθη οὐ Αβῆδγ τὰς Ῥαρίεὶ 
τἢς 8οη οὗ Οεζἴδη. 

27 Απά ονεγ ἴε δοβί οὗ πε {δε 
οἔ τῆς σμ]άτεη οὗ ΝΝαρῃιδὶ; τας ΔΗΪγα 
[ῃ6 8οη οὗ ἕπδηῃ. 

28 'ΤΉυΒ τοῦς τῆ ἸΟΌΓΠΟΥΪΠΡΒ οὗ Ἠεῦ. 
{πε ΤΠ] ἄγε οὐ [βγδθὶ δοσογάϊηρ το “τς 
1Π 6] Γ ΔΓΠΊ 168.) ἤθη ΤΠΕῪ 58εῖ ἐογυναγά. 

29 ἴ Απὰ Μοβε8 54:4 υπίο Ηοδδδ, 
(ἣς βοὴ οὗ Βδριιεὶ ἴῃς Μιάϊδηϊίε, 
Μοβεβ᾽ ἔβῖμεσ ἴῃ ἴανν, ὟὟε γε Ἰοιυγ- 
Πουΐηρ ἀπο τῆς ρἷδοε οὗ ψῃῖς πε 
ΠΟᾺΡ 414,1 νν}}]}] ρῖνε ἰξ γοῦ : ςοπὶς 
ἴου ἢ 5, ἀπά ψεὲ Μ}]1 ἀο τἢες 
Βοοά: ἔογ [δε ΠΟΚΡ πιαῖῇ βροκβη ροοά 
Γςοηοογηίηρ; [γε]. 

40 Απά ἢς κά υπηῖο ἢΐπι, 1 ν}]}} 

866 Οἡ ἔχ. 11. 18. [ἰ Θθοπὴ5 ουϊάθηΐ ἴοο ἰπαῖ 
Ἡοδαῦ νγαβ ἴῃ ἔδοξ ἴῃ6 Ὀγοιπογοϊη-ἶανν, ποῖ 
(86 ἐδιπΠογ- η-ἰανν, οὐ Μοϑοβ, δηὰ τὸ ΗοἊ- 
γον ψογὰ ἰγδηβϑίαϊθα ἰπ Αὔὕ. “"δίμεγ-ῖη- 
ΑΝ," 8 ζη1ῆ65 5 ΠΡῚΥ ΔΠΥ͂ σοϊδίίοῃ ΟΥ̓ πηᾶγ- 
ΤΕ, ἃ5 ἀοοβ [6 Οὐοεῖς γαμβρός: 566 οἡ Εχ. 
1. χ8. Ηοδδῦ ἰ5 ἐλλμδ αὶ 8ἃ5 186 “ἐ5οη οὗ 
Ἀρι6].᾽ «πὰ {π6 ἀδδβῖγο οὗ Μοϑοβ ἴο οὐίδίη 
Ὧ15 ϑογυΐϊοθς 85 διιϊίάθ {πγουρὴ ἴδ6 ὙΠάΘΓΏΘ55 
Ἱπάϊοδίοα ἐμαὶ ἢ6 νᾶ ὙΟ ΠΡΕΓ ἔθη Μοϑοβ' 
ξαϊ μετ οἰ -ἶνσ σουἹὰ ΠΟῪ δᾶνθ ὕδθθοη. [{ 15 
δίδίοά ἴῃ Εχοά. χυἹ]. 27) ἴπδΐ [οἴῆσο αυίοὰ 
(06 5.80] 65, Ὀοέοστο ΠΟΥ γρδομβοὰ ϑ8:1η8], ἴο 
τοῖα ἴο δ]5 οὐγὴ ἰδλῃὰ ; τυ} }]98ῖ ἰξ ἀρρϑᾶσβ 
ἤτοι {Π6 ραϑϑαᾶρὸ ΠΟῪ Ὀείοτε 9 σοτῃηρατοά 
νὰ Τυάρεβ ἱ. στό, ἷν. σσ, ἰῃαῖ ΗἩοῦδΔΌ ενθῃ- 
[Δ }ν δοσοοπιραηϊθά ἴδε, δηὰ οδίαϊποὰ ἃ 
βο(οπιθὴῖς ἢ Ποῖ ἴῃ ἴΠ6 ἰδπὰ οὗ Οδηῆδδη 
(8ο ΪὈβορὰ., Βεγίμοδαι, Καὶ, ᾶ.ς.). Ηοβαν 
δηά ΪοίηγοΟ ΠΥ Ὦανο Ὀδθη Ὀτοίσγθη δηὰ 508 
οὗ Ἀειοὶ. Το οἴδοῦ ϑοϊυθοη (μὲ [εἴ το δηὰ 
Ἡοῦδῦ νγεσὸ ἴπο 8816 η, [εἴγο (“ οχςεῖ- 
Ἰοηςγ ) Ὀοίηρς ᾿ἰ8 οβῆς!4] Ε{|6, Ἐπουρῇ δάορίοα 
ΌΥ ΤΊΔΠΥ Δι ΠΟΣΙ 65 δηςϊθηΐ δὰ πηοάρετι, 506 Π|5 
6585 ῬγοῦδὈ]θ. Μογὲ ἐπργοῦδθ!θ 51}}} 15 (86 
βυξξεπέίοη [μαὲ Ἀδμεὶ, [εἴῆγο, πὰ ἩοῦδΌ ἃτὸ 
411 ἴἄγθο δρρε δε οἢβ οὗ οπο ἱπάϊνι Δ]. 



ν. 31-35.} 

ποῖ ρο; διῖ 1 ψ|}} ἀσοραγί ἴο πιΐης 
οἴνῃ ἰδηά, δπά ἴο στὴν Κιπάτγεά. 

41 Απά ἢε 514, [μεᾶνε υ ποῖ, ἰ ῥγᾶυ 
τῆςς ; ἐογδϑηλιοῖ 45 ἴποι Κηονγεβῖ ΠΟῪ 
ὟΕ ἅΓ6 ἴο ΘΠ ΔΡ 1 ἴῃς νυ] ἀογηεβ8, δηὰ 
ἴδοι πηαγοβϑὲ ὃς ἴο τ18 ἰηβι6λὰ οὗ εγε8. 

22 Απὰ [ἴ 5Π]} δε, [Γτῆου ρὸ ψιἢ 
ι.890 γ6ά, ἴἰἴ 8}2]} Ὀς., ἐπλῖ γαῖ ρσοοά- 
655 ἴῆς ΓΟᾺΡ 5}4}} ἀο υπΐο 5, πε 
8ΆΠ16 Ὑ71}} νγε ἀο υπίο ἴπεα. 

ΝΌΜΒΕ ΚΘ. Χ. 

432  Απά {τΠὲγ ἀεραγίεά ἔτοπι τῆς 
τηουηΐ οὗ ἴῃς [οΒῸ τἤγες ἀλγϑ᾽ Ἰουτγ- 
ΠΕΥ: 4πὰ τῆς δῖ οἵ τῆς σονεπδηῖ οὗ 
τῆς ΤῸ νγεπὶ δείοτε ἴπεπὶ ἰπ τῆς 
(ἥγες ἀλγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ, ἴο δεᾶγο ουξ ἃ 
τοβίηρ ρίδος ἔογ {Π θη]. 

24 Απῃά τῃε εἰουά οὗ τε ΙΟᾺΡ τυας 
ὩΡΟη ἴῃ δπὶ ὈΥ ἄλγ, Πα ΠΟΥ τνεηΐῖ 
οιξ οὗ ἴπΠ6 ςΔπρ. 

245 Δηά [ξ σάπια ἴο ρ888, ῃεη {πε 

ΤΠ Μαβομιοίδη Ἰεροπὰς πε ποῖ χρυ ϑϑὶῦ 
ἸΔΟῪ ΠΟΥ ἀϊπίηρσυ 5 Ὀεΐνγθθη εΐδτο, 
Ἐδοοὶ, ἀαπὰ Ἡοῦαθ. Ὑμὸ ϑδυ εἷ οὗ τ ποῖὰ 
ἘΠΟΥ͂ σρθᾶϊ, σογγοθροηϑ οὐ [πὸ ὑνβοΐα ταῖ θοῦ 
ἴο {π6 ΘΑ ποδὲ δηὰ ἐδίμον-ἰη-ἰδνν (θη ἴο 
186 συ θθεχιδηξ σοπηρδηΐίου οὗ Μοϑβϑαβ; ἰδουρὰ 
δῖ5 ὩΔηγ)6 ᾽λ5 ἸΟῪ σοπηεςοίοα ἰἴϑε 1} ἢ ἃ 
ννδίογοοῦγϑο ΓΟΠηΪηρ ννοσινγαγὰ ἰηΐο {86 [οΓ- 
ἀλη ορροκίίε ογίςδο, 25 νγὸ]] δ5 ἢ οἠο οὗ 
[86 σάν η65 δἱ ϑιηδὶ, δῃὰ ὑἹἢ ἃ οᾶνο οἡ 186 
ΘΔϑίεσῃ 5ῆογοβ οὗ 6 ϑδϑίεσῃ Ὀγδηςὶ οὗ ἔπε δά 
562. Βαΐ εὐϑὴ "νοσὸ {Π6ϑ6 ἰεχοηάβ πιοσὸ ἀθῇ- 
πἰΐε, {ΠΕΥ ςουϊὰ ΒΑΓ σΑΣΤῪ ννεϊρας ἴῃ τεξαγὰ 
ἴο 1Πὸ αιιεβέίοῃ Ὀεξέογε 8. 

31. ἡδοιι γπαγεδὶ δὲ 19 τῷ ἱπείεασ 9 4γε:} 
ὁ. δ. Τηλγοβὶ ἀΐϑοογη ννῆδὶ 5 ἡρϑ [1] ἔοὺγ ὺ8: ἃ 
ΓΟΥΘΙΌΙΑΙ ΘΧΡΓοβϑίοη 511}} 1 56 ἴῃ [Π6 Ἐαϑί, 
ἴδ πδτταῖϊνα σίνεβ ΠῸ ΠΊΟΓΟ οχδοῖ ἀδϑοσὶ 

ἄοῃ οὗ πο ϑογνῖίοθϑ ὃχ ἔτοπλ Ἡοῦδδῦ. 
ΤΠ αἰνίπο συϊάληςο οὗἩ ἴπ6 ΡΙΠ]Δτ οὗ 6 εἰουά 
του] ποῖ γοηοσ συ ρεγῆινουπ ἐδ6 Βυμηδη σοη- 
ἀυςσίος ψῃο οουϊὰ ᾿1πάϊςαϊς ἰδ 5ροΐίβ ψνΒογα 
νγαΐοσ, ἔπεϊ, δἀπὰ ρδϑίυγο τηϊρῃς ΡῈ ἐουπά, τῃ6 
ἀδηροῖβ ἔτοπὶ Ἠυστίςδηοβ, δηὰ [πὸ Ἰοςδ 68 
ἰπέεβίεά ὈΥ γοῦθογβ. ῬσοΌΔΟΙΥ ἱπάθοα [πὸ ΡῚ]- 
ἴλτ ργοβοῦιδοὰ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ζόπογαὶ ἀϊτοσοη οὗὨ {86 
Ἰουγῆογ. Νοσ ψνοιυἹά 1 θὸ δοσογάϊηρ ἴο [Π6 

ΔΏΔΙΟΣΥ οὗ Οοὐἷβ ἀραϊηρθ δὰ Ηδθ 
ΤῊΪΓΔΟΌΪΟΟΙΥ τοηἀετοὰ Η5 ρεορὶθ ἱηἀοροπάσηϊ 
Οὗ 800} δ᾽45 ἔγοπιη δυμπηδη ὄχρεγίοπος 88- 
ξΆςΥ 45 ψετὸ νη {ΠοΓ τοδοῦ. 

33. ἐδγεε 447.) 7ογπς 7} ῬΙΟΌΔΟΌΪ ἃ ἴθομηῖ- 
Ο8] ΘΧΡΙΓΟΒΘΙΟΏ [ῸΣ δ ἢ ἃ ἀϊδίδηςο 45 Ἴοι]ά 
ποῖ δὲ ἱγανοσβθα ἴῃ ἃ δἰηρὶθ ἀδύ, δηὰ {δβεζο- 
ἴοσβ ποῖ ψιουΐ Ιηΐεσναὶθ οὗ δποδηιρπιθηΐ 
δηὰ ἄμε ῥγονίβίοῃ : οἷ. σξδῃ. χχχ. 26; ἔχοά. 
ΝΠ]. 18, ν. 2,) ΥἹ]. 7, ΧΥ. 22. ὙΠ6 [οοΠηϊοδ] 
156 οὗ ἴπΠ6 ρῆγαϑθε ὁ" ϑαθ δι ἢ -ΟΔΥ8 ἸΟΌΓΠΟΥ " 
ῸΓ ἈπΟΙ͂ΒΟΣ ἀνογαρὲ ἀϊθίδηςθ, Αςῖβ ἷ. σ2, ἰ5 
βίη ]2γ. Εγοη ᾿νεσα ἴδ ὀχργοσϑίοη ϑ ἰς Εν ἴῃς 
ἱεγργοίοα ἃ ψουϊὰ τοπλδῖῃ ἴο Ὀ6 ποϊοὰ [μδῖ 
ἴδγος ἀδλΥ5 οὐὗἨ Ἁ [ενν 5} γος οὶ ἅτ ποῖ ποθ» 
ΒΑΓΙΪΥ Τηοτ ἤδη οπὸ Ὑ οΪς ἀδὺ δπὰ ἔνο 
ἔγαρτοθηῖς οὐ ἀλγβ. ΤῈ οηὰ οὗ {5 5ἴδρο, 
Ὑνθοτὸ (Π6 (Δ ΌΟΓΠπδοΐο ννᾶς γοὶ στο- σοί, δηὰ 
86 δηυᾶγο δηολιηρηηθηΐ ἐογπιθᾶ, ννᾶ8 ἂρρᾶ- 
ΤΕΥ ΚΙΡΓΟΙ-Ββαιίδανδῃ : 5086 χὶ. 24) 34) 
ΧΧΧΙΪ. τό. 

ἐδὲ αγὰ Οὗ δὲ εουφςπαπί 9 1δὲ ΠΟΒΡ «ὐεπὶ 

δείογε ἐδορ] Ἑτοῦθ Ὁ. 1 δηὰ ἱϊ. χα) ἴΐ 
ψοΣ]ἃ ἀρροᾶγ ἰΠδῖ [ῃ6 υ508] »ἷδος οἵ (δς Ατὶκ 
ἀυπηρ (δ6 π]ΔΓΟΝ τγᾶβ ἴῃ (δ6 πιϊάςξ οὗ [Π6 
βοβδὲ. [{ νγᾶ8 εὐἱθην δ ἘΕΡΟΟΙΝ (858 
ΜΒοη, ἴῃ [ο58. 11. [Π6 Αὐἰκ ἴδε ρεο- 
ῬΪο ἱπίο ἴθ ὑδά οὔ ἰδ ] Νονογίῃο]655 
ΒΟΙΏΊΘ, 1Δ ΠΥ ἀιηοηρ ἴπ6 [ον δὰ ΤΘοπιπΊεη- 
ἰλίοσβ, αἰἰθηάϊηρ ΟὐΪγ ἴο 86 ροβιίοη οἵ ἴδ 
Ατκ δὲ [86 σοιηπηθηςοσηοηΐ οὗ [πδὲ τηϊγασιυ]ουβ 
Ῥᾶϑϑαχζο, ἄδοχ ἴπδλὲ ἴδ6ὸ ἢἤγθί πλᾶγορβ ἔτγοπὶ 
51η41 νγῶ8 4150 5:1] ΠΑΥ]Ὺ ΘΧΟΘΡΙΟΙΔΙ, ἰδ Ὀοίης 
ἴος ἴπ6 οσοδϑίοη Ἴλγεὰ Ὀείοσο ἴδε ἢοβῖ. 
Οἴδοῖβ, 45 Καὶ, νυἱενν (Π6 ργϑοϑοηΐ ψϑσϑὸ 88 
ξυγηϊϑιηρς ἴΠ6 ΚΕΥ ἴο [δ (Γ6 ἰηϊογρτγεϊδθοῃ 
οὗ (δ οδγοσ ποίϊςοεϑβ: Βοϊὰ (δὲ [86 Ατκ, 
858 ἀἰπιηριυ ςηῃοὰ ἔῸπὶ δΑΠΟίΌΔΓΥ, σεηΐ 
Αἰννᾶγβ ἴῃ δάνδηοθ. ὍΤΕΥ ἰηϑὶδὲ οὐ {π6 ἰπῇ- 
Ιηδίθ σοηποχίοῃ δοϊνγοθη ἰδς Αὐκ 8485 Οοὐβ 
Τῆγοηθ δηὰ ἴῃς οἰουὰ οὗ Η!5 ργεϑοποθ, ΒΙΟἢ 
ἰδοῦ νὰ ποῦν ἴο ἢᾶνθ Ὁ οὐ {Π6 Βοβὲ ου 
15 Ἰοὴρ 1ἴπ6 οὗ τρδλσοῦ. ΕἋἵ. Εχοά. χὶϑ. 21, 
χῖν. το. Βυΐ [δε Ὀδίίεσ υἱοὸνν ἰ5 ἰμαΐ οὗ Βρ. 
Ῥαίποκ, (δι [86 ννογὰβ. "ἐ σσεηὶ Ὀεΐογο {Π6πλ᾽" 
ἀο ποὲ Βεῖθ ΠΡ ἰοςδὶ ργεοσεάθσηοθ. Τδθ 
ῬὮΓΑΒΟ, ΟΥἩ 115 οαυϊναϊοηΐϊ, 18 υϑοὰ οὗ ἃ Ἰοδάοσγ 
μὲς ουί ἰῃ ςοχηπηδηὰ οὗἉ ἢ 5 ΌΟΡΘ, ΧΧΥ;. 17: 

δυΐϊ. χχχὶ, 2:1 84Π1). ΧΥΪ]. τό: χ (Ὦτγοη. 1. 
Χο; ΜῺΟ οὗ οουῖϑὸ οι] ποῖ ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ΚῸ 
Ὀεέογο {μοπὶ ἰῃ ἃ ἰοςδὶ ϑθῆϑε. Τδυ5.1ΠῈ Ατκ 
ΤΊΔΥ ὙΕΙ1 Ὀ6 5δ]ὰ ἴἰο αν βοπα δὲ 86 δΒεδά 
οὗ [Π6 ᾿ϑγδο 65, ἤδη 1 νγᾶ8 ὈΟΣΤΘ 5ΟΪΘΠΊΩΪΥ 
ἴῃ 1Ποῖσ πλἀςῖ 25 ἴδε ουϊνγαγάὰ εποάϊτηδηΐ οὗὨ 
1Π6 Ῥγόθθῆςθ ϑνῇοϑο βουθγοίση ὑγογὰ νγὰβ {μεσ 
ἶανν. Ὑμδῖ ἴδὸ ἀὐνπο οἱουά τεπιδιηοὰ σὰ 
[πὸ Ατκ 85 )ουτιεγοὰ 15 ποῖ δϑϑετίοα, δηά 
1π6 ἴδηοσ οὗ ποχὲ γ Ιθ6 565 δρδίηξί ἰἴ; 
85 4150 15 ἴΠ6 ἔδλοϊ {παΐ, ἤθη [Π6 {ΔΌΘΓΠΔΟΪΘ 
νν85 τολτοῦ, ἴῃς ο]ουὰ τεϑίθα ονοσ, οὶ νυ δίῃ, 
[86 (Δθογηδοῖο. 

ὦ γεεηρ ρίας) Ἰι1ῖ, εἰ γεϑὶ." ΙΕ 15 Τοπὶ- 
ΤΏΟΙΪΥ υπάοτϑίοοα οὗὨ ΘΔ ἢ ϑι:ςσθϑϑῖνο ΘΠΟΔΙῚρ- 
τηδηῖ ; ΟΥ̓, ἰῃ Ἰσυϊαγ, οὗ ἴμ6 ἢγϑι θῃοδιηρ- 
τηοηῖ. Ὑεῖ ἴα νουϊὰ ΒΑΓΑΙΥ͂ Ὀ6 ΒοτΙδ 
αηρὶογοά, αἰὰ 1 ποῖ ΟΑΙῪ ὙΠ ἴΕ ἃ ΒΙΡΏΟΓ 
ΤΛΟΔΠΙΠΡ, ΡοΟϊπης ἴο ἴπ6 ρῥγοπιιϑεὰ σοϑὲ οὗ 
Οδηδδῃ, ἴοσ ψνςἢ [Π6 5γδο 165 εσα ποὺ 
ἴῃ 011 πιδύοῖ, δηὰ ἔοπὶ ἴΠῸ ϑροδαυ θη) οΥ- 
πιοπὲ οὗ ψἘΟὮ πο ϑ8θηΐοηςε οὗ τοί μβίοι 858 
γεῖ ἀελθαττοὰ ἴδοηι. Οἵ, Του. ἱ. 22:1 58. Χχχὶί!, 
8; ἘΖΕΚ. χχ. ό. 

ΧΧΆΖ 
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δὃ8 

αὐκ 8εῖ ἰογινασγά, τῆλ Μοβεβ 414, 
“Ῥιαῖ. 68, ( ΒΕ '86 πρ. ΠΟΚΡ, ἂπά ἰεῖ της 6πε- 
εὐὰ τηἶεβ δὲ βοδίζεσοά , δηά ἰοῖ τῆδθηὶ τπδῖ 

ἢαῖς (ἢες ἢεε Ὀείοτςε τῆ 66. 
16 Απά ψβεη [τ τεβίεά, ἣς ϑαἰά, 

᾿Η δ. ἔα Κείυγη, Ο ΠΟΚΡ, ὑπο τῃ6 'τηΔηΥ 
ἑάρ.- ἈἜἸἿΠοιιδαπάς οὗ [Ξ5γδοὶ. 
δαπαΐε. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΧΙ. 
Σ 7λε δωγμίρρ αἱ 7Ζαδεγαλ φμεπελεα ὧν 70:5 
2γαγῶ. ς 74 2εοῤίε δέ “ογ, σά, απά 
ἐραζόε »παπηα. τὸ “ἴοξες εογιῤίαϊροί οὗ Δ]; 
εἧσγρε. τό Οοά αἰϊνίακίδ ἀϊξ διε»), τεριΐο 
σευεγέν οἰῶ. 31 Ομαϊς αγέ φρένες ἐμ τυγαίζ 

ιο,  Ἀἠ{ἔΥῴΑἰδγοϊλ-λαήαασυαά, 

τογεαεέ Α ἍΤ) τυῤόη τε ρεορ]ε ᾿σοπγρίαἰπεά, 
ΠΟ: Π αἰθρίεαβεά τς ΓΟΚΡ : ἂπά 
ἐξευας εὐ τὴς ΤΟΒῸ Ἠμεαγὰ ἐξ; “πα ἢΐ8 ΔΠΡΟΓ 

ξι Ω 

ο΄, ὅν. νγᾺ3 κὶπάϊςά ; δηὰ (ἢς ἤτε οὗ (ἢ ΠᾺΡ 
ἜΣ 78. Βυγπε ἀπποηρ; τμ απ, ἀπά σοηϑυμπηεά 

. 86, 36. Ἐδοὴ ἔογνγαγά τηονοηηθπέ δηά 
ΒΔΟὮ τοϑὶ οὗ {η6 Ατὐκ νᾶβ πηδάθ ἴο δῶσ ἃ 
ΒΔΟσδτηθηΐδὶ σμδγαςοῖοσ, Τὴ οπο Ὀείοκοηδά 
{86 ροίηρ ἕογίῃ οὔ Οοά δραϊηϑὲ ἢ15 δῃθπηΐθ5 : 
1ῃ6 οἴδος, Η!5 ρδι βοσίηρ οὗ Η!5 οὐγῃ ρῬθορΐθ ἴο 
ΒΙπΊϑεῖ : [πε οη6 νγὰ8 πε ρεάρε οἱ υἹσΐοσυ, 
186 ΟἾΠΟΣ 1Π6 φατησϑὶ οὗ ἼΤΒ6 νοσγῦ 1ὴ 
τ. 26 15 Ὀεδῖ [Δ Κϑη ἰγδηβ νεῖν (ἢ Μδυγετγ, 
Οὐεϑοη. ἄζς.): ““Ἀοβίογθ " ((. 6. ἴο {86 ἰαπά 
νος ἢ {ΠΕΡ {λίΠογβ βοϊουγηοα 1), “Ὁ [ΟᾺΡ, 
[πὸ ἴοη τπουδδηάς οὗ ἴΠ6 [Ποιιδαπάς οὗ [5Γγδ6].} 
Οἔ,. Ῥοαὶπὶ Ιχκχνυ. 4, Βοσο (ἰἢ6 νοῸ ἰηῃ [Π6 
ΘΌΓΟΥΥ 15 [86 54Π|6.} 
ΟΗΑΡ, ΧΙ, ΤὍΤΠῖδ δπὰ (6 ΓΟ] οννηρ (ΓΕΘ 

ἙΠαρίογβ στοσοιπξὲ ἴ86 ϑυςσοεοβϑῖνα χοῦ ]]οπ5 οὗ 
ἘΠ|6 15γδϑ  ξθ5 δέζοσ {Π6ῖγ ἀθραγίαγε ἔγοπι δἰηδὶ; 
οὐπιϊπδίϊης ἰπ ἐμαὶ ΕΥ̓ Ὡς ἢ ἘΠΕῚ Ὀγουρῆς 
ΡΟ {δογηβεῖγεβ (ἢ6 ϑοπέθησθ οὐἩ Ῥείβϑοῃδὶ 6Χ- 
οἰ υπίοη ἔγοπι ἴδε Ἰαπὰ οὗἉ ργοπηῖ5θ, [ης! ἀΘΠί 8 }}Υ 
[πε παιτδίϊνο ΦΌΓΏΘἢῈ5 δοπὶθ ἀείδ1}5 οὐ {86 
πογίμυναγά πηᾶγοῆ. 

1--8. Βυγηΐϊηρ δὲ Τ ἀρογδῇ, 

1. “1.4 «υδὲη ἐδὲ βεοῤίε εογηρ]αϊπεά, ἐΐ αἴϊ- 
} κανοὐ ἐῤὲ 1.0Κ}} Ἀοβάογ, Αβὰ ὃὉ89 ῬΘΟΡ19 
ὝΟΥΘ ἃΒ ὕποδθ ὑὕὉπδῦὺ ΟΟΙΠΡ181: οὗ 0Υ]1] 
ἀπ Ὁ) ΘδΣΒ Οὗ ᾽Ὁ86 ΤΟΒΡ: ἐ.6. {ΠΟΥ τηυγα 
Τηυτεὰ ἀραϊησί (πὸ ρενδθοης οὗ [πὸ τηδτοῦ. , 

δε ἥγε οὶ δὲ 1.οΚ}}] ῬτΟΌΔΟΪΥ ἸΙΡΒ πίηρ : 
ςἴ. Ἐς, ΙΧχν. 21. ὙΠ οΔ565 ΧΥ͂Ι. 2ς δηὰ [,δν. 
Χ. 2 866πὶ ἰο 6 ἀϊβεγεηῖ. 

ἐπ 1ῤὲ ἰίεγηο! ῥαγ] ἘΔΊΒεγ, 1π 89 
θῃά, Τὸ ἤτο ἀϊὰ ποῖ τοδοῦ [2 ἱπίο {πὸ 
σλπρ. [ἴ ννᾶβ 4] ΚἸΥ αιεποπεὰ δὲ {πε ἱηΐετ- 
᾿οβϑίοῃ οὗ Μοβοϑβ. 

8. Ταδεγα δ) (ἰ.4. “ Ὀμγηΐηρ."): ποῖ {δ6 
ὩΔΠΊΘ οὗ ἃ βἰδίίοη, δῃᾶ δοςογαϊ ΡῚΥ ποῖ ἑουπά 
ἴῃ ἴδ6 ᾿Ισῖ ρίνοη ἴῃ χχχὶ!., Ὀυΐ ΟὨΪΥ οὗ [86 
βροῖ μοῦ (Π6 το Ὀσοκὸ οὐ. ΤῊΪ5 ἱποϊἀεηξ 
ταϊρ;ξ 56επὶ (οἔ, ν. 34) ἴο πᾶνε οσοσυτγγοὰ δὲ 

ΝΌΜΒΕΒΞ5. Χ. ΧΙ. [ν. 36---6, 

ἐδόπι ἐδαΐ τυόγό ἴῃ. τ υἱτεγηηοβῖ ραγβ 
οὗ τῃς σδιῃρ. 

2 Απά τἢς ρεορὶς οτγίεὰ υπίο Μο- 
8685; δἀηά ψῆεη Μοβεβ ργδγεὰ υιηῖο 
τς Ιοκ, ἴῃε ἤγε ἴνναϑ φιεηςῃεά. 

4 Απά διε οδ)εά τὴ6 πᾶπιε οὗ τῇς 
Ῥίαςε ᾿ἼΤΑθεγδῆῃ: θεσδιιβα τ[η6 ἢτε οὗ 
(ἢ6 ΠΟΚῸ θυγηΐ διποηρ {Πεπ}. 

4 4 Απὰά τῆς δπιῖχε ταυϊτυάς τῇδ ὁ Ας Εχοά. 
τυᾶς ἀτοπρ; ἴδεπι ᾿ΈΕ]] ἃ ᾿υβιηρ: ἂπὰ ἐξ 
τῆς σὨΠ]άγθη οὗ 15γδ6] [3150 νσερί δρίπ, ἐμκεά α 
Δη4 5414... ΝΟ 58]] ρῖνε υι ἤεβἢ τὸ εαδτὴ !Ηςῦ. ὦ 

ς Ὗνε τεπιεδεῦ τὰς 5}, ὙΠ] ἢ ἀνά ὠοβε 
γε ἀϊά εας ἰπ Εργρε ἔεεὶγ; τῆε ου- τ δ 
συπλθοῖθ, ἀπά τς πλεΐοηβ, δηὰ τῃ6 
Ιεεκβ. δηά τῆς οηΐοηβ, δηὰ τς ραη]ς : 

6 Βιιῖ πονν ουζ 8οιιὶ 15 ἀτγίβα διγδγ: 
ἐῤεγε ἴς ποῖμίηρ δὶ 811, δεϑιἀς τῇ ]8 
ΓΊΔΉΠΔ, δφ70γε ΟΥΤ ΕΥ̓ ε8. 

ΓἩ-δ. 
δεενΆ. 

{Τῆι ἰς, 
«ὀκνγπέρε. 

16 Ξοἰδέίοῃ οδ]] θά, ἔγοπι δηοῖποῦ 511] πιοτὸ ἴοσ 
ΤΊθ]6 ὄνοηΐ ὙΠΟ ἢ 5ΒΟΓΕΥ ξοϊ]οννοά, ΚΊΡγοίἢ- 
μαιϊίδανδῃ (50 Κεὶὶ δηὰ )6]., ΟἸαγκ, “ ΒΙ0]6 
ΑἘ145," Ρ. 24); 566 οἡη Ποαΐ. ἴχ. 22. ͵ 

4..- 35. Ορσουϊρησος δὲ ΚΙιρσγοι -δλίϊδ 
ΔΥΔὮ. 

4. δὲ »ιἰκὶ γε ἐμά] (Ηοῦτονν, δασαρθ- 
σωῤῥ, ἃ νοτὰ ὩΙΟἢ Οσσυγθ Πεσα ΟΠ]γ). ΤΒΘ 
Ὑγοσὰ τοβοι 0165 Οὗ ὁ" ΓΙ ΟΥΔ ΠΣ," δηὰ ἀσηοΐες 
ἃ ΤΟΌ οὗ Ῥθορὶθ βοσαροά ἰορεῖμβοσ. [{ τείθιβ 
Βογὸ ἴο ἴδ6 τηυϊθίυἀθ οὗ 5ἰγδηρεῖβ οὗ ἔχ. 
ΧΙΙ. 38, ψῦο διαὰ ζο]]ονγοὰ {πὸ 15 γδοὶο5 ἔγοση 
Ἐξγρί. 

«υερὲ ἀραϊμ] 1.6. 45 ἸΒΕΥ Βα ἄοπο Ὀείογο, 
σε. Εχ. χνυὶ. 2 544. 

δ. ἢῬὲ τεριοριδεν ἐρε εὖ, ἅο. ὙΠ πᾶ- 
ἴυΓΑΙ ἀδίπειος οὗ Εργρὶ ἂγὲ δεῖ ἐογίβ ἴῃ ἐμῖ5 
ἀϑϑᾶρο ὙΠ ἐδ ἐ]Ϊπ655 πὰ σε δ ἩΒΙ ἢ 

ὀοαμοὴν ῬΕΙΒΟΏΔΙ ΕΧρεγίεηοα. ΕΠ5}, ψασῖὶ!ς, 
ΟὨΐϊΟῃ5, Γηθοη 5 (ἘΞ ΡΘΟΙ ΔΙ νυδίε  -πλείοη5), δηά 
φυσυπλθοῖβ, δρουπά ἴῃ τηοάσγῃ Ερυρῖ, δηά ἃΓῸ 
υιϑο4 85 βίδρὶε δγίϊς εβ οὗ ἔοοά. Τὸ ἢἤγϑί ἴῆγεο 
ὙΝΟΓΕ ποῖ 1655 σοτηπιοη ἰῃ δηςϊοηΐ Εργρί (566 
Ἡδοτοά. 11. 125) 8π4 Θβρθοῖ δ! ΗδηρΒίΘΏ ΘΓ, 
.Ἐργρέ δηᾷ ἴδε Βοοῖκβ οἵ Μοβοϑβ, Ἑςἢ. ΥἹ11.). 

ἐεζ.ἢ ὙΠ Ηεῦτενν ψννοσά (ἀμ) 15 186 
ΟΓΑΙΠΑΓΥ ἴογπὶ ἔῸΣ 5τᾶβ5 (οξ, 5. οἷν. 14, ΟΧΙΝΊ, 
8, ἄς.); δηὰ Ηεηρϑίεηθογς 1. ς. 5: ΓΟΏΡῚΥ δἀ- 
γοσδίοβ [ῃ6 βᾶπιθ τεπάθτηρ ἴῃ {815 ρίδοθβ. Ηδ 
Ἰἀοπεῆθ5 ἴ86 αν 1 ἃ Κιπά οὗ εἴονογ 
ἔτΘΕΙν θαΐθῃ ἴῃ Εξγρί δὲ (λ6 ργεϑεηΐ ἄδυ. ὙΠῸ 
1,ΧΧ. Βονγόνοσ, {πὸ νυτζοῖβ οὗ ψν Ὡς ἢ πιυϑὶ 
Ββᾶνθ Ὀθθη νγ6}} δοηυιδιπίοἑ νυ [ἢ ἀϊεξ οὐ5- 
ἸΟΠΊΑΙΤΥ ἴῃ ἴΠ6 σΟΙΠΕΓΥ ἰπ αυεϑίίομ, σεποΓ5 
(ΕΟ ]ροΚ5᾽") (πράσα); πὰ {π5 ἰ5 Γο!]ονγοὰ ὉῪ 
τηοϑὲ δυῖβου 65 δηοίοπὲ δηὰ πηοάθγῃ. [,ἘῈΚ5 
ὍΟΙΘ ὈΠ4ΠΘΒΕΟΠΔΟΌΪΥ πλυςῃ οδίθη ἰῃ Ἐδγρί. 
σῇ, Ρ]Ιη, "Ναί. Ηϊ5ι.᾽ ΧΙΧ. 33. 



ν. ἡ---αΊ 7 ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΙ. 

“Ἐχοὰ. 16. 7 Απά 41ἢε τηλπηᾶ τύ: 48 σογλη- 
ΔΖ ἄστ εεὰ, δηὰ τῆς 'ςοἴοιιγ (Πεγεοῦ 28 
“Ὁ ἐσέ τῆς οςοΐουγ οὗ δά] π|. 

᾿ς 8 “1ΠπῶΦ τὴς ρεορὶε ψεηῖ δδουΐ, δηά 
ΕἼ ΠΕτες 11. ἀπὰ ρτουπάὰ Ζἐ ἴῃ π1}115. ΟΥ 
δεαῖ ὲ ἰπ 4 πιογίαγ, δηά Ὀαίζεὰ ἐξ ἴῃ 
ΡΆΠ8. Δηά τηδάς Τοδκεβϑ οὗ ἰἴ: δηά τῆς 
λϑῖε οὗ ἰϊ ννδβ 45 ἴῃε αϑῖε οὗ ἔγεβῃ οἱ]. 

9 Απάὰ ψβεῃ ἴτε ἀενν [61] προη τῆς 
οδιὴρ ἰπ τῆς πῖρῃῖ, τῆς πχᾶηηᾶ ξ6]]} 
Ὡροη Ὁ 

το 4 ΤἼεη Μοβεβ δεαγά τε ρβεορὶς 
ὑγεερ {Πγουρῃοις πεῖν ΓΔ Π.}1165, ΘΝΟΥΥ͂ 
ΤΔΠ ἴῃ ἴῃς ἀοοΥ οὗ ΠῚ5 ἴεπῖ: δηά {δε 
ΔηρΡΕΓ οὗ ἴῃς ΓΟΚῸ ννγᾶ8 Κίπα]εα ρτοδῖ- 
'γ; Μοβεβ αἷβο νγᾶβ ἀἰβρίεαβεά. 

Ι1 Απά Μοβεϑ 8αἰά υπίο ἴῃς 'οκ Ὁ, 
ὙΝΒεγείοτε μαβῖ ἴδοι ΔΠἸςῖοὰ ΠΥ 8εγ- 
νδηϊὴ δηά ψῃετγείοσγε ἢᾶνε 1 ποῖ ἐουπά 
ἔλνουγ ἱπ τῆγ 5ἰρῃϊ, τῆλε τπου ἰαγεβὲ 
(6 δυγάεη οὗὨ 411] [18 ρεορὶε ὕροῃ 
πε ἢ 

12 Ηλνε 1 οοηςεϊνεά 411] 1τἢ 18 ρεο- 
Ρἷε ὃ μᾶνε 1 Ὀεροίίεη τῆςεπι, [παῖ τῃοιι 
Βῃου άεβὲ 5ΒΔΥ υὑπῖο π|6, (ὑδῪ τμαπὶ ἴῃ 

ΤΥ δοβοπι, 48 4 πυγδίηρ; ἔΔέΠεγ θεδγ- 
εἰ τῆς 5βυοϊίηρ οἢ]] 4, ἀπο τῆς ἰΔηά 
ὙΏΙΓΘὮ δου ϑυναγεβῖ ππἴο τ εἰν ἢ οΓ8 ὃ 

12 δησε 8μου]4 1 πᾶνε ἤςξβῃ ἴο 
δῖνε ὑπίο 411} (5 ῥβορῖὶε ὃ ἔογ το Ὺ 
ὙΕΕΡ ππῖο ΠΊ6) βαγὶπρ, Οἷνε υ8 Ηςβἢ,, 
τῃδῖ ννγὲ ΠΊΑΥ εδῖ. 

14 1 δηλ ποί δῦϊΪς ἴο δεᾶγ 8] τἢ}}5 
Ρέορΐς δἷοπβ, δεσδιιϑε 77 “ς ἴοο ἤθᾶνυ 
ἴοσ πις. 

Ις Απά [ΙΕ τδοιι ἀεὶ τῆιι8 νν1}} πο, 
ΚΙ] πε, 1 ργὰγ ἴῃεε, οὐκ οὗ Παπά, ἴΕ1 
Ἤανε ἐουηά άνοιυγ ἰπ τὰγ εἰρῃξ; δηά 
εξ πιὲ ποῖ 866 [ὩΥ Ῥεῖ Π688. 

16 4 Απά τἢε 0 ᾺΡ 8ἰ4 υπῖο Μο- 
8685) (ΣΆΓΠΟΓ ὑπίο πηὲ 8εν εηΥ πιεη οὗ 
1Π6 εἸάοτβ οὗ 1βγδεὶ, ννβοιι μοι ἵκηον- 
δϑζ ἴο δὲ τῆς εἰ ἄογβ οὗ ἴῃς ρεορίε, δηὰ 
ΟΠ ΕΓΒ. οναγ ἴῃεηι; ἀπά Ὀγπρ {Πεπὶ 
υαηἴο [86 τΑθαγηδοὶα οὗ τῃ6 σοηρτερα- 
τίοη, τῆς ἘΠΕΥ ΠΊΔΥ 5ἰαπά τΠεγα ἢ 
(ἢεα. 

17 Αῃά 1 νψ|}} σοηῖς ἄοννῃ δηὰ 
[ΑΚ ψ ἢ τῇδε τπογε: δηά 1 νν}}} [ἀκα 
οὔ τῆς Βρπ| ννϑιο οι ἐς ὑροπ τες, δηά 

οπἱοπ"] Ὅδὸ 5ίδρὶο ἔοοὰ οὗ ἴΠ6 Ιδδουγοῖβ δῖ 
ἔπθ Ῥγγαπιάβ: ἩΗἩεγοά. 11. 125. ὙΒ696 σερὲ- 
(Δ 0165, νος ἢ στον ἰᾶῦρθ ἰὴ 5126 δηὰ τ]ὰ ἴῃ 
βΒανουγ, ὑγοσὸ 'ῃ γασίοιιβ ἔοσγπ5 οὔθ οὗ [86 πηοϑὶ 
σοπηηοῃ ἀ15Π65 οὗ {πὸ Εργρίίδῃβ. 
σαν] ς] Οἐ. Ἡετοά. 1. ς. 

Θ. δεγε ἱς ποιδὶπῷφ αἱ «αἰ͵ δεεϊάφ δὶς 
γηαηπα, δεΐογε οὐν .γ1] Ἠδρῦ. ““Νουκῆϊ δ 8}} 
Βᾶγθ νγὸ οχοορί ἰμδὰὲ ΟἿΣ δγεβ ἅτ υηΐο [ἢ 18 
ΤΔΠῊΔ 1 ὁ. 6. "'" Νουρῇέ οἶϑα βάν νγὸ ἴο ἐχρεςΐ 
δοϑθ [ἢ]58 τρδηπδ." Οἵ, οὐ {π6 ρῇγαϑο, ""ἴο 
δανθ [Π6 ἐγε58 ἰονγαγάϑ," 58. Χχυ. ὡς. 

η--06. Οπη ἴδρ τηδηπᾶ 5066 οἢ ἘΧ. ΧΥ͂Ϊ.: 
οἡ Ὀάθ!]Π πὶ θη. ᾿ϊ. 12. ΤῊ ἀοεοηράοη οὗ 
[86 ΤλΔΠηΔ 5668 ἰπϑεγίθα ἴῃ ογάοσ ἴο 1110.5- 
{ταίθ [Π6 ὉΠγθδϑοη δ Όΐθηθθ5 οὗ [6 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ 
εἰ5}κίης 1. 

10. ἐδγομσῥομὲ ἐδεῖν γι] 61 ΤΘ δ 
ἵπρ' νγᾶ58 ΒΈΠΕΓΑΙ ; ΕΥΕΓΥ͂ ΓΑ ΠΆΠΥ πνερί : οἴ. Ζεςἢ. 
ΧΙΙ. 12. 
ἐὐε παᾶπ ἐπ ἐδε ἀἄοον" 9 δίς ἐεη ὍΒδ 

τνρορίης νγ5 ΡῈ]. δηὰ υποοπορδ]θά, 

11--156. ὝΠΟ σοπιρίαἷπξ δπὰ τοπηοηϑίσγαποθ 
οὗ Μοϑοβ πιᾶὺ ὃὉ6 σοπιρατοά νὰ Οεη. χυὶ. 
13 344.) ἃηἀ ποτα Δρροϑβί(εὶυ τ ὡ Κ'. χίχ. 
4 54η4.; Ϊοπδῇ ἷἱν. 1--. ὙΠῸ πιθοκηθβ οὗ 
Μόοϑεβ (ςῇ. χίϊ. 4) 8δηκ υπάσγ νεχδίίοῃ ἱπῖο 
ἀεθραῖγ. ὙΠῸ ἰδληρυᾶρο σον ι.5 ΠΟῪ [1ἢ- 
Ῥεγίεςς δηά ρῖὸπο ἴο ἀθροπογδΟΥ τὸ {Π6 στᾶσθβ 
οὗ δ6 Ὀεβρὲ σδϊηΐβ οἡ θαγίῃ, 45 [Π6 ἐογθαγηρ 
ΔΠΘΜΟΓ οὗὐ Οοά πιδηϊξεϑίβ ΗΠ15 σεδάϊπμοβα ἴο 

Βερά δηὰ δηϑιγοῦ (Π6 βἰῆσοσθ ρουσίηρ ουὔξ οὗ 
ἴ)6 Πμεασγὶ ἴο Η]πὶ, ὄυθη ἐπουρ ἴα υἱέοσγδηςσοϑ 
θὲ ρδϑϑίοπαίθ δηὰ υππηοαϑυσοά. ΕῸΓ ΤΟΓΔΙΠΙΥ 
Μορεβ οςουϊὰ ηοΐ ᾿υ5}}Υ 5δαΥ ἴῃλἱ Οοἀά ᾿ιΔἀ Ἰαϊά 
“ἢ δυγάεη οὗ 4]} εἶς ΡΟΟρΙΘ ᾽ ὕροη δίπι. 
Μοϑβ65 δὰ διῃρὶο ἀϊγεσίίοη ἐϑο μοῖρ ἔτοπι Οοά. 
διιςἢ ἃ ἰγαὶξ δ5 [δὶ ὀχ ὨιὈϊἐοὰ ἰῃ (815 ρᾶβϑδρθ 
νου ]ά ποῖ μᾶνὸ ὕδεη αἰγὶ ρυϊοὰ ἴο Μοϑεβ ΌΥ͂ 
ἰγαάϊοη. 

16. «εὐυεμῖν πο Γ᾽ 1δὲ εἰάεγν ἡ Τγα 
ϑουθηΐν οἰάοιβ δ 4150 βοπὸ ὉΡ ἢ Μοϑβεβ 
ἴο {86 Γοτγὰ ἴῃ 186 τπηουηΐ, ἔχ. Χχῖν. 1, 9. Οη 
{Π6 Ὠιἰσίογι αὶ δηά ϑγτῃθο  οαὶ 5 ρηϊἤσδποο οὗ 
(815 πυμ ΟΓ 566 ποίθ ἴμογθ. δουθηΐγ 15 δοσοζά- 
ἸΏΡΙΥ π6 πυηθοῦ οὗ ςο  θάχυιοβ δϑϑιρηθά ἴο 
Μοϑοβ ἴο 5ῃατο ἢϊ5 θυγάοη ἢ Ππὶ: δηά ἴο 
ΘΏΔ 0 16 πο ἔοσ ἰποῖσ οῆςο {πὸ βρίξς οὗ {6 
Ι,οτὰ νγᾶ5 ρουτεά ὑὕροη ἴμεπ]. ΤὨ]5 ἀρροίηϊ- 
τηδηῖ 15 1Οἰ Δ} ἀϊδεϊηςξ ἔγοτη ἴπδὲ οὗ [86 (δρ- 
(Δ΄ 8 οΟΥὙἩ Ἀπ ]οτβ, Εχοά. ΧυἹ. δὲ 54. ἀπά Ὠδιῖ. 
'. 9 544. (5ε6 ποΐθ). Τὸ 1, μβονγενεσ, (86 [δ νὺν8 
ἔτδοο ἴῃ οτγἱρίη οὗ ἴΠ6 ϑαῃβοάγιι, δῃὰ πραγ, 
1 νὸ τεξατὰ (6 Μοβδὶς ςοΐϊορο ἃ5 [6 ὑγοῖο- 
ἔγρε οὐ ψΈΟΒ [6 δδημοάγιπιὶ γγᾶ5 τηοά θὰ 
Αἴῖος 186 οηά οὗ {86 πιοηδύσῦγ. διυθδϑοσυοηΐξ 
ποΐίοεβ. (Χυΐ. 25: [05}. υἱῖ. 6, ΥἹἹ]. το, 33, ἶχ. 
11, ΧΧΙΙ. 2, ΧΧΙΡ. Σ, 31) οὗ “ἴῃς ΕἸάετβ 
(μοὲ οὗὨ αὐ {πε εἸάοτγβ, 45 ἰῃ Εχ. ἷν. 29, Χὶΐ. ἊΣ, 
ΧΥΪΙ. 12) ΠΊΔΚ6 ΠΟ τηθπέοῃ οὔ ἴπ6 πυπηθοῦ 
ΒΟυΘηΪΥ; γεῖ 50 σοηπεοὶ (Π6 ΕἸάοῖβ ψἱ ἰῃς 

᾿βογνοσγηπηθηὶ οὗ ἰϑγδοὶ 85 ἴο ροϊηΐ ἴο ἴδε ἔδοϊ 
[δὲ (86 δρροϊπισηθηξ ΠΟΥ͂ πλδὰθ νγὰ8 ποῖ ἃ 
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ψ1}} ρας “ ἀροη ἴδηι; ἀπά {ΠΕῪ 5841] 
θοαγ ἴῃς Ὀυγάδη οὗ ἴπ6 ρεορὶα ψ ἢ 
ἴῃες, τῇδε του ὕεαγ ἐξ ποῖ {Πγβοὶῇ 
δἰοπα. 

18 Απά δΒ4Υ͂ ἴδοιι απῖο τῆ6 Ρεορΐε, 
ϑΑπΟΙ ΠΥ γουγβεῖνεβ ἀραίηδς ἴο πιοῦ- 
ὕονν) πὰ γε 8381] εδτ ἢεβῃ : (ὉΓ γε 
ᾶνε ψερῖ ἰπ ἴπε δαγβ οὗ {ΠΣ ΓΟΚῸ, 
βαυϊηρ, ὟΝ ΠΟ 5}]} ρίνε ι.8 ἤεϑβῃ ἴο δδῖ 
ἴον 1} τυας Μ͵ε}} ἢ 5 ἴῃ Εργρῖ: 
τῃεγείογε (ἢς ΓΟῸΚΡ ΜῈ] ρῖνα γοιι 6 5ἢ, 
ΔΠἀὰ γε 51|8]] δδῖ. 

19 Ὗαε 518]] ποῖ δαί ομὲ ἀδὺ, ΠΟΣ 
νο ἄδλγϑ, ΠΟΥ ἔνε ἀδγβ, πειῖμεγ ἴδῃ 
ἀλγ8, ΠΟΥΓ ὈΡΕΠΕΥ͂ ἀδγ5; 

20 Βμί ἔἐνδῇ ἃ ἐφινοὶς ττοπίῃ, ὑπῈ]] 
»οπα 9" ἢ σοῖς οὔξ δῖ γοὶγ ΠοβΕΓ115, δηὰ ἰζ ᾿ς 
Ἅἴαγε. 

Ἰοδίῃβοηια ὑπῖο γοι!: θεσδιι56 τΠδῖ γε 
ἢανε ἀεξβρίβεά τηὰὲῈ ΓΚ ὙΒΙΟἢ 1: 
διηοηρ γοι, δἀπὰά πᾶνε ψερῖ δείογε 
Ἀϊπι, βαγτηρ., ἮΝ ΠΥ σλπια γε ἔοστῃ οι 
οὗ Εργρτὴ 

21 Απά Μορβες 8αἰά, Τῆς ρθορίε, 
διηοηρ; γῃομι 1 ὅπηι, αγε 5ἷὶχ Ἠιιπάγϑα 
τῃοιβαηά ἐοοΐϊηθπ; δηά ἴδοι ἢιδϑεῖ 
βαϊά, 1 νν}}] ρῖνε τπεπὶ ἤδϑῃ, τΠδῖ ΤΠ ῈῪ 
ΠΛΑΥῪ ἐδ ἃ νγνῇῃοΐα πιο. 

22 5141} τῆε ἢἤοςκβ δπά τῆς Πεγάϑ 
6 5]λίη ἔογ ἴῆεηι, ἴο βυϑθςς {πε Ὶ 
ΟΥ 841] 411 τῆς πβὴἢ οὗ τε 8εὰ δε ρα- 

ΓΔΡΓΕΙ͂Υ͂ ἰοΊΡΟΓΑΙῪ οὔθ. ὙΠῸ Οουης! οὗ [δ6 
ΕἸάοτβ οννόνεσ ψουϊά βθοπὶ ἴο ἤᾶύθ βοῦῇ 
ΤΑ]]εη ἱπῖο ἀεβυείμἀθ, ΨνῸ βηά ῃο ἔγᾶοοβ οὗ 
ἴξ ἴῃ (Π6 ἀδγϑβ οὗ 16 1υάρὲ5 δηὰ ἴῃς Κίηρϑβ,; 
ΠΟΥ 5 1ἴ ΘΑΞΥ ἴο 566 ἢονν 500 ἢ δῃ ἱπϑε ΠΟ 
νου]ὰ ἢδνο ννογκοά δίοης νυἱὰ ἴδ6 ἔοστηβ δηὰ 
Ττηο68 ΟὗἨ ΤΠΟΠΔΙΌΔΙΟΔΙ σονογητηθηξ ργουδίοηΐ 
ἴῃ ἴῃ δηςίοης Εαϑςί. (Οἵ. ποῖθ οῃ οι. χυΐ!. 8. 

εἶδεν: 9 ἐδε ῥεοῤίε, απά οἴἥεεν, ουεν ἐδεη1} 
ἴπ Επρ  5ἢ Ἰάϊοπι, “ εἰάογς δηὰ οβῆςουβ οὗ ἴῃ6 
ἔνε Βοιἢ οἰάοτβ δηὰ ομῆσεγβ Ἀρρϑᾶγ ἱῃ 
εγρῖ, Ἐχ. 1]. χό, ν. 6 5)ηΩᾳ. Το ἔοιπηοσ ῃδά 

δοδαραὰ {86 παίίοη ἰπ 115 οἤοτγίβ ἀἴοσ ἐγοθά ΟΠ]: 
ἴΠ6 Ἰδίίοσ νσοσθ {π6 ξυδογάϊπαίο, ἰβουρὴ υπ- 
ὙΠ]Ππρ, ἀροηίς οὗ Ἐργρίίδῃ ἔγτάπηγ. ΤῈ 
ἔνγο οἶδ5965 πὸ ἀουδί ννότβ νοσκίπρ ἱορείδογ, 
δηά ἔτοπι ἔῆοϑθ ψῆο Ὀεϊοηροά ἴο οἰ ἐβεσ, ρεῖ- 
ΠΔΡ5 ἔγοπῃι ἔδοϑο ψὴο νοῦ Ὀοΐ; εἰάοτς δηὰ 
οὔοοῦβ, [86 σοι ΠΟ] οὗὨἨ εν ψγὰ5 ἴο ὉὈς 
βεϊθοϊθά. 

17. 1 «υἱὴ! ἰαζε οΚ᾽ ἐδ τριγὶ «υδίορ ἐς 
μῤοη ἐδεε} Ἀδηάεσ γαῖμου σεῤῥαγαΐς 7γορι 1δὲ 
σρίγὶ ὅζς.,) 1.6. ἘΏΟΥ 58.841} ἤᾶνε ἔποῖς ροσγίίοη 
ἴῃ ἴῆο 5δπὶθ ἀϊνίπο οἰ νΒ ἢ ἴπου δαϑῖ. 

25. {δεν ῥγοῤῥειϊ4] 1.64. υπϑπάογ {Π6 οχ- 
ἘΓΔΟΓΑΙΪΠΑΙΥ ἱπηρι}]56 οὗ [86 ΗοΪγ Ομοϑὲ {ΠΟῪ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΊ. 

τῃεγεά τορεῖβεῦ ἕο τπθπὶ, ἴο βυβιος 
(Πεηιὴ 

23 Απά πε ΓΟΚῸ 3δἰἀ υπίο Μοβεϑβ, 

[ν. 18--- 28. 

415 τῆς [ΒΡ 8 Παπὰ νναχϑά βῇῃοσί ὃ « 1εαἱ. 5ο. 
ἴδοι 5Π411 866 ποῦν νεῖ ΕΓ ΠΥ ὑγογά ἢ «ο. -. 
8}}8}} ςοπὶς ἴο ράᾶ35 ᾿πίο ἴπες ΟΥ ποῖ. 

24. ἴ Απά Μοβεβ ννεπὶ ουὲ, δηά 
το] ἀ {πε ρεορὶε της ννογάβ οὔτε [οκ, 
δηὰ ραιμεγεά τῃ6 βενεητ πηοθη οὗ [ἢς 
εἰάετβθ οὗ τῆς. ρεορῖε, ἀπά 8εῖ {ποτὶ 
τοιηά δϑουῖὲ τῆς τΔρεγηδοῖε. 

25. Αῃηά τε ΚΡ οᾶπιε ἄοννῃ ἴῃ ἃ 
οἰουά, «ηά βραΐκε ὑπο πἰπι, δηά τοοῖς 
οἔὗ τῆς 8ρὶπε (δῖ τας ἀροη ἢΐπι, δηὰ 
ρᾶνε 1} υηῖο τῃς δυο 6] άογβ : δηά 
1 σᾶιης ἴο ρ458, ἐῤσί, ψῆεη τῆς 5ρὶ πὲ 
Γεβῖεά ὑροη ἴπ6πὶ,) (ΠΕΥ Ρτγορβμοϑίεά, 
δηὰ ἀϊά ποῖ ςεᾶξε. 

26 Βυϊ τδπετε γετηδιποά ὕνο ὁ. ἐῤε 
ΙΏΘη 'π ἴΠε σδρ, ἴπΠ6 πᾶπηα οὗ τῆς 
οης τυας ΕΠάἀλά. ἀηὰ {πε πδηπιὶε οὗ τῆς 
οἴμεν Μεάδλά: δηά τε βρι πὶ γεϑῖθά 
ἀροη πδπλ; ἀπά {ΠῈΥ τὐέγε οὗ τῃδῖη 
(ῃ4ῖ ννεσα τ τίεη, Ὀὰῖ νγεπξ ποῖ οὐζ 
πηῖο (ἢ6 τΑΡεγηδοῖὶθ: δηά {ΠῸΥ ρῥτο- 
ΡΒεβι δά ἴῃ τῆς σδρ. 

27 Δπὰ {δεῖ σᾶῃ 8 γοιπρ' πΊδῃ, 
δηά το] 4 Μίοβεϑβ, δπά τν ΕἸάλά «δηά 
Μεάδά ἀο ῥγορβεϑβυ ἱπ ἴῃ σδπῃρ. 

28 Απά Τ7οβῆιά (πε βοὴ οὗ Νιη, 

υἱέογοά ἔογίῃ ἴδ ργαῖϑεβ οὗ σοά, οσ ἀδοϊασοά 
ΗἸβΒ ΝΜ]. Οἷ. σ ὅπ. χίχ. 22 588Ωώ. ΤΒὸ 
Ἡδοῦτενν νογὰ ἤοτο υϑοὰ (ῤὲέῥηαῤὝῥδ) Ἰτιροτῖβ 
ΤΟΎ ΤΠΟ ΘΕΙ͂ΑΙ ΠΟΥ ΓΟ σἀυθοὰ ἴο ροὺγ 
[ο 3: 

απά ἀϊά ποὶ εεα 6} Ἐθηάον, δὰ ὰ δά θά ποῖ 
ἕῳ 1ὴ6 Ηεῦγενν ψογὰ ςἴ. Πδιζ. ν. 22): ἐ. 6. 

ΟΥ̓ ΡΙΟρεβίϑά δὲ [815 {ἰπ|ὸ ΟὨΪΥ͂ δηά ποῖ 
αἴϊοσινασάς. ὙΠὸ οἰσῃ νγὰ9 ρτδηίϊθά οὐ [Π6 
οσοδϑίοῃ οὗἉ {ΠΕῚΓ ἀρροϊηϊτηεηΐ ἴο δοσγϑάϊξ {ποτὰ 
ἴῃ 1Βοῖσ οἥοο, 1 νγὰ5 ποῖ σοπεϊπιρα, Ὀδοδιιϑ8 
{ΠΕ Γ ρσορεσ ἔυποίοη νγᾶϑ ἴο 6 [μδὲ οὗ ξονετι- 
τηθηΐ ποῖ ργοροϑυτην. 

2Θ. οὶ ἐῤερι ἐῤραὶ αὐογὸ «υγ Δ] 6} ἱ. δ. 6.5 
το θὰ αιηοηρϑοὶῖ {πὸ δονεπίΥ. ὙΠ οχργοϑϑβίοῃ 
Ροϊηΐϑ ἴο ἃ τοριΐασ ἀρροϊπίπιθηΐϊ ἀυ}} τεσογάραὰ 
δηά ρειπηδηρηΐ. 

«υεηξ "σὲ οἱ μηΐο ἐδε ἑαδεγηαοὶε] ὙὨΘ τρᾶϑοη 
οὗ [815 σδ ΟΠΪΥ ὃδ οοπ͵εοϊυτοα. [{ νγᾶβ ποῖ 
ΠΟΓΟΣΊΟΙ4Ι ὈΠΟΙοδηηθθβ, δἰποθ {Πας (ςΐ. ν. 2) 
ὑουὰ δᾶνς οχοϊυάοὰ ἰμοπὶ ἔτοπὶ ΟΔΠῚΡ 
ΔΙτοροίδος. 

ΑἿ. 4 γομπρ »ια"} Ἡδοῦ. “πὸ γοιηρ ΠΊΔη 1 
1.6. (86 αἰἰεηάδηΐς Γ(οἸ]ος ἰνοἷγ ; ςἕ. οα ἔχ. ἱν. 
20. 



ΝΌΜΒΕΑΚΝΘ. ΧΙ. 

(με βεγνδηῖ οἵ Μίοϑβεϑ, οηέ οὗ ἢΐβ γοιιπ 
ΙΏ6Π. δηϑίνεγεά δηά 5914, Μγ ἸΟΑ͂Ι 
Μορε8. ἐογϑιά τῆ δηλ. 

29 Απὰά Μορβεβ 5414 υπίο πΐπ, Επ- 
νἱεϑὲ ἴῆοιι ἔογ πλῪ βαΐτε ἡ νου] (οὐ 
(ἰδὲ 411 τὰς ΠΟΚ᾽ 8 ρεορὶς ψγεσε ργο- 
ΡΒεΌ, ἀπά τῆδι [6 ΙΟΚῸ ἡνου]ά ρυξ 
ἢ!ϊ8 βρίσι ὑροη τῆεαι ! 

20 -«Απὰ Μοβεοβ ραΐ δῖπι ἰηπίο τῆς 
σΔρ. 6 δηά (ἢς εἰάογβ οὗ [5γδεὶΪ. 

ν. 29--35.} όρι 

ἄλγ, δηά 41}1 ἐῤαὶ πὶρῃῖ, ἀπὰ 411] τὴς 
ποχί ἄδυ, δπά {ΠῈγ ραςῃεγεά τπε 4υδ]]8 : 
ἢς ταδί. ραϊπεγεά ἰδαϑὲ ρδίμογεά τεη 
ΠοπΊεῖβ : δἀηά {πε ϑργεδά 2ῤερι 1] 
ΑὐὈτοδά ἔογ {πεπιϑεὶν 65 τουπὰ δρουῖ [᾿ς 

Ῥ.- 
43 Δπὰ ψῃ!ς τῆς Ζἢ6βἢ τυα: γεῖ ΦῬιαὶ. 78. 

Ὀεΐνεεη τῃεῖγ τεεῖῃ, εγα ἰξ νγὰβ οἢενν- ἡ" 
εα, τῆς ψνγδῖῃ οὗ τῆς ΓΟΚΡ νναβ8 Κὶπ- 
ἀϊεά δραίῃηϑε τε ρβορὶβ, δπά τῆς "οκῸ 

“ΖΕ χοά τό. 41 ἢ Απά τῆδγε νγεπὶ ἐοῆ α΄ νπά ϑιηοίε τῃ6 ρβορὶβς γι ἃ γε ρτελῖ 
Ῥω, γ. ἴτοιῃ ἴδε ΓᾺΟΚΡ, ἂἀπὰ Ῥγοιρῆς 41141}8 ρΐδριε. 

24. Απά ἢε οΔ]]εἀ τῆς πᾶπὶς οὗ τῃδί 
Ρίαςε 1 Κιδτγοιῃ - βδιίδανδὴῃ: δεοδιιβϑε 1 Ὑπμαε ἴ., 
τπεῖς {ΠῈγΥ δυτοά τὴ6 ρμεορὶς δῖ Τὰ 
Ἰυβῖοά. ΘΓΈΜΕ 

ς “πά τε ρεορὶς Ἰουγηεγεά ἔγοπι 
ΚιΡτγοι -αϊζδανδλῃ υὑπίο ΗδλζΖεοίοιῃ ; ̓ ΕΙεΡις τ 
Δπὰ ἰαδοάς δὲ ΗδζΖεγοίῃ. τὰ ὅ:. 

ἔτοπι ἴῃς 568, δηά Ϊδὲ ἐδεπι [4}} ὉγῚ τῃε 
᾿ς. ΟΔΠΊρ, [45 ἰξ ῬγεΓῈ Δ ἀδγ 8 ἸΟΌΓΠΕΥ οα 
ἀλέαν οἹ [ 15 5146, Δηἀ 25 1 νγεῦα ἃ ἀἄδγ᾽8 Ἰοιιγ- 
“447. ΠΕΥ οἡ ἴδε οἵδεγ [46 τουπά ἀδοιυέ 

(ἢ6 οληρ. δηά 25 ἴξ γεγε ἔννο οὐδὶϊ8 
δισό ἀροη τε ἔδςε οὗ ἴῃς ελγίῃ. 

22 Απὰά τῆδ ρΡεορὶε 5ϊοοά υρ 411 τῆι 

20θ. Ἐμυϊωὲ ἐδοιρ 2ὸγ »ρ “αὐ ἢ ((΄. δὲ 
Μαζκ ἰχ. 418 544... ΤΠ οἴμοσ πλοπλῦοῖβ οὗ 
[86 δου δὰ ψ ἢ Μοϑοβ (οἴ. νυν. τό, 
24) 25) ΜΒεη ἴπ6 δἰ ἐξ οὗἨ ΡΓΟΡΠΕΟΥ νγᾶ5 δ6- 
βίονγοά οὐ ἴδειη. ΤΊΟΥ ἈΝ τὰς ἢ 
[Πλὶ νγᾶ5 Ὁροη δῖπη,᾽) δηὰ Ἔχογοιβοὰ {ποὶσ οβςο 
ΥἱϑΙ Οἷγ του δηὰ ἔοσ μη. ΕἸάἀδὰ δηὰ Μοε- 
ἀλά ὑγορμοβγίης ἴῃ [86 σδηρ βεοπηθά ἴο [οϑδιᾶ 
ἴο θὲ δοξϊίηρ ᾿Ἰηδοροηά ΠΥ, δηὰ 50 ὉϑΔ Ὁ 5 ῃϊηρ 
ἃ ϑθρασγδαῖα σδῃίσε οὗ δι πουγ. 

31. 4 «ὐἱ Τμδΐ 15, 45 58. ΙΧΧυ, )ό 
ἱπΌτηδίοβ, βουβὴ ἴῃ ἃ ροθίςδὶ ἔογπὶ οὗ Ὄχργθϑ- 
δίοπ, ἴΠ6 βουϊῃ-οαϑςὶ ψνὶπά, ἡ ΔΙ ἢ Οἷονν ἔγοπὶ 
{πὸ πο ῃθουσπηρ ΕἸδηϊες μὰ] οὗ ἐδ Ἀαὰ 868. 
φμαἱ σε Ἐκ. χνὶ. 12. 

ἐ ἐρερι 7αἱ} ὃν 186 εαριρ[ὃὺ δῖος “γεν 
ἔπεπὶ ὩρΟΏ ΟΥ ΟΣ ἴδ σδιῃρ." ῬὍδο πηδδηϊην 
5 [ῃδξ [Π6 41141}5 σγεγὸ Ὀόσγῃθ ὉΥ {πὸ νἱπὰ ὕροῃ 
186 ἐπολσηριηδηξ δηὰ ἰπΐο 1ΐς οὶ ῃρουτμοοά. 
1,ΧΧ. σού γ ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν παρεμβο- 
λήν. Οἔ 5. ἸΙχχνὶΣ, 27, 28. 

γομπά αδομ ἰ.ε. “"οὴ ὈΟΙδ 51465 οἵ :᾽" ςξ, 
Εχ. ΥἹἱῖ. 24. 

ἑαυο εμί!ς δίσ᾽ μἐβοπ ἐδ ὕπο φῇ ἐδε οαγ!}] 
Οπαῖὶ ἴδ6 νογὰ ““ΒΙΡ ἢ" συ ρρ δὰ ὈΥ ἐμ ΑΟΥ. 
ἃῃὰ γχεοηάοῦ δου ὅψγχο οἸΝ1Β ΔΌΟΥΘ 
189 ζδ0ο6 Οὗ ὕπο Κτοππά: ,).6. [Π6 41.21]5, 
τγοατιοὰ ἢ πεῖς Ἰοὴρ ΗΡδῖ, ἤενν δϑουξ. 
Ὀγοασὶ ῃἰρὴ, δηὰ ὑγεῦθ θαϑυ δεοιγοὰ ὈΥ τδ6 
Ρέορῖθ. ὅο Ψυΐξ. ““ νοϊαδαπί ἴῃ δογὸ ἀυποῦι5 
σα Όυ5 ΔΙ ἀϊπὸ Ξ ΡῈ Σ ἰεγταπλ." ῬὍΤΠδ 4041] 
ΒΑ ΟΔΠῪ Π1ε5 νσῖτὰ ἴῃ6 νυϊπὰ, ἀπά Ἰονν : “ Αυγᾶ 
σὩϊ νοϊυηΐ, Ῥγορῖοσ ροηάυβ ςογρογιπι. Οο- 
τυγηΐχ ἰεστοδί 5 ΡΟ(}5 αιιᾶπη 5 Ὁ 1πι15.} Ρ]η, 
Ν, Ἡ.᾽ Χ, 223. 

82. μὲ δοηεογ"] Οὐ ἴδπὲ Βαπιεῦ, δὲ 
Ἰαγρεϑὶ γτηθᾶβθιγε οὗ σΔρΑΟΥ υδοα ὈΥ {δε Ηδ6- 
Ὀγοννθ, οἴ. 1ον. χχυμ. τ6. ὙΠῸ αυληϊ τ οὗ 
1Π6 4υ.4:}5 Ἰηάίοαϊοα ΌὈΥ ἐδὸ βϑἰδιθπιθηΐβ οἱ [6 
ἰοχί 15 ὑγοαϊρίοιϑ, δηὰ πχυϑὶ ὈῈ τοοορηϊϑοὰ 85 

“ οὗ ἴπ6 5βρί ε΄ 

τλϊγασῦϊουβ. Βυξ ἰαγρὸ βοςῖκα οὗ Ὀϊγάβ, 50 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΙ5Β 45 ἴο ἀδγκοη ἴῃ 5ΚΥ, μβᾶνθ Ὀδθη 
8θθη ΌὉΥ͂ τπηούθστι ἰγαυθιοῦβ ἴῃ ἴΠ6 5δπη6 ἀϊϑίγιςξ 
(δίδου, “ δ1πὶ δπὰ Ῥδ].᾽ Ρ. 82). δὲ ρεξορὶθ 
Βιδὰ πιοὶ ψτἢ 40.41}5 Ὀεοίογε ἴῃ ἴῃς ἀοϑοσγῖ: οἴ. 
Ἐχ. χνὶ. 13.) ποΐο δῃά το. 

ἐδεγ “ργεαά ἐῤεηι αἱ αὐγοαά 70 ὑάρπό 
ἴῃ οζτάδσς ἰο δῖ ἀηά αἀὔγ ἴδεπὶ (εξ. Ηδεγ 
11. 77). 

838. ἐγ ἐξ «αυα! ἐρεαυε4 εοιζεῦ, 6190 11 
Ἧ8δ8 ΘΟΠΒΌΙΑΘα, 45 4}} [ἢ6 δηςϊοηΐ ἰγδηβὶδ- 
ἴοτβ υπαοιοίοοά ἴἴ. δυσὶ ἃ 5υρρΙὶΥ οὗ ἐοοὰ 
τνου]ὰ 1λϑῖ ΠΊΔΩΥ ἀᾶγθ. [πάροὰ (οά δὰ (ο]ά 
ἴδοι [δὲ ἵποῪ 5ῃουϊά οδὲ ἤεβὴ “ἃ ὙΠ οἷδ 
τιοηἢ,᾽) ὑπῈ} 1 οαπιὸ οὐυἱ αἱ (ΠΟΙΣ ποβίτ 5, 
δηὰ ννυὯ5 ἰοδί ῃβοσὴθ υπηΐο ἔποηὶ (νυ. 20). 

“γιοΐς δὲ 5] Δποϊθηϊ πδίυγα ϑῖς αϑϑογί 
ἴδ! (ἢ χυδι!]} ἐδθάβ δηά ἐδίίθῃβ οἡ βεγῸ5 νυ Οὗ 
ΔΙῸ Ροϊβδοποῦβ ἴο πιδῃ, πὰ τεραγάθα [6 Ὀἰγά 
85 ὉΠ ΠΟΙΪοθοπῖο ἔοσ ἱοοὰ. Οἵ, [«πςγ. ΙΝ. 642: 
“ Ῥγῃίογοα ΠΟῦ]5 γογδίχιπι οϑῖ ΔΓ ὙΘΠΘΠΈΠΙ, 

Αἱ σᾶρτῖβ δά!ρεϑ εἴ σοξυγηοῖθυ5 δυρεῖ:" 
δηὰ Ῥ]]η. Χ. 22. ΕὈΓΒΟΣ ΠΠυϑίγαϊζίοηθ ἃ. 
εἴνοεη, Βοοδβασγί, 11. ὅς). Βυῖ τ Ο. Μ. 
Ἡυϊηρθτγυ, Ῥγοΐθθθοσ οὗ Απαίοσῃυ ἴῃ {μὲ ὕπϊ- 
ΨΕΙΒΙΥ οΥἨὁ Οδπιδγιάρο, τορογίβ ἰῇ ἃ ἰεῖίεσς 
ςοπιηιυηϊςαίοὰ ἴο {π6 ντιογ (ΠΏ ο. 21, 1870), 
(παῖ “πη ἰπϑίδηςοβ ἰῃ Ὡς ἴΠ6 σοηΐοπῖα οὗ 
186 41.81}᾽5 δἔοσηδοι ἤν Ὀθθη Ἐχαπιϊηθά ΠῈΣ 
ἀραῖϊῃ ΟΠΙΥ ςοπιπιοη ζιὰ55 δηὰ οἴβεσ βοϑάς 
μᾶνα Ὀδθη ἐουπά," ΗἨξς δάάἀς μοννενοῦ [δὶ [ἢ6 
ἔἴγεο ρασίδκίηρ οὗ αιι4}15, οὐ ἱπάθοά οὗ δῃΥ͂ 
οἴμεν Ὀἰγά, “ἔοσ ἃ ἡ βοΐθ τποηῖ,᾽" Ὁ. 20, ΌΥ͂ 
ἃ ῬοΟρΙεα Ἰυπίϊηρ ἕο ἤρϑῃ, ννουἹὰ Ὀδ 1 ΚΟΙῪ ἴο 
θὲ εἰϊεπάοά νυν} ἰπ] ΓΙ ου5 Θοπϑθαυθηοεβ, 
ἘΒΡΘΟΙΑΠΥ ὑπάοσ ἴμ6 οἸγουπηδίδησοβ ἰῃ ἩΨΒΙΟἢ 
(Π6 5γδοὶ 65 {θη ψοσο. Τδυ5 [6 Ρ]Ασιδ 
ψῖ νμο Οοά 5πιοῖς [6 Ῥδορὶθς 8 ἴο ὃς 
Τορατγάρα, 85 ἅΓδ ΤΏΙΓΔΟἾ65 ἱῃ ΤΏΔΠΥ ΟἾΠΟΙ οᾶ965, 
85 ἃ ὨΙΥΙΠΘ ἱπίουξοσοηςα Θημδηςην ἃ ὑτο-οχίϑῖ- 
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ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ]. 
ι Ουά γεδωεξαϊλ ἐλε «εὐδίῆοε οΥὗὙΎ 7ὅσίανε απ 
Ααγομ. τὸ Μισίανες ἰοῤγοῦν ἐς ἀεαέεά αὐ ἐδέ 
2γαγνθ οὐ οσεσ. τ4 Οοά εονπαπαάφίά ἀεῦ 10 

- έ σλμξ σμ οὔίλε λοοί. 
ἰγίδλπι δηὰ Αδγοῇ 8ρᾶκε Αἷῳ ἀρϑϊηϑὲ Μοβεβ δεοδυβε οὗ ἴῃς 

᾿ ἙτΠϊορίδη ννοπιδη ἡγἤοηι ἢε ἢδα τηλγ-- 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. 

γοδά: ἔογσ με ιδὰ 'πιαγγιεὰ δὴ Ἐπηϊο- ον. 

ΧΙ], ν. τ--- 2. 

Ρίδῃ ννοπιδῃ. 
2 Απά τῇεγ 8.4, ΗΔ τς ΟΚΡ 

ἱπάεεἀ βϑροκεη οὐἱὺ ὈῪ Μοβεβ ὃ μδῖἢ 
ἢδ ποῖ βροίεῃ αἷϑο Ὁγ υδϑὲ Απά δε 
ΠᾺΡ Βελγά Ζ:. 

4 (Νον τῆς πιδῃ Μοϑβεβ τυᾶς “ ΕΓ ως. ᾿ς « Ἑξεῖυς. 

ἴῃ σᾶυϑε, ὙὨΕ βυγξεῖξ ἴῃ πο ἢ [Π6 Ρεορὶς 
ἱηάδυϊροά, 45 ἀοϑοπθοὰ ἰπῃ Ὁ. 32, οὗ 1156}{ ἀ19» 
Ροϑοὰ (Πδπὶ ἴο 5ἰςκηθββ, Οοὐβ σαί, υἱβ τς 
(86 σφ υϊζοηουβ [πγουρὰ {ΠΕῚΓ συ ΟΥ, ἀρρτα- 
ναῖοα παΐιγαὶ σοηϑθα δῆς 65 ἰηο ἃ 5 ΡεγηδίιΓαὶ 
ν᾽ Δοη. 

856. Ἰομγπογοδ ὕγορι Χὶδγοὶ δ. δαϊαα κα) 
ὙΒΕΥ Βδά ΡγΟῦΔΟΪΥ, ἔογ {πε βᾶκε οὗ ἔπε 402115, 
ςοπαπιρα δἱ Κιρσγοί -διίδανδῃ ἰοηροῦ (ἤδη 
ἴδον οἰδογυνίϑο σουϊὰ αν ἄοῃθ, ὙΠΟΙΣ Ἰυ5ῖ, 

 8δηᾷ Οοὐδβ ἱπάυϊρεησο οὐ 1ξ, δὰ Ὀδθὴ {ΠΕΣ 
Βιπάγδηςο, ΑΠΟΣ ἃ πλοπτἢ}5 ἀοἶαΥ [6 ριυιη]5}- 
πιρηΐ ὑν ς ἢ δά ονογίδκοη ἔμοῃ νου ά πλλκο 
1ποπὶ τοπούο [ἢ6 ΤΟΙ ΤΕΔΟΥ ἔσοηι ἴδ6 Επ- 
σδιηιριηεηΐ οἵ Προδὶῃ; δηὰ, δοζογάϊηρὶγ, (Π6 
ἀϊνίηθ διζηδὶ οἵ [86 ᾿πηρ οὗἩἨ [86 οἱουὰ νγᾶ5 
ξἴνοη ἴοσ [δεῖ ἐοσιναγὰ τηλγοὶ. 

᾿ Ἠακενοί δὴ ΤὨ15 ρίδοθ ἢ85 Ὀδθὴ ἰάθηςβοά ΌὉΥ͂ 
Βυχοκπαγάξ δηὰ οἴδουβ ἢ “ Αἰη εἱ Ηδά- 
ΠοΓΔἢ,,") ἃ ἐουηίδιῃ 50Πὶ6 [ΟΥ̓ Π11165 ΝΕ. οὗ 
δίηδι. ΤὨῖ5, μονόνοσγ, 1165 ἴοο συ ςἢ ἴο 186 
οδϑὲ οὗ {Π6 ῬΙΌΡΕΣ τουῖο οἵ {86 [5γδο  ἴοβ, δηὰ 
15 Δρριοδοδοᾶ ὉΥ ἃ τγουΐθ ἔγοπι 51:η8], νυ ἢ 
οὔσιξ πὸ δίζπρ 5ἰἴο ἔογ Κιρσγοι -ῃδιίδανδῃ. 
ἍΝ Ι πιογὸ ργου δ ΠΥ 1 οτγάο Ἰοςδῖο5 Η42Ζ6- 
τοί δὲ “" ΕἸ Αἴη,᾽" ἃ ρίδοθ ἕδπηοιιβ, 45 115 Π4ΠῚ6 
τὰ ἈΝδδν ἴοσ 15 βρηπρ; ϑιἰυδίο ϑοπια βέϊθθη 
ΤῊ 1]65 που νναγά οὗ Αἱῃ εἱ Ηδάμογα; δηὰ ἴῃ 
(86 γουΐο νυ ς ἢ ἴδ μοβὲ ταυϑὲ ἀρρδγθηΓΥ ἢᾶνθ 
δάορίεα; 1.6. [δὲ Ὀγ {πὸ ΔΝ δὰγ 65 Ζ]ακοὴ (ςξ. 
δίδη]οΥ, " δίπαὶ,᾽ ῥ. 84; ΟἸδγκ᾽5 " ΒΙΌΪε Αἰ|δ5,᾽ 
Ρ. 24). Μτγ ΟἸδικ, βοννεσ, στοραγάς ΕἸ Αἰη 
ἂ5 1ἀδηξςα] συ Κι Ὀγοι ῃ-Πδιίίζδανδῃ, σοτλονίης 
ΗἩδζετοῖῇ ΤΏΔΗΥ τη 1165 5.11} [γί ΠΟΥ οἡ [Π6 πιάτο 
Ὠογίυγαγάς, ἰο Β᾿γ-οἢ-Τ ποπιοᾶ. Ὑῆθθο ΓΘ 
ΤΏΕΙΤΟ Ποπ͵οοίυγοβ, δηά, ἴῃ [86 ᾿ἰηϑίδηοοβ. Ὀδέοτο 
1.5, ἃ΄ΓῸ [86 ποτ ρσδοδσίουβ, ἃ5 ἴῃ6 ὩΔΠῚΘ 
ἩδΖεσγοίἢ (-Ξ- "" ἱποϊοϑυγεβ ᾿.) 15 οὗ [π6 βογῖ (μδΐ 
δἰπλοϑῖ ΑἰνυΑΥ8 ϑογνθϑ ΠΊΟΓΟ ρλοοθ (Δ ΟΠΘ, 
δΔηᾷ 15 85 5140]6 (ο ἃ ἀϊπίςὶ 45 ἴο ἃ ραγίϊςι- 
Ϊὰτ 5βροί. [{ 15 ργοῦδοϊο, ἔγοπι 115 πηθηίοη 
Αἰοης ΜΠ οἴμοῦ ῥ᾽άοθβ οἡ ἴΠδ 564 -9ῇογο, (δδί 
186 "“ ἩδΔΖογοῖ᾽᾽" οὗ Ὠουξ, 1. τ 15 ποῖ [Π6 88Ππ|ι6 
89 [Π6 ομδ πον Ὀείογε υ5. ΕἸ Αἰη, ἔγοπὶ 15 
πδίυγαϊ δαυδηΐαροθ, ταυϑβὲ σεγίδι ΠΙΥ δᾶνὸ ἔοστηθά 
ΟΠ6 οὗ πο ΑΙ ΠΡ ὈΪλοθθ ἴῃ ἴθ Αγ ΟΣ δΐδ 
οὔ δ πηδγοῇ ἔσγοχῃ 5114], τυ Ποῖ Ποσ [ἢ Ὀ6 1: ἀοηςβοά 
ἢ ΚΊ το Β- διίδδυδῃ ογ ἩδΖοσγοίῃ. [{15 ἤθσθ 
[μδὲ ϑενοσγαὶ υδ᾽]ογϑ σοηνεγρο δοιηᾶ ϑρυηρ5, 
ψΠΙΟΒ, ἔγοπὶ {πο ῖΓ σορίουποββ, τεπάεσ [ἢ 5 [86 
δτοδὶ οδϑὶβ οὗ [Π6 δδϑίοσῃ δ οὗ 106 ννῇοὶο 
Ρεηΐηϑιϊα. Οἡ 186 σουΐε οὔ {86 [5γδοὶ "65 ἔγοπη 
ἩδζΖετοιὶ 5686 ποίθβ οἡ χὶϊ, ι6 ἀπά χχχ!ϊ. χ8. 

(ΗΑ. ΧΙ]. 1---16. Ἀδδο]οη οὐ Μίγίδπὶ 
δηά Αἄγοῦ δρδίηβὲ Μοϑοβ. ΜΙιγΔ4Π)ι, 88 ἃ ργο- 
ΡῬδείοββ (οἴ. Εχ. χν. 20, 21) ΠΟ 1655 ἔμδῃ 88 [Π6 
5ϑίοσ οἵ Μοϑοβ δῃηὰ ᾿ἀδτζοῃ, ἴοοκ ἰδ ἤγϑς ἡ 
ΤΑΠΚ ἀυλοηρϑβὶ πο τνοσηθη οὔ [5γ86]}; δηὰ Αἄγοῃ 
ΤΏΔΥ Ὅδ6 τοχαγάθά 85 ἴπὸ δος ἐϑἰΔ9: 2] ποδὰ 
οὗ ἴῆ6 ψῇοΪο πδίίοη. Βιυΐῖ ἰηϑίοδά οἵ Ὀείηρ 
δταϊοίι] ἔοσ {π656 Πἰρἢ αἰ ση 65 (ΠΟΥ ῥγοβυπηθὰ 
ὩΡροη ἴδοηι, 5 48 ἴδε [ον!ε5 αὔογυναγάϑβ ἀϊὰ 
οὐ {πεῖτϑ (ςξ, χνὶ. 9), δηἀ τνεπί οἡ ἴο σβδιθηρο 
186 ϑροοῖαϊ νοοδίϊοη οὗ Μοϑεϑ δηὰ ἴῃε Ὄχο] υϑῖνθ 
ΔΙ ΠΟΓΥ νος Οοά Βιδὰ δεβιρτιοὰ ἴο Ὠϊπ|. 
ΤὨΪ5 δηνίουϑ δε ης δά ΡΓΟΌΔΌΟΌΪ γαηκὶθὰ ἴῃ 
1π6 1 τιϊηβ ἔογ ϑοῦηθ Ἐπηθ, δυξ νγᾶ5 ποῦν ὕγο- 
νοκοὰ ἴο οροῆ ουΐοτγοακ ΕΥ̓ ἴΠ6 τϑσεπξ (966 
ποχί ποίθ) πηδιτίαζο οὗ Μοϑεβ, ἴδ οἰγοιπ- 
δίδποοβ οἵ νιοὶ τουοσποὰ {86 ξδπΊδ]ο συιϑοορίϊ- 
ὈΠ1|65 οὗ Μίιτδπλ. 8586 ΡσΟΌΔΟΙΥ ςοπϑἀογοὰ 
ΠΕΙΘΟΙ͂ 845 ϑβυρρίαπίοά, δηὰ ἴμᾶὶ ἴοο ΌῪΥ ἃ 
οτείρηοσ, [ἐξ 15 ουἱάσης τὲ 5886 τγᾶβ [86 1ἢ- 
διϊγαίοσ, ἔγοτῃ πο ἕαςξ [διέ ΒΟΙΓ ὨΔΠ16 δἰδηάβ 
σοΟΠΒρΙ σου ΒΙΥ ἢγϑὲ (υ. 1), ἀπά [δὲ [ῃ6 ριιπ|5ἢ- 
τηοηΐ (υ. 10) [61] οἡ ΒΕΓ δοῃθ. ᾿Αδζοὴ νυλϑ 
Ταϊϑιοὰ {815 Ππλὸ ΌΥ [86 ὈΓΡΌΠΟΥ οὗὨ ἢ15 51 567, 
8ἃ5 Οὔσὲ δείογε (ἔχ. χχχὶἹ) ὈΥ (δδὲ οὗἉ [πε 

ΡΪο. 
1. 1δὲ Εἰδίοῥίαη (ΗεΌ. ““ Οὐ5816) «ὑο- 

"παπ αὐϑογι δὲ δαά γιαγγίεά] “ΓὮΪ5 σδῃ Βδγάϊγ Ὀδ 
Ζίρρογαῃ, ψο τνᾶδ ποΐ ἂῃ Εἰδορίαπ Ῥυΐ ἃ 
Μιάϊδηϊξο (ςξ,. ἔχ. 1. 21). Απά ονϑη ἴξ ψ6 
τοραγὰ ἴδ ἴοῖτῃ Ουϑη το ἃ5 ομο δ ῖς ἢ ΜΙπδπὶ 
ΔΡΡΙοὰ ἴο ἴπ6 σε οὐ Μοβοβ ἴῃ Ἴοοηίεηρῖ, 
Ὀεσδιι86 οὗ ΠΟΥ ἀλγίς ςοϊουτ, ἴξ 15 ΒΙΡΏΪΥ 1π|- 
Ρτοῦδδίο [δὲ Μίτδη σου]ὰ πον πᾶνε Ὀγουρπὶ 
ὮΡ ἰπ ΤΟρΡΓΟΔΟΪ ἃ τ]ΔΥΓΙΑρῸ ἡ ςἢ Μόοϑεβ δδὰ 
ςοπίγαςϊοα ΠΑ] ἃ σοπίοΓΥ δἱ ἰθαϑὲ Ῥγουϊουβὶυ, 
δηὰ Ὀείοτε ἢἰ5 βρϑοίδὶ οδὶὶ Ὁγν σοά. [ξ 15 ἴὰγ 
ΤΏΟΓΟ {Πκοῖγ [δὶ ΖΙΡρογαῖι ννᾶ5 ἀοδά, δηὰ [μαΐ 
Μιπᾶπι 'ἰπ σοηῃϑοηυθησο οχροοίοά ἴο ἢδνο 
δτολῖεσ ἰηἤιπσηποο ἤδη νοῦ ἢ Μόοϑοθ. Ηδογ 
ἀϊβαρροϊπέπιχοηί δὲ 818 βοσοηά πιδιτίαρε ψουἹὰ 
ΠΟΠΘΟΠΌΘΏΕΓΥ 6 ΥΟΙῪ γρτεδῖ. 

Οη Ουβῇ, αἰνγᾶγβ, σγἤθη ἰγδηϑίδίοα δ ]], 
τοηάετοά ὃν ΑΟΥ͂. “ΕΕΙορία " (ἐ. 5. 5. ΙΧΥΠ]. 
41: 15. ΧΙ, 3), ο, σε. 11. 13, Χ. 6, δηὰ ῃοῖο5. 
Τὸ πιαιτᾶρε οὗ Μοϑθβ ἢ 4 ψοπλδῃ 

ἀοοοεπάεὰ ἤοτὰ Ηδπὶ νγᾶ5 ποῖ ὑγοῃι οα, 50 
Ἰοηξ 45 516 ννᾶβ8 ποῖ οὗ ἴθ οἴοςϊκ οὗ (δπᾶδῃ : 
ςἔ. ἔχ. χχχῖν. σἵ---τό; δυΐϊ νου] δ ΔἢΥ {ΠΠπ|Ὸ 
μανὸ Ὀεθη οἴεηοίνο ἴο ἰδὲ ᾿ἰπίθηϑθ παι! Π ΔΙ Υ 
νΠοἢ σπαγδοίεγ Ζοὰ (δ6 εσθ. ὙΠῸ Ομ σδη 
Ἐδίδοτο ποίδ 'ἰπ 1ὴ6 ϑιοοοβϑῖνο πηαῖτίαζο οὗ 
Μοβοβ ἢ ἃ Μιάϊαπιἑα δηά δὴ ΕἸδιορίδη ἃ 
ἐοτεβῃδάονίηρς οὗ (86 διΐαγο οχίθπβίοη ἴο {δ8 



γ. 4---ι.2.} 

τηθοϊς, ἀδονα 411 {πε πιεη νος ἢ τυῖγέ 
Ὡροη ἴδε ἔλεος οὗ {Π6 δαγίἢ.) : 

4 Απά (δε ΟΡ ϑραΐςς βιιάάθη ν 
ππῖο Μόοβεβ, δηά υπῖο Αδίοπῃ, δηά 
υηῖο ΜΙιτίδη, ὕοπιε ουζ γε [ἤγας ἀπο 
ἴῃς (ρεγηδοὶε οὗ τε ςοπρτερδτοη. 
Απά {πεῪ τῆτες οδπια οὐ, 

Απά τὲ ΚΡ οπὶς ἀοννῃ ἴῃ 
τε ρΙΠὰγ οὐ τῆς εἰουά, ἀπά 5ϊοοά ἐπ 
τῆς ἀοον οὗ ἴς τλθαγπδοῖὶςθ, δηά Ἂς] εά 
Αδίοῃ δηὰ Μιηδηι: δηά ἴμεν Ὀοιὴ 
οδηια ἔοπῃ. 

6 Απάδε 5414, Ηεαῦ πονν τὰν νγογάϑ: 
1 (ογα Ὀε 4 ργορῃεῖ διηηοηρ' ἐμαι Ι] 
(ἢς ΤΙΟΚΡῸ νν}}} πλᾶκα πλγ861} Κποόνση 
πηΐο ᾿ΐπὶ ἴῃ 4 νἱβίοῃ σηπαὶ ν}1}} βρθακ 
ππΐο ἢἷπὶ ἴῃ ἃ ἀγθδπι. 
 ΜΥ ϑ8εγνᾶηῖ Μοβεβ ᾿ς ποῖ 80, 

δΉς".3. ὄψνῃο ἐς ΕΒ ΕᾺ] ἰη 411 πιίηε Βοιιβα. 
ΞἜχκοά.-. 8. ΤῺ ἢϊπὶ ΜΠ] 1 βρεαῖς “πιουῖῃ 

ἴο πιουῖῃ, Ἔνεπ ΔΡρΑγΕΠΕΪΥ. δπα ποῖ 

Οοπε1ε98 οἱ Οοὐ 5 σονεηδπξ δηάὰ 15 ῬΊοπΊ965 
(εἴ. Β5. χὶν. ο 534η4.; (δηΐ. ἷ. 4 544.); δηὰ ἱπ 
(86 τουστηυγηρ οὗ Μίγιδπι δηὰ Αδγζοη ἃ ἴγρ6 
οἵ ἴῃ6 ἀϊδοοπίεηξ οὗἩἨ 16 [ον] Ὀοοδυ56 οὗ 5 οἢ 
οχίθηβίοη: ςξ, δῖ: [υὰ χν. 29, 30. 

Δ. Ἡαΐϊδ ἐδέ Ζοκρ ἱμπάεεά τροξεπ οπἷν ὃν 
ΜΜοιο: Ὦ 1.6. 15 1ἴ τλεγεῖγυ, δῇοῦ 411, ΟΥ̓ Μοϑεβ 
(δὲ 186 ΓᾺΡ μαΐἢ ςροκεηὶ 

8. 1286 νιαπ Μομος αὐΩς ΟΡ γιοεᾷ] ὙὮοθ6 
ννοσάβ ἤν Ὀδοη, ΜΠ πὸ Π1Ε{]1Ὸ ἱπϑθη 8:0} γ ἴο 
[πὸ Κποσ ἰγαὶϊϊ5 οὗ [86 ραϑϑᾶρθ, οἴδη σεραγάρα 
ἃ5 ψοτάβ ψνῖοδ Μόοϑοβ ὮΙ Πη56}7 σου]ὰ ποῖ 
μᾶνθ ρεηποά;: δηά δοςσογαϊη ιν πᾶν Ὀδεη 
εἰϊοὰ ϑοπιθεπηδα ἃ5 ᾿πάσδίηξ 8Δη ἱπίογροϊα- 
τἴίοη, ϑοπιθπηιοθ 45 ρζοοῦ (μδὲ {πὸ ὈοΟΚ 18 
ποῖ Μοβδδιῖς. ὙνΒοη ννὸ τοραγὰ {ποῖ ἃ5 υἱἰ- 
ἰοσοὰ ΌΥῪ Μοϑὲβ ποῖ “γοῤγίο γ»ποίμ,") δυΐ 
Ὁπάοσ {π6 ἀϊτοςοη οὗ {πε ΗοΪγ δριτξ ὮΙΟἢ 
νγᾶ5 ὭἼΡΟη ἢἰπὶ (οἴ. ΧΙ. 17), ΠΟΥ ΟΧΏΙΟΙΈ ἃ σοΓ- 
ἰδίῃ “ὁ ΟὈ] ΘΟΕ ΥΠΥ,᾽ ΜΒΙΟὮ 15 ἃ ὙυἹπ685 ἂἴ ΟμοΘ ἴο 
1Π6Γ σοηι]ηθη685 δηκ 4180 ἴο {ποῖσ ἱπϑριγαίοη. 
ἼΤΠΟΙΘ 15 δῦουΐϊ ἴΠ686 νγογάβ, ἃ5 4͵5ο δροιί [ῃ6 
Ρά5ϑαοβ ἢ ΏΙΓΒ Μόοβδθδ ΠΟ 1685 ὈΠΟαΙΙνΟΟΔΙΥ 
Γεσογάς δῖ8. οὐγῃ ἔδυ 5 (οἷ. ΧΧ. 12 84η4.;: ἔχ. 
ἵν. 24 544.; Πουϊ. 1. 27), [Π6 5:π|ρ}1ς ΠΥ οὗ οπ6 
Ὑνὴο ΔΓ νυ Π655 οὐ δἰ πιϑοῖέ, Ὀυϊ ποί ἴο ἢΪπ|- 
86} (ςἕ. 8δ8ὲ Μεαίί. χὶ. 28, 9). ὙΠὲ νψογάβ ἅγὸ 
ἰηϑοτίοα ἴο ὀχρ δἰη ον ἱξ ννδ8 [ῃλὶ Μοϑβοβ ἴοοκ 
ΠΟ δίοθρβ ἴο υἱπαάϊοδίθ Ἀἰ πΊϑ61 ἢ, πὰ ΠΥ ςοη- 
ΒΟαΠΌΘΠΓΥ 186 Γοτά 80 ΡῥτοΙΊΡΕΥ ἱπίεγνοπαά, 
Ῥτοροϑβδἶβ ἴο 5:05 ἘΠ 6 “ὁ ΤΠ. 56 ΓΔ Ὁ ]6 ̓" (Ρα] το γ) 
ΟΥ̓ ὁ ΔΗ͂] οι " (Ὁγν ΔΝ. δ: 1}}) ἱπ (86 ἰοχὶ 
ἰηφίοδα οὗ ἁ “" πηϑεῖς " τὸ προάϊοβϑ, δηὰ 17 [86 
οτίψίηδ] ποσὰ νν}}} ὈθΑΣ δυο ἢ σοηογίηρ 1 σοΓ- 
(ΔΊΏΪΥ ἀοοβ ποῖ 50] 1ςἴϊ ᾿. Ὑμὸ Ηδεῦτενν ννογὰ 
ΟΟΟΌΓΒ ἔγοαυθη ἴῃ ἴΠ6 ῬΒΔΙπΊ8, 8. υ50.8}}γ 
τοηάογεὰ ΟΥ̓ “τη ε κ᾽" οὐ ““Βυμηθ]ς,"" ἀπά 18 

ΝΌΜΒΕΒΚΒΘ. ΧΙ]. 693 
ἴῃ ἀλγκ βρεθςῆδβ; δπά τῆς 5ἰ τ ]Πτυάς 
οὔ ἴῃς ΠΟΚῸ 5881} με Ὀεμοϊά : ψννβετο- 
ἔογε ἴδῃ ὑνεγα γε ποῖ δίγαϊ ἴο βρεᾷκ 
δραίηϑι ΤΥ βεγναηῖ Μοβεϑὲ 

9 Απὰά τῇς δηρεγ οὗ τῃ6 [ΟΚῸ νγᾶϑ 
Κιπά]εὰ δραίηβδὲ ἴμεπὶ; δηά δε ἀε- 
Ραγῖεα. 

10 Απά τἢε οἱοιιά ἀερατγίεά ἔτοηὶ 
οὔ τε τλθεγηδοῖε; δηά, δεμοὶά, Μι|- 
ΤΆτη δέσαπιδ ἰθρτοιβ, τουῤιΐδ 88 5Π0: 
δῃηά Ααγοη ἰοοίκδά ὑροη Μιτίδηι, δπά, 
ὈεΠο]ά, «ὁέ τυας Ἰαργοιϑ. 

11 Απά ΑἄἌτγοῃ ϑαἰά ιἱπῖο Μῶοβεϑ, 
ΑἾΪ85,, πιγ ἰογά, 1 θεβεεςοὶ ἴῃ δε, ἰΔΥ ποῖ 
16 8Π ὑροη 8, Ψ ΠεΓεΏ γγὲ ἢᾶνε 
ἀοπε ἔοο 5 }}γ. ἀπά ψνμεγοίη νὰ πᾶνε 
βηηεά, 

12 [,εἰ ΒΕΓ ποῖ δὲ 25 οπε ἀεδά, οὗ 
ψῆοπλ (6 ἢξεθηῃ ἰ5 διαί ςοπϑυηχεά 
ἤδη ἢς Τομηοτῃ οὐ οὗ ἢΐ8 πλοῖο 8 
φγοῦῦ. 

ἔτεα ΘΠΕΥ ἀρρ] δὰ ὈΥ ἴῃ6 υυτιΐοῦβ ἴο {πετηβεῖνεβ 
δηὰ {μοὶγ ἀϑϑοοίδίοβ Οἵ. ῥβ. χ. 17; Χχὶϊ, 27. 

4, δ. «μὐάεη}}} ἴῃ ψταῖδ, Ὁ. 9. 
7. μοὶ ἐπ αἱἱ νπο δοι 96] 1.6. 8ρ- 

Ῥτονθὰ ΌΥῪ πιὸ 8ἃ5 ΠΊΥ Υἱσορεσοηΐ 'η [86 φεπογαδὶ 
δαπικιηἰκίγαϊίοη δπὰ σονεσγηπιοηὶ οὗ ΤῊΥ̓ ῬΕΟΡΪδ. 
«ΜΥ ψΠοῖς Που86," 848 ἀἰβεηρυ σῃοά ἔγομι 
ΔΩΥ͂ ΡΑΙΕΟυΪΑΓ ἀορατγίπηεπε οὐ ἴξ: ἕξ, οἡ τῇς 
ΘΧΡγοβϑίοη “ὁ Βοι86᾽) 845 ἀεποῦηρ Οοὐ᾽β οονδ- 
Ὡδηΐξ ρθορίθ, Ηδῦσ. 1}. 6, “" σῇοϑθ ἤουϑα ἅΓῈ 
6: δηὰ ςοἔ, ἴῃ6 ψΠΟΪῈ ράϑϑαρο ΗΘΌΓ. 11]. 1----ό. 

8. »πομὴδ 1ο »ιομ} ἱ.6. ἰϊδουξ ἴΠ6 1η- 
ἰογυθηζίοη οὗ ΔὴῪ ἰπἰγὰ ρεβθοη οὐ 116 : ςἕ. 
Ἐχ. ΧΧΧΙΙ 11, Ὠδαΐ. χχχιν. το. 
᾿φυέῆ ἀῤῥαγεη })] 1.11. δπᾶ 88 8 δ'Ρ- 

ῬΘΆΣΔΏΟΘ: 8η δρροδίοη ἴο εοἰυιςϊάδίο [Π6 
ννογάς ργοἼδάϊηρ. οδ65 σϑοοϊνοα [Π6 ψοσγὰ 
οὗ Οοὰ ἀϊτεςξ ἔγοπι Ηἰπὶ δηὰ ρ]αίηῖγ, ποῖ 
τῃγουρῇ [Π6 τηράϊιπι οὗ ἄτθαπι, νἱϑίοῃ, ραγαῦ]ο, 
ἀλτκ βαγίηρ, οἵ δυο ἰκὸ. ςἔ,. ἔχ. χχχι, σα, 
Βευΐ. χχχῖν. στο. 

ἐδε σἱρεέμάς ΟΣ δε Σοκὸ «ῥα1]] ῥὲ δεῤοϊα] 
ΝΟ τῆδῃ μαῖἢ δεόη Οοά δῖ δΔηΥ [ϊπι6,᾽" δῖ 
ΤῊΝ ἰ. 18: οἔ τα Τίη. νἱ. τό, δηά δβρϑοῖδι}ν 

Χ. ΧΧΧΙΪ. 2ο 54Π4. [ἰ τῦᾶβ ηοΐ {πεγείοσε {π6 
Βεδλβο Μιβίοη, ἴἢ6 ὑπηνο θὰ δϑϑοηςθ οὗ [}6 
Ποῖῖγ, τϑιοῖ Μόοβοβ βδᾶνν οὐ ἴπ6 οὔθ διδηά. 
ΝΟΥ νγᾶ9 1ἴ, οὐ [6 οἴου ἢδηΐ, ἃ ποῖ οι Ὁ] Δ- 
τὶς σοργεϑοηϊδέοη, 8ἃ5 ἱπ ΕΚ. ἱ. 26 544., Ὠδη. 
ΥἹ]. 9. ΟΥἹ ΔΠη Αηρεὶ ϑθηΐ 845 ἃ ΠΠΘΒΘΘΏΡΟΣ, [{ νυᾶ5 
186 Ποϊῖγ ΗΙπ961} πιδηϊ  οϑιίην ΗΠΊβο]Γ 50 85 
ἴο 6 σορβη!ΖΔὍ]6 ἴο πιογίδὶ ἐεγθ.0 Ὑδ6 βροςῖδὶ 
ἐοοῦπρ, οἡ νυ] ἢ Μοϑδ5 βἰοοά 88 τοραγὰ8 Οοὰ 
( Πουΐ. χν!]. σ8, 19, Δηὰ ποί6), ἴδ6 “Ξ Οτά- 
05 Μοβαϊςιι8᾽ οἵ 1ῃοοϊορίδηβ, ἰ8 δότὸ ἰδὲ 

ἄονγῃ ἰη ἀεῖδι], Ὀθοδυϑὸ ᾿ξ αἵ οὔποθ ἀοπηοηϑῖγαίοβς 
(δὲ ἴῃς ϑυρΓοΔΟΥ οὗ Μοϑεβ τοβίοὰ οὐ (δὲ 
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12 Αηὰ Μοβαϑ ογιδά υηΐο ἴῃς ΓΟΚ 
βαγίηρ, Ηεα] πεῖ πον, Ὁ Οοά, 1 Ρε- 
86 6ςἢ [Πεα. 

14 Γ᾽ Απά τπε ΓΟᾺΡ 8α]ὰ ὑπο Μο- 
868) 1 ἈΕῚ ἔλῖμεγ ἢδά δυῖ βρίϊ 'π ἢεΓ 
ἔλοθ, 8ῃου]ά 5ῆ6 ηοῖ Ὀς Δϑοῃδπιεά βενθῇ 

“ἴκν. 13. ἀλγϑβὲ εξ ἢεγ θὲ ἤβῃυϊζ οι ἔτοπι ἴῃε 
ΤΔΠῚΡ ϑανθη ἀἄἀδγβ, ἀπὰ δῇεγ τῆλε Ἰεῖ 
Πα δὲ γεςεϊνοά ἴῃ ἀραίρ. 

15 Απά Μιγίδηι ννᾶβ8 ϑδυϊ ουξ ἔγοῃι 
(ἢ σλὰρ β8ενθη ἀδγβ: δπά τῆς ρεορὶε 
Ἰουγπεγεά ποῖ 1} Μίτδπι νγαβ Ὀγουρῃς 
ηὴ ἀραΐη. 

Ι6 Απά «ἤετγνγαγά τῆς ρεορὶς γε- 
τονε ἔγοπι ΗδΖεγοῖῃ, δηὰ ρἱτοῆοά ἴῃ 
τῆς Ὑὑ]άετηεβ5 οὗ Ράᾶγδη. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΚ ΧΠΙ. 
: 72: παρις οΥ 1Τ1Δε νεῖν τυῆο ἐὐεῦ σϑρηξ 10 σεαγε 

2}ὲ ἰαμα. 1τῦ'ώ 7 εὶ7 ἱμείγμεϊορσ. 41 7 λεγ 
αεῖς. ,χὅ 7Χε:} γεία 0». 

ἀϊδίίπος ἀρροϊππηοηῖ οὗ Οοά, δηὰ α͵9ο {ἰδὲ 
Μιτδπι ἴῃ ςσοπίγανοηΐηρ ἴπδὲ ϑΌργεηλδου μδὰ 
Ἰπουχτοα {Π6 ΡΘΩΔΙΕΥ͂ ΡΓΟΡΟΙ ἴο 5'η5 δραϊηϑξ [Π6 
ἘΠοοοτΔΟΥ (ςΐ. Ττεηςῖ, “ Ου ἴδε Μίγαδςϊεβ,᾽ ΡΡ. 
412---216). 

12. 4“: ομό ἀρ] "ἸΑΡΓΟΞΥ͂ τᾶς Ππο- 
της 5ῃογι οὗ ἃ ᾿ἰνιὴρ ἀδδίῃ, ἃ ἢ δα ελδοθο οὔ 
με δργηρβ, ἃ σοστυρης οὗὨ 41] δυτήουΓο, 
οὗ ἮΝ ἃ ἀἰβθοϊυποη 1 |6 Ὀγ Με. οὗ τῆς 
Ὡγδοΐς δούγ, 80 ἔα οὐδ Πππὶὺ ΔΠΟΥ Δποίμοῦ 
ΔΟΓΌΔΙΠΥ ἀδολγοὰ πὰ {6}}] ἀννᾶγ." ΤτἊποῦ, 
.ΜΙγδοΪο5,᾽ Ρ. 213. ΟΣ, ποῖδϑ οἡ ἴον. χίϊ]. 

18. Ηεαὶ δὲν ποαυ, Ο Οοά, 1 δεεεεεῦ ἐδεε] 
Α 51188ὲ: δηᾷ ργοῦδὈ]ο δἱιογαϊίίοη οὔ 6 Ἡθῦσγονν 
Ρυποῖϊυδίίοη (αἱ ἔογ ε|}) αἴογάβ (δ τεηδογίην, 
“ΟΒ ποῖ 50; διοαὶ ΠΟΥ πον, 1 Ὀοθθοοῖ {Π66:" 
50 Κηορεὶ δηά οἴδβοϑβ. 

14. δεν )αδεγ] ἰ.6. 1Ὲ ΠΟΥ δδτΊ ΠΥ ρατοηῖ 
ηδά ἱγοδίοα ποὺ ἢ σοπίμυτηοῖὶυ (ςξ, Πουῖ. χχν. 
9) 586 ψνου]ά ἔδεὶ ἴογ 4 {ἰπ|6ὸ Ὠυχμη)δίοα, ἤμουν 
ΤΏυΓΒ πιοῖθ ποη Οοά δδ5 νἱϑιίϑὰ ἢον (Πυ5ὶ 

σευεη ἀαγ4] ΟἿ. [.εν. χι, 4, ς. 

16. ἐῤε «υἱάεγηεος ς᾽ Ῥαγαη] 866 οὔ Χ. 12. 

(ΗΑΡ. ΧΙΙΠ.--ΤῊο ἐουγέ ἀπά ςτονγηίης 
Το ]Π!Ιοη οὗ {86 [5γδεῖεβ οἡ {με ῖγ ἄσϑε πογίἢ- 
ὙΥΑΤὰ ΤλΔΓΟἢ ἴοοῖ ρἷδςοο ἰπ ἐμὲ βυπιπιοσ οὗ 186 
Βεσοηα γϑαγ ἔγοπὶ ἴπΠ6 Εχοάι5 (ςξ. [ηἰγοά, 8 ,. 
δηὰ ποίδ οὔ ν. 20 οὗ [ἢϊ5 σΒ80Ρ.), οἡ ἴπ6 τὸ- 
ἴχσγῃ οὗ [Π6 5ρ168 ἔγοπι σαπδᾶη. Ὑ8ὸ δοσοιηΐξ 
Οὗ 1ξ οσουρίοβ ἔνγο ΘηΕγα ομδρίογα, 

1. “πώ δὲ Σοκο «“ῥαξε] "ΤΏ πηϑβίοῃ οὗ 
{86 80165 νγᾶ5 ἢγϑβί βιιρρεβίοί ΕΥ̓͂ ἴπ6 [5γδοι 88 
{ποπηϑοῖνος, Το. 1. 22 Δηα ηοΐδ. 

Ὡ. δὐε ομδ ἃ χεγ)] 80 ἴῇ σ. 3, “811 
ἴδοϑ6 πχθῆ ὑνεσε μοδάς, ὅζς. .᾽" [Παἱ ἰ5, Ββοδάϑβ οὗ 
ΠΟΙ865 ΟΥ̓ ἔΔΙΏ]165; ἴῸΣ ἃ σοπιραγίϑου οὗ [δ6 

ΝΟΜΒΕᾺΚΘ. ΧΙ]. ΧΤ]ΠΙ. [ν. 13--. 

ΝῺ ἂς ΙΟΒῸ βϑρᾶκε υπίο Μοβαβ, 
ϑΑγηρ᾽, 

2 ϑεηά τδοῖῖ πλθη, τηδὲ ΠΟΥ͂ πᾶ 
ΒΕΔ ἢ τῆς ἰληὰ οὗ (ὕδηδδη, ννῃϊο ἢ ἷ 
δῖνα υηΐο τΠ6 ΤσὨΠ]άγεη οὐ ἴβγδεὶ: οὗ 
ΕΥΘΙῪ {ΠΡ06 οὗὁὨ {πεῖγ ἐδίμεῖβ 5}8}} γε 
δε πὰ ἃ πηλῃ, ΘΥΘΙΥ͂ ΟἿ 8 ΓΪοΓ ἀπιοηρ 
ἴδ. 

2. Απάὰ Μοβεβ ὈΥ ἴδπε ςοπηπιαπά- 
τλοηξ οὗ ἴῃ ΓΟΚῸ 8θηΐ τπδπὶ ἔτοηλ 
τῆς Ἡ]άογηθθ8 οὗ Ῥδγδῆ: 411] τἢοβο 
ἸΏΘη τὐεγε Ὦολάς οὗ τῆς οἢι ἄγε οὗ 
15γδεὶ. 

4 Απὰά τδεβε τοεγό τΠεῖγ ΠΔπ168 : οὗὨ 
τῆς τῆῦε οὗ ειυδεη, δμδηχπιυδ τἢ 6 
8οῃ οὗ Ζδοςιιγ. 

ς ΟΥ̓τδε ττῖδε οὗ δίπχεοη, ϑῃδρμαῖ 
[πε 8οη οὗ Ηοη. 

6 Οἔ τε εἐὔδε οὗ Τά, Οὐλ]εῦ τἢς 
δοη οὗ Ϊερβυππεῇ. 

᾿Ι5σὲ ψ  [μδΐ οὗ 1. ς 544. 5ῆιοννβ ἴῃδὲ [ΠΟΥ νγοῖδ 
ποΐ 1[ῃ6 ῥηηοεβ οὗ ἴπθὸ {ΠΌ065, [πουρ τῃ6 
ὑγογάβ τεπάογοὰ ἐς ρτησο᾽,) δηά “ὁ ΓΌΪΟΓ " ὅσο, ἴῃ 
Ἡδεῦτονν, [Π6 5δγηθ. 

8. ,ορι δὲ «υἱἱάεγηει, οΥἱ Ῥδαγων Μοτε 
ΔΙΕΓΠΙΪΑΥν ἔγοπιὶ Κδάεβα ἰῃ ἔπ τ] άθγηθθβ οὗ 
ΔΙ: οὗ, ν. λό δι χχχιΐ. 8. 

4--18. Οὐ 1. ς-ἀῖς. ὙΠ {Πῦὲ οὗ Ζεῦδυ- 
Ιὰη (νυ. 10) 18 ουξ οὗ 115 παίυγαὶ ρἷδοθ, τυ ο ἢ 
5 ποχί Διο ϑβᾶσμασ, ἀπά ͵δϑὲ οὗ ἴμοϑο ἀθ- 
βοθηάοά ἔτοηὶ 1, ΘΔἢ ; 85 4190 15 (ῃδὲ οὗ Βεοη͵ᾶ- 
Τηῖη (νυ. 9), ἰῃϑογίοά Ὀεΐνσεθοη ἘΡγαὶπὶ δηά 
Μδηδϑβθοῆ. ὝΒογε οδὴ ὃδ 1π||6 ἀουδὲ {μαὲ ἔῃ 6 
οΥρῖπαὶ ογάοσ [88 Ὀδθη ἀϊδίυγ θα ΟΥ̓ ΟἸΤῸΓΞ οὗ 
ἰγαπϑογιρίίοη. [ἴ πλᾶὺ Ὀ6 σοη͵οοϊυτοὰ ἴοο ἰῃ 
ο΄.) ἴῃαξ τῆ6 πᾶπὶὸ οὗ [Π6 ἐδίῃοσ οὗ [ψ8] [85 
ἀτορροὰ οιὖἽἭδ οὗ {π6 ἰοχέ, δηά τ[ῃδὲ 186 ννογάς 
ΤΟ]]ονσίηρ [54] θεϊοηρ ἴο [π6 ποχὲ νεῦϑο. ὙΠΕΥ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ϑεγνθὰ ἴο ἰηϊγοάυςο [Ππ6 πᾶπὶὸ οὗ {86 
ΒΡΥ ἤοπὶ ἴδ. ἔπῦε οὗ ΕρὮγδιπι, πὰ 5ῃουϊὰ 
Τὰ ἴδ8, “ΟΥ̓ [ἢ6 δοὴβ οὔ Ϊοϑερῇ, οὗ {πὸ 
ἐγίθθ οὗ Ἐρἢηγαῖπη, ὅζο.:᾽ ςοἔ, Ὁ. τ1. 

ΤὮο ἐσθ οὗ 1 ουὶ δοίην ΔΙσθδαῦ 8θξ δρατὶ 
ἴογ [Π6 ϑογνίςο οὔ ἴθ Τ δῦογπα]ο ἀϊὰ ποῖ βυγηϑἢ 
ἃ ΤΕρτοϑοπίδενο οἡ 1ῃ15 Οσσδϑίοῃ. 

ΟΥ̓ {86 πᾶπλθβ ποσὰ ρίνθη ἴῃοϑο οὔ Τοβῆιιδ 
δηὰ Οδ]θῦ δοπο ἅσθ οἴμογνυσίϑο Κπόούγῃ ἴο 8. 

Θ. Ομ] Ο]οά, χχχὶϊ. 12, δηὰ ἔνῖςθ 
ἴῃ Ϊο5ἢ. χὶν., “με Κοποζίίε," ἘΚρηδΖ, ςξ, 
Οξεη. ΧΧΧΥΪ ΧΣ, 1.5, ὅγᾶ5 (ἢ6 Πᾶπηο Οὗ οπο οὗἉ [6 
εἰ ἄυκοβ οὗ Εάοπλ." [ἢ ἴδ6 φεποαορῪ οὗ {86 
ΤΆΓΛΙΥ οἵ (δ]οῦ ρίνθη σ Οἤτγοη. ἰϊ. νγὸ Βηὰ 
80 οἴβογ Εδογλ 5} παπηθβ: ἐς... 5804] : οἕ, 
τ᾿ ΟΒγοη. ᾿ϊ. ςο, 52 ἢ Οεη. χχχνῖ. 2ο, 22. 
[τ ὰ5 οἡ ἔμεϑο στοιπᾶς Ὀθθη σοη]οςξυτοά [ἢδὶ 
(Π6 ἔαπΉΪΥ οὗ Οδὶοῦ ννὰ5 οὗ Ἑάἀοπηίο ὀχίσγδος- 
οη, δπὰ νγᾶβ ἱποογρογαϊοά ἰηΐο ἔῃ ἐγ δε οὗ 
]υάλἢ. [{ τηυδὶ Ὀδ τοτμειηδεγοὰ ἤοννονοσ μα 



ν. 7---2ο. 

ΟΥ̓ τῆς {τδα οὗ 135δοῆαγ, ἴραὶ τς 
8οη οὗ Ϊοβερῇ. 

8 ΟΥ̓ τῆς πῆρε οὗ Ἐρἢγδίηι, Οϑῆθα 
τῆς 5ὁοη οὗ Νυη. 

9 Οἵ τὰἂε τῆδε οὗ Βεπ͵]απιίη, Ῥαϊτὶ 
1πε 3οπη οὗ δρδιι. 

10 ΟΥ̓ τῆς τῆδε οἵ Ζεδιυΐυη, (ὐδά- 
ἀϊ6] τῆς βοη οἵ δοάϊ. 

11 ΟΥ τῆς εγίδε οὗὁἨ ]οβερῆ, παηιεῖν, 
οὗ τῆε τῆδε οὗ Μάδπηδββεη, (δαάϊ τὰς 
80η οἔὗἉ διιϑῖ. 

12 Οὗ τῇς ετἰδε οἔὗ ἴδῃ, Απιπιίεὶ 
τῆς 5οη οὗ (Ζεπλ8}}}. 

12 ΟΥ τε τῆθε οὗ Αβδδογ, ϑείδιυγ 
τε 8οὴ οὗ Μιςβδεὶ. 

14 ΟΥ̓ τῆς {δε οὔ ΝΝρῇῃῖαὶ:, ΝΑΙ 
τΠε 8οη οὗ γ᾽ ρἢβὶ. 

Ις Οὔ τῆς τῆδε οὗ (δὰ, (ειεὶ τῆς 
80 οὗ Μδοῆι. 

1Ι6 ἼΠεβς ὅγε ἴπε πδπηεβ οὐ τῆς 
θη ΜΠ ΟΝ Μοβε8 8επί ἴο 50 Υ οὐ {με 

ΝΌΜΒΕΒΞΘ. Σ1ΠΙ. 

Ϊλῃιά. Απά Μορεβ οδεά Οϑβῆδα {δε 
δοη οὗ Νυῃ εἐδοβῆυδ. 

17  Απὰ Μόοβες ϑεηΐ {πεπὶ ἴο 5ΡῪ 
οι τῆς ἰαπά οὗ (ὑδλπδδη. δηά αἰά υπῖο 
1μεπὶ, (ὐεῖ γοὺ ὑρ [Π}18 ταν βου τἢ- 
νναγά, Δπὰ ρῸ ὑρ ἰπῖο ἴδ τηοιιηίδίῃ : 
18 Απά 866 (δ ἰλπά, ψνμδῖ ἰτ ἐς; 

Δη4 {πε ρεορὶε τῆλι ἀννε δῖ τῃστγοίη, 
Ὑνβεῖθοσ ΤΠΕῪ δέ βίσοηρ οὐ ννεαᾶῖς, εν 
ΟΥ ΠΊΔΩΥ; 

19 Απά νψῇαῖ τῆς ἰαπά ἐς τῃδί {πεν 
ἄννεὶ] ἴῃ, Βοῖμεγ ἴ δε ροοά ογ δδά; 
Δηὰ ννῆδλί οἱτε5 62} δε τῆλε {πεν ἀννε]]} 
ἴῃ, ὙΠΕΘΙΒΕΥ ἴῃ τεηΐϊβ, ΟΥ̓ ἴῃ βἴζοηρ 
ΠοΪά58 ; 

20 Απὰ ψῆδὲ τῆς ἰδλπὰ ἐς, νυ βεῖθεῦ 
ἰς δὲ ἔλϊ οἵ ἰθδῃ, ψμεῖθοσ τπετα 6 
ννοοά τῃογείη, οσ ποῖ. Απά θεὲ γε οὗ 
Βοοά οουγᾶρα, ἀπά Ὀγίηρ οὗ τῆς ἔπιϊ 
οὗ τε Ϊαπά. Νον ἴδε τἰπλς τας τὴ 6 
τἰπχα οὗ τὴς βιβίγρε ργᾶρεβ. 

ἴσγδοὶ δπὰ Ἑάοτῃ σεῖο οὗ κίηἀτοὰ οτὶ ρὶη, δηὰ 
τΠδὲ {Πετείοτθ [86 056 οὗ 5 ΠΥΪᾺΥ Ὠληγο5 ὈΥ̓ 116 
ἔνγο ΡΘΟΡΪ65 15 ἢοῖ ϑυγρτβίην. 

16. “4π4 οι: εαἰϊεά Ο:δεα...ἱοδοεξαα) 
[{|5 πιοϑὲ ργουδΌΪΥ, ἐβου ἢ ποΐ πδοσββασ] ἴο 
Ὀο ἰηξοττοὰ ἔγομῃ δα ἰοχί, (δὲ Μοϑες ἀϊὰ {ἢϊ]ς 
ἢτϑὶ δ [ἢ] πιο. ὙΠῸ οδ θοῦ ἐπ ρ] ογτηθηΐ οὗ 
186 πᾶπιθ (ΕΧ. χυϊδ. ο, χχῖν. 13, ἄς.) ὉῪῚ πο ἢ 
Οϑμθᾶ Ὀδοδηηθ μοησθίοσί ἢ κηονσῃ ἰ5 πδίυγαὶ ἴῃ 
Οὐδ Ψ͵Ὸ ντοῖθ δῇογ “" [οβῇυδ᾽" δὰ 
ἱηΐο ουττεηῖ 086. Τὸ οΟΥΙ ίηΔ] Ὡᾶγλδ ΠΟύΘΥΟΣ 
18 511} υϑοὰ οι. χχχὶ!. 44. 

Οϑδοα, Ηοβῆθα, οσ Ησοϑρα, ἴθ Ὡδπὴ6 2190 
οὗ 16 ἰαϑὶ Κκιίηρ οὗἁἨ ᾿5γδεὶ δῃὰ {16 ἤγξί. ΣΑΪΠΟΣ 
βτορβεῖ, τη Δῃ5 ὁ“ ἀοἸγΟΓΔ ΠΟΘ᾽ ΟΥ̓ ὁ’ 5αἰ νδίιοη." 

ο 1215 Μοϑε8 δά δά ἃ βυ]} 6 σοηϊδίηίηρ [86 
βδογοὰ πᾶπηθ, [ϑβονδὴ ογ [Δἢ : (ἢ }.8 ἱπεϊπιδεϊηρ 
ἐδδξ Ξαϊνδίίοη νγὰβ ἔγοπι Οοά, δπὰ ὉΥ ἴδ μβαπὰ 
οὗ διπὶ ψο Ὀοτὸ ἴδε 6116 οὗ “" Οοά β 5αϊνα- 
Ἐἰοη." 7εῃοβῆιδ τνᾶ5 σοπίτγαςίοα ἴῃ Ἰαίεν Ηο- 
Ὀγενν (εἴ. Νεῖι. ν"!]. 17) ἰπῖο [ἐβδυ: ([Β6 ΨΪΕ. 
Ὁντ 65 [οδιιδ ογ [οβιο; ΙΧ Χ. Ἰησοῦς. Οη ἐδς 
ΠΑΠῚΘ 5866 ΒΡ. Ῥοδίϑοῃ οὐ ἴῃς Ογεαά, Ατί. 2. 

17. «οδαυαγα ἈΔΙΠΟΣ ““ὉΥ [Π6 ποροὺ ε 
ΟΥ̓ ΞΟ [Π-σουη " (ἔοτῃ πᾶραν “ ἴο 6 ἀγγ"); 
ἃ Μγ0] -ἀοῆποὰ ἰγαςὶ οὗ ἰοστ ΟἿ ἑοιτηΐην 
ΘΟ Βοτγημηοσί δηὰ ἰθαϑὶ {ογΕ]6 ρογίίοη οὗ Π6 
ἰληὰ οὗ (δηᾶδῃ δῃὰ οὐ (86 βιιϑοηιθηΐ ἴῃ - 
Βοπίδηςθ οὗ ἤυάλῃ. [{ οχίεπάθα ποιίῃνναγὰ 
ἕτοια Καάδβῃ ἰο νη ἃ ἔδνν πλὶοα οἵ Ηδ- 
ὕγοῃ, δηὰ ἔσγοῃῃ ἴδ ᾿οδὰ 568 νυνραίννασὰ ἴο [ἢ6 
Μοαϊοιταηθᾶη (οξ, ἐβρθοῖα }!}]γ οβἢ. χν. 21--- 
42). ὙΤ6 σβγαςσίεγϑες ἐθδίυγεβ οὗ {Π15 τεξίοω, 
Ἰοὴνς υπτεοοχηϊζοά, μᾶνα Ὀδθη οἰιοϊδίοα ἰῃ ἃ 
Γεσδηΐ τηοπορταρῃ γΥ εν. Εαννατὰ νΠοη, 
ΦἼΠΟ Νορεῦ, οὐ "ϑουῖΐῃ Οουηίσγ᾽ οὗ 58. Πρ- 
ἴυτθ,᾽" Γοπάοη, 1863; δΔηὰ 9866 α͵950 Μτ ΟἸατὶ 8 

ΒΙΌ]6 ΑἘ145,᾿᾽ Ρρ. 11, 12, ὙΠΟΓΟ πα ϑενογαὶ 
ΡΒ γπῖςδὶ ἀϊνι5ίοηβ οὗ ἴθ ΗΟΪΥ [,Δπι, τειλλῖκο. 
ΔΌΪΟ ἴῃ {ποι βογοβ, ἃΓ σΠαγδοίογ Ζοὰ ἀπά βῆονγῃ 
ἴο 6 σοηϑίδη{ΠΥ ἀρράγἊηΐ ἰη ἰῃς ΟἹὰ Τοβί. ΤῊς 
Ναροὺ ἰ5 ἔγθα θη πισποποα ἰῃ ΡΑ ϑωρ 
δηὰ ᾿ὶ ΝΒ ἈΒΟ ἔδτθο {{π|Ὲὲ8 δηυχηογαίοα, Ὁ. ἰδ 
Ἡοῦγενν πδιυρ, νὰ ἴμὸ ἰδη σίίοῖθ γθ- 
ἤχοά, ἴῃ 186 ᾿ἰσὶ οὗ ρδοδβ σοδαμεεο ΟΥ̓ 581- 
5[δ]κ ΠΙΟΓΟΡΙΥΡΏΪΟΔΙΥ δηρτάνθῃ οἡ ἴῃ τγαἶ οὗ 
Καγηδὶς (86 Β ᾿ ἱ Ιῃ- 

βου ΐπογῃ πὰ οθηΐσγαὶ δηδδη, πλοϑοϊν ὙΠ 
(δε Ὀογάεῖβ οἵ [υὐ δὴ δηὰ ΕρὨγαῖπι. [{ οοπ- 
ΤΩΘΠΟΘ5 ἃ ἔδννυ Π11}65 βου ἢ οὗ Ηρῦτοη, δηὰ 
οχίοηάϊηρ που ννασὰ ἰο (6 ρ᾽δίη οὗ [ο6ζΖζϑεῖ, 
Γαης5 οὐὗξ εὐθηςΌ Δ} ποτίἢ--νγεϑίνγαὰ ἱπίο [86 
568 ἴῃ 186 Βοδα ἰδηὰ οὐἩ Οδιτηοσῖ. 

19. ἐπε] 1.6. ἴῃ ΟρδΏ Ὡηνγαὶ]οὰ ν]]λ 65. 
240. «“1π4 δὲ γε φῇ χοοά εομγασέ, απ 

ὀγίπς, ἄς. Ἀδίδεγ, ρμεῦῦδρβ, ἀπά ἴδκχο 
ΒΟΙᾺΙγΥ, ἄς. 

δὲ ἐἴγμδ.. Γ᾽ δὲ γεγβε 5γαρε] ὙὍὨε ἢγβὲ 
δτάρεβ σρθη ἴῃ Ῥδ᾽θϑίηθ 1η [0] δἀπὰ Αὐυριῖ: 
16 νἱηΐδρο 15 ψαϊ που ἴῃ δορίοσιθεγ δηά Ος- 
ἵουοσ. ΤῊΪ5 ᾿Ἰηάϊοδίίοη οὗ ἀδίο ἰ41}1ὁ5 σὴ 
ννηδὲ νγὸ δῃουϊὰ διᾶνθ ἱηξογγοά ἔγτοπλ [86 ὑσὸ. 
νἱοῦβ παιταῖίνο. ΕῸγ (δθ [5γδϑὶ 5} Ὠοσὶ δὰ 
αυϊιοὰ δ᾽παι οὐ ἴδ6 2οῖἢ ἀδὺ οὗ ἴπ6 βεςοπὰ 
τροηἢ (χ. 11), οὐ δδουῖΐ [δὲ της οὗ ἜΣ 
ϑηοδ ἔδοη {μον μΒδὰ βροηΐ ἃ πιοηία δἱ Κιθσοι ἢ- 
διαϊδαγυδῇ δηὰ ἃ νοοῖ δὶ ΗἩλδζΖεζοίῃ, ἀπά μιδὰ 
Δοςοοπρ ϑποὰ, ἴῃ 411, ἔτῸπλ τ ςὸ ἴο λοο τη 1}65 οὗ 
ΤΑΔΤΓἢ : [ἃ Ἐπογοίοσο πλυϑὲ βάν Ὀδθὴ δὲ 16 δϑὶ 
ἴδο Ὀεχίπηϊης οὗ Ϊυγ, δὰ ΤῊΔΥ μάνα Ὀεδθη ἃ 
τλοη (ἢ ἰδίεσ, μθη ἴα βρὶδβ γεσε ἀεβραϊομβοὰ 
ἰηΐο ἴδε ἰδηὰ οἵ ρτγομῖϑο. 
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21 ' ὅὃο [πεν ννεπξ ὑρ, ἀπά 5εδγοῖ- 
εὦ {πε ἰαπά ίτοτι ἴῃς ν]άσγηθββ οὗ 
Ζὶπ υπῖο βεῆοῦ, 48 πιεὲπ ςοπΊα ἴο 
Ἡδιδιῇ. 

22 Απά {ΠῈῪ δϑεοθηάεά ὃΥ τῆς βου, 
δΔηὰ οάπια υηῖο. Ηδῦτοη; νν μετα Αἢϊ- 
πη, Πμαβῆδλὶ, δηά 7 δἰπιδὶ, τῆς Ἐς ἢ ]]- 
ἄτεη οὗ Απαῖ, τυόγε. (Νον Ηεῦγοη 
νν28 Ὁ} ϑανθη γεδιβ Ὀείοίε Ζοδη ἴῃ 
Εργρε) 

ΝΌΜΒΕΒΚΘ. ΧΙΠΠ. [ν. 21--24.. 

23 “Απά {ΠεῪ οσδπιε υπἴο τῆς 'ἔῬγοοκ 5 Ῥεαε ς. 
οὗ Εβῃςοϊ, δπά οι ἀοννη ἔγτοπι {ῃδηςς | ὃν, 
ἃ ὈΓΆΠΟΝ ννἱἢ οὐ ΟἸυβίεγ οὗ ργᾶδρεβ, 
Δηὰ {ΠΕ Ὅατα ἴτ Ὀεΐνγεθη ἔννο ὕροη ἃ 
8:4 2 δηά ἐῤὲν ὀγοωρῥὶ οἵ ἴῃς ροπι6- 
διλπδῖοβ, ἀπά οὗ ἴῃ ἢρβ. 

24. ΤῊς ρΐδοε νγλβ οἰ ἰςὰ τῆς ' Ὀγοοκ "Οτ, 
"ΈΞῃςο], Ὀεσδιιβε οὗ τῇς οἰυιβίου. ΟΥ̓ ΤΉμι ἰς, 
δῖᾶρεβ ψ ΐοἢ τῆς ΤΠ] άγεη οὐὗὨ 15γδεὶ 4 εν 
ουῖ ἀονγη ἔτοτῃ τπεηςε. 

4]. 1δὲ «υἱάεγπει. 9 Ζι" ὍὌἘ6 πογίἢ- 
δαϑίοστῃι ρογίοηῃ οὗ ἴῃ6 Ὑ]άογηθος οὐ Ῥάγδῃ. 
ΤῊΘ βρης οὗ Καάοβῃ ἰἴὰὺ ὑπ 1; δηὰ 
ἔγοπι Καὶ δα δβϑἢ οἡ [πὸ νγεϑί 1ξ ῬΓΟΌΔΟΪΥ βἰγείοῃοά 
ΔΌΝΑΥ ἴο ἴπ6 Αταῦδῇ οἡ {πε εαϑί (8:6 Οὐ Χ. 12, 
ΧΧΧν. 2 5644.) 

μπο Ἀδδοῦ] ῬτΙΟΌΔΟΌΪΝ (86 Βεοίἢ -τοβοῦ οὗ 
7υάγ. ΧΡ. .λ8, πεοᾶσ Πδη-,2 15} ; δηὰ ἂρρᾶ- 
ΤΟΠΕΪΥ ἴο ἴπ6 ποι οὗἉ 1ἴ, βἴποο [ἃ βάν 115 ὩΔΠῚ6 
ἴο ἃ ϑγγίδῃ Κιηράομι (2 8. υἱῖϊ. 3), δηὰ πιυϑί 
{805 Βᾶνε απ τυϊϊπουξ ἐμ (ει ΟΥ οσοιρίοά 
ὃγ {86 15γδοὶ θ8. [{ ΠΊΔΥ ρεσῆᾶρϑ Ὀὸ ἰΔδπε βορὰ 
ἢ (86 ν]]ᾶροὸ ΚὨυγῦθη οὐ ΚὨυτοθοι, Ὀ6- 
ἔνεθη Βάηϊᾶ8 δηὰ Ηδϑθεῖγα. 

Ως γιορ! ἕογιό 10 Ἡα»"α! }}] ΒΥ ἴδ ““ϑηΐγδῃηςθ 
οὗ Ηδηδίῃ,᾽" (Π6 δϑϑι πο Ὀουπάλδγυ οὗ {86 ἰῃ- 
Βοιίδποθ οὗ [5γδεὶ (ςΐ. ου χχχίν. 8), 15 ἴο δ6 
πηάεγοιοοά ἴπ6 ϑουΐδοῖτι ἀρργοδοῖ ἴο Ηδιηδίῃ, 
ἔγουλ ἐμὸ ρ]δίη οἵ σα ϊο-δγτία, ᾿γίηρ Ὀείννεθθη 
ἴδοθο ἴνγο σαηροὸβ οὗ 1,οῦδποη οδ θὰ 1 1 Δ Π5 
δηὰ Ἀπ ]ΠὍΌαηιι5. Α ἴον βοσθθη οὗ ἢ1}}5 σοη- 
ποοῖβ (86 πογίπεγηπιοδέ ροϊηΐβ οὐἠἨ {(Π656 ἔννο 
ΤΑΏΡ65 ; δηά [ἤχου [15 δογθθη ἴπ6 Οτοηΐοβ 
Ὀυτϑίὶβ ἔτοπὶ ἴῃ6 ὕὀῥῤρῥρὲγ Ο(α]εβγτίδη δ ῖϊονν 
ἱπίο 1π6 ορεὴ ρμἰδίη οἵ Ηπιαίῃ. (δίδηϊου, 
85. δηᾶ Ῥ.᾽ ρΡ. 399.) [5 Δρργοχίπιδίβ ρ]δοδ 
ἴῃ ἴπ6 ΠᾺΡ 15 ἴῃ ἰδ ξυθ 449 2ο΄; δηὰ ᾿ξ 1165 
βου ἢ -νοϑὲ οὐ ἘΤΌ]Δῆ, νυ ΙΓ Ο ἢ ννγᾶς 1156 1 ν πη 
8ε Ἡδπιδίμ ἰειτιογυ (2 Κ. χχῆ, 33, δζς.). 
Α ἀϊβοτγεηξ νίενν οὗ {πὸ σπζδηςο οὗ ΗἩδπιδίῃ 15 
ἰάκοῃ ὈγΥ Ἀοδίηδοη (Β. Ε.᾽ 111. 21, δηὰ 
τ68, 69) ἀπὰ Ῥοτίογ (’ Πλαπιδϑοιι5,᾽ ΡΡ. 332 
544. ζζς.). ὙΒΟΥ υπῃάογοίδηὰ 1ξ οὗ 1ῃ6 ννοϑίοσγῃ 
ΔΡΡΙΟΔΟ ἴἰο Ηδηλαίῃ, ἴτοῃ ἴῃς Μοάϊίοῖ- 
ΤΆΠΟΔΠ, δηὰ τηλῖο ἴἴ {86 ᾿ἱπίογνδὶ νος ἢ 5θρα- 
ταῖος (ἢ6 πογίδογῃ πὰ οἵ 1 οῦδηοη ἔτοσῃ ἴδ 
τηουηΐδη5 οὗ [86 Νυκαϊγγοῆ. Βιυΐ [Π]15 15 1655 
Ρτοῦαῦϊο; δηά ενθη ἈοὈίηβοη Υἱγίυ λιν δάπι5 
1ηδὲ ἴῃ [86 Ῥγοβεηΐ ρᾶϑϑᾶγο [ἢ ϑουτζἤογῃ ἃρ- 
ΡῬτοδοὶ ἰο Ηδηλδίῃ πιυϑὶ Ὀς ἱπϊεηάεά, 

ΔΩ. ὁνγ ἐδὲ “ομἹδ) ΒΥ ἴδ6 ϑουϊῃ-σουπίγυ, 
οἴ. υ. τ). 

“δίνιαη, ϑῥειδαὶ, απά Ταίνεαὶ, ἐδὲ ἐδ άνεη ο 
“παὉὶ ὙΠ ῥγορεηϊογ οἵ ἴἢ6 Απακίπι νγᾶβ 
Ατῦαλ “6 ἔδίμοῦ οὗ Απακ᾽ ([οϑβῇ. χν. 1.3), 
ἔτοπὶ ἤοπι ἴῃ 6 ἙΠὟΥ οὗ Ηεῦτγοη ἴοοῖκ [15 ΠδπῚ6 
οἵ Κι Ατθα. ὙΠῸ πᾶπὶὸ Απαῖκ ἀδηοίοβ 
“Ἰοηρ ποςκεὰ ;" δηὰ που ρὴ μόγὸ [86 πδπῖο οὗ 
Ὁ ΤΆΟΘΕ ΠΙΔΥ ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΪΝ ἢᾶνο Ὀδοη ἴπαὶ οὗ ἃ 
οἰ οξδίη, γεῖ ΑΠίπιδη, 586βῃαὶ, δηὰ Ταὶϊπηδὶ 

ΤΟ ὈΓΟΡΔΌΪΝ ποῖ Ἰηάϊνιἀυ2] νναστίοσβ, Ὀυΐ 
ὨΔΠΊ65 οὗ (ἤγχοο {π|ῦ65 οὗ ἴπὸ Απακὶη. Ἡδρῆςθ 
νγο πὰ {πδπὶ 51}}} ἴῃ οχιϑίεησθ Ὦ417 ἃ σΘΏΓΌΣΥ 
Ἰδίοσ, συν βοη (αϊοῦ, ο ἢονν Ὀγουρμξ (ἀὴρ 
οὗἩἨἁ ἴδεηι, Ὀεσάπιο ἐπεὶγ ονοηΐζιδὶ ἀδϑίγουογ 
(7005. χν. 14). 

Νοαυ Ηεόγοπ «υα.. δι σουεπ γοαγ: δεζογο 
Ζοαη ἐπ πῶ Κποῦεῖὶ ἰ5 ΡγΓΟ ΔΌΪΥ σῖρδΐ ἴῃ 
Οχρίδιηΐης ἴπ6 ϑογηοννδὲ δογυρὶ Ἰηϊσοἀυςοῃ 
οὗἨ {818 ραγεηῖμοϑῖὶβ ὈΥ (6 βιιρροϑβιίίοη [δῖ 
1Π656. ἔννο οἰξ65 δὰ ἃ οογπηπιοη ἔουπάογ, δηὰ 
ὙογΘ Ὀ0ΠΕ, ΟΥ̓ ΡΟΓΠΔρ5, δ ἰθαϑὲ ἰὴ πο Ἵᾶϑο οὗ 
Ζοδη (Τ ληΐ8, 8ε6 οῃ ἔχ. ν. 1) γθῦυῖ, ὈΥ (86 
ΗΥΚβΘοϑ, ἴο νυ! ς ἢ πδίϊοηβ, οησὸ ἴδ σοῃ ΠΌΘΓΟΓΒ 
οἵ Εξγρί, (6 Απδκὶπὶ ρογῃδρ8 δεϊοηροά. ΤΟ 
ΗΥκϑος ἐοτε πο δηὰ μαιτίϑοηοὰ Ζοδῃ 85 ἃ 
ἀεΐεηςο οὗἉ ἱδβοῖς Εδϑίοσγῃ ἔγοηίίεγ. 

928. 1ῤὲ ὀγοοῖ ὦ Εσῤεοῇ ὍὮΙ5 15 βθπο- 
ΓΑΪ ᾿Δεηπδεὰ τ [6 τσ Ὑδ] ον ἱταπηθάϊ- 
ἴον ἴο ἐδὸ ποῃ οἵ Ἡεῦγοη ; ἀδβϑοσι θὰ ὉΥ 
Ἐοδίηθοη ἃ5 ργοάυοσίηρ (86 ἰαγρεϑὲ δηὰ δεϑῖ 
δύδροβ ἴῃ 8]]} δαιοσῖίπε, επί 65 ροιηὀργδηδίοϑβ, 
ἤρϑβ, ἀργίοοΐβ, ηυϊηοοβ, δηά οἵἴδπογ ἔπι5, ἰπ 
αδυπάδηςο. Α ἔοιυηίαίη ἰπ 1ἰ, ᾿γίπρ τ Πἢ ἃ 
ΤᾺ16 οἵ {π6 οἰἐγ, 15 δὰ ὈὉγ δ ἀθ Νεἰάθ ἴο 
Ὅε 511} Κῆονγη 88 Αἰπ Εϑβκᾶϊγ. ὍΠδ νον 
γγ85) ἴῃ 411 ΠΚο ] ποοά, οὐ Δ] πδπηθὰ δῇ 
οπο οὗ ἴπὸ ἴῆγεο σἢϊοῖβ ῆο ψΈσῈ σοηξοαογαῖθ 
ἢ ΑΌγαθατα (Οεη. χὶν. 24); ὑὈυΐ, 845 οἴξη 
ΟΑπΊδ ἴο Ῥᾶ55, {πὸ 15γδοὶ "65, νυ] ΏΡῚΥ ΟΥ̓ υἢ- 
ὙΠ ΏΡΙΥ, ἴοοῖκ ὉΡ ἰπ ἃ πὲνν δπὰ βρη βοληξ 
56ῆ56 ἰΠ6 πᾶπθ ὙὙΒΙΟΝ [ΠΕΥ ἐουηά; δηὰ ἴο 
{Ποπὶ {86 νδ] ον (ἢ 15 θεςᾶπιο (86 ΨΑΠΟΥ οὗ ἴπ6 
ΟἸυϑίοες. 
ἐδ δαγε ἐξ δείαυεεη ἑαυο ρον α «'47 Ἀεϊλπὰ 

(΄ Ῥαϊεβι." 341, δρυὰ Ἀοϑεηπι. ϑοῃο ϊα ἰῃ 1ος.) 
Ππαττδῖοθβ, οἡ {πὸ δυ ΠΟΙ Υ οὗἩ Δῃ ογενη655, [πδί 
Ὀυποθοβ οὗ ργᾶροβ ἃτὲ Τουηὰ ἴῃ Ῥαϊδβδξϊπο οὗἉ 
ἴεη ρουπάϑ ννεϊξῃῖ : δοδυϊζίυ5 δὰ ϑθεη ἔδμοπὶ 
ἴννο ροιυπάς διοανίεγ ἴμ8δὴ (15: [ρπδῖ8 οὗἉ 
ἘΠοϊπέοϊ θη Κ οὗ ο]υπίοτα δὴ 611] Ἰοῃξ : 
Τοδ]οσ, οἵ ἱπά ιν! 4] ΟΝ Ἐς ἃ5 ἴῦϑο 85 Ὁ]. ΠΊ5. 
Κιῖο (Ῥῆγβ. Ηιςῖ. οἵ Ῥαδίοβδί πο, Ρ. 330) 
βίδῖοβ ἴῃδξ ἃ Ὀυποῖ οὗ ζγάρεθ οὗἨ ΘποΤΠΟι 5 
826 νγὰβ ργοάδυςοὰ αἱ ΝΕ θοῖκ ἔτῸπι ἃ ϑυτίδῃ 
Υἱπο, δπηα βϑηΐ ἃ5 ἃ ργοβϑθηΐ ἰπ 1819 ἔγοπὶ ἰδ 
υκο οὗ Ῥογιδηὰ ἴο ἴμ6 Μαγηυΐβ οὗ Κοοκ- 
ἰησδατη. ΙΕ ννεϊχποά πἰηοίθθη ρουπάς, δηά 
Ὑ45 οοηγογοά ἴο [15 ἀοβεπαϊίοη, τοτο ἴπδῃ 
ἘΘΏΓΥ πιο ἀϊδίαπῖ, οὐ ἃ 5.ΔΗ. ὉΥ ἴἕουγ 
ἰαθουτοτῖθ, ἴννο οὗ βοσι Ὀοτο ἴἴ 'η σοϊδι[οη, 



ν. 25---33.} 

2ς Απά {ῆογ τεζιγηδά ἔτοπι βεαγοἢ- 
ἵηρ; οὗ τῆς Ἰληά δῇζεσ ἔογίγ ἀδυ8. 

246  Απά τἢεγ ψεηῖϊ δπὰ οᾶπις ἴο 
Μοβεβ, δῃά ἴο Αδίοῃ, δπηά ἴο 411 τῃ6 
ςοηρτεραίοη οὗ τῆ ἙοΠΠάτεη οὗ [βγδεὶ, 
πηΐο τῆς ψ]άἄεγηςθβ8 οὗ ΡῬδγδη. ἴο Καὶ ἃ- 
ἀεβῃ; δπὰ Ὀγοιρῃξς Ὀδοΐς ψογά υπηΐο 
τΠεπι, ἀπ ὰ υπηῖο 811] τὴ6 ςοπρτεραίίοῃ, 
Δηά 5ῃενγεά {πεη {Π6 ἔπι οὗ {πε ἰδηά. 
27 Απά {δεν το]ά δίπι, ἀπά 94]ά, 

ἵνε οΑπι6 υπηῖο τῆς ἰαπὰ νυν εν τποιι 
βεηζεβῖ ι.3,) Δηά 5ιιγεὶγ [ βοννεῖῃ ἢ 

"Έχοά. 33. ὅτ ]Κ δ ΠΟΙΟΥ͂ ; ἀπά τΠ]5 ἐς τὴς ἔτγαϊξ 
οὗ ἴ(. 

28 Νενεγ με εβ58 [6 ρεορὶε δέ βέγοηρ; 
οτῆδῖ ἄννε]] ἴῃ τς ἰαπά, δηά τῆς οἰτἰ68 
αγέ νγΆ}1ε4., «πα νΕΥῪ ρτεαῖ: δηά πιοτε- 
οΥ̓οΥ Ψ͵ὰ 8407 ἴῃς Τπι]άτεη οὗ Απα 
(ἢετε. 

29 ΤῊς Απιδίε κιτε8 ἄννε]] ἴπ {δε 
Ϊλπά οὗ τε βουῖῃ: δπά τῆε Ηϊτ τε, 
ἀπά τῆς εὈιι1ῖ65. ἀηἀ4 τῆς Απιογζεϑ, 
ἀν 6}} ἴῃ τῆς τπιουηίαίηβ: δηά τῆς (ὑΔ- 

25. «αν γογίν 4.7] ὝΠΟΥ μΒαὰ πὸ 
ἀουδὲ ἱπ 1815 {ἰδ Ὄχρὶογοὰ ἴθ ψυβοΐθ ἰδηά. 
1 ννγὰ5 Βονγευοσ 1 (6 σοι γι ρατί (παῖ 
[86 [5γ86}1{65 οχροςϊοαά ἴο μᾶνθ ἴο ἀ68] ἱτηπηθα!- 
Δίου : δῃὰ δοςογαϊηρὶΥ 1 15 [ἢδὲ νυ ΒΟ ἢ 15 ρᾶγ- 
του ]ΑΥΥ τείοστεὰ ἴο πῃ ἴπῸ ἕο] νυ πρ γΌγβοβ, 
Ἡδρῦτσοῃ δηά 115 υἱσι ΠΙὙ ΔΌοΥθο 8]]. 

46. 10 Καάε:ὁ}] ὅδεὲ Νοίε δὲ δε εηά οὗ 
σΠδρίοσ, 

48. δὲ εἰδες αγό «υαἰϊ] “ΓᾺΘ δηπδὶς 
οὗ ἴ[μ6 ραίάγομαὶ ἔἴπλεβ ἀο ποῖ βιιρξρεβῖ ϑυςῇ 
ἃ ςοηῃάππίοη οὗ {Πρ ἰῃ Οδηδδὴ 85 15 Ποῖδ 
ἀεοοτδοά. Νὸο ἀοιιδέ (ἢ τεροαίθα ᾿ῃναϑίοῃϑβ οὗ 
[8ὲ Ἐργρίίδῃβ (966 Εβϑαύ οἡ Εργρεδη Η!5- 
ἴΟΥΥ͂, ὃ. 25) δὰ Ἴοπιρο θὰ {86 (δηδαπίίοβ ἴο 
Θη ΓΟΠΟἾ Ἐδοτηβεῖνοϑ 'η [Πο56 ἔΟΓΕ βοΔΈ ἢ 5 νυ ἢ 
Αἰὔογνναγάβ, 85 ἴδε Ὀοοκ οὗ Ϊοϑῆυδ 5ῇονγϑ, 
ψνοῖρ (86 αἰεσηθηΐ οὗ ἐμοῖς στοαίοϑί ϑἰγοηρίῃ. 

ΝΌΜΒΕΚΘ, ΧΙΠ]. 

ΠΆΛΗ 658 ἀνγε}} ὈΥ τῆε 8:8, δηά ὃγ τῇς 
ςοδϑὲ οὗ Ϊογάδη. 

40 Αμπά Ολ]εῦ 5:11|ε4 τῆς ρεορὶςε 
δείοστε Μοϑβεβ., δηά βαἱά, 1[,εξ ιι8 ρὸ ὑρ 
δῖ Οὔσδ. πὰ ροβϑε88 ἴἴ; [ῸὉΓ γὙὲ ΔΓῈ 
ννῈ 1] 240]6 ἴο ονεσοοπὶα ἵξ. 

21 Βυῖζ τπ6 πιεη τῆδῖ γεπῖ υρ ἢ 
Ἀϊπὶ 544, Υε 6 ποῖ 0]6 ἴο ρὸ τ 
ἀρδίηβῖ [Π6 ρΕορ]θα; ἔοσ [ΠΟῪ (7 βίσοηρ.- 
ε΄ ἴἤδη ννα. 

22 Δπηά {πον Ῥγουρῃξ ὉΡ 8 ον]] 
Γεροῦῖ οὗ τῆε ἰαπά ννῆϊς ἢ {πε δά 
βελιοῃεά πηΐο τῆς ἙΤἢάγεη οὗ [βγδεὶ. 
βαγίηρ, ΤΠ6 ἰλπά, τὨγουρἢ νῃϊςἢ τχς 
Ἦανα ροπα ἴο β8θᾶγοῇ ἴΐ, ̓ ς ἃ ἰδλπά (Παῖ 
δδίεἢ ὉΡ (6 ᾿πΠδθιτδηῖ5 {πετγεοῦ; ἀπά 
411 τὴς ρεορὶς {παῖ νγὲ 8νν ἱπ 1 γέ 
ἔχῃηεη οὗ ἃ ργοδί βίδζιγο. 

τῆς 8οη8 οὗ Απαΐζ, τυῤἑεῤ εοπις οὗ τῆς 
ρἰδηῖβ : δηὰ ννὲ νγεσα ἴῃ οὺγ ονγῃ 5 ρῃϊ 
5 ὈΓΑΒΘΏΟΡΡΟΙΒ, Δη4 80 ἷῈ ψγ6γα ἰη 
μεῖς βίρῆτ, ' 

29. 1ῤε “Ἵ»"αἰεξί!ε51] 866 οἡ χὶν. ἃς. 

ἐδε Ομμααηὶθ6} ἰ.6. ἴῇοθθ οὗ ἴδε Ῥῇδη!- 
αἰδῃ γᾶςθ: ἴῃ ψοζά 15 βοῖο υιϑοὰ ἴῃ 15 πᾶῖτονν 
56η56: οἵ, Οξη. Χ. 1-ς---τϑ. 

82. « ἰαπά ἐῤαὶ εαἰείδ ῤ, ὅτε. ἱ.6. 1 
18 ἃ Ἰδηὰ νυ ἢ ἔτοτῃ 115 ροβιοη 15 ἐχροβϑὰ ἴο 
᾿ποοϑϑαηΐ αἰΐδοῖκβ ἔγοπὶ οὔθ αυδγίεῦ δηὰ 8Π- 
Οἴδοῦ, δῃά 50 15 ὁσσυρδηΐβ πιυδὲ Ὅδ6 Αἰνναγϑ 
διτηθά δὰ ννδίσ ἢ} (οἴ. [{ον. χχυῖ. χ8, ΒΟ Β 
Βούσγενοῦ ἄοε5 ηοΐ ΓΗΒ ἃ βίσιςξ ραγα]]6}). [ἢ 
ξαλοϊ ἴμ6 ΘΑΥΙ͂Υ Δηη8]5 οὗ άπαδη, [βου ἢ ΥΟΙΥ 
ἔγαρτηθηίΐδσγ, δῇογαά ουϊάθηςθς οὗ νδγίοιι5 δηά 
ὀχίοηβινα ἰηυδϑίοηθ, ννᾶτ8 οὐἨ δχίθιτη δι οη, 
ὅζςε.: ςξ, ΧΧΙ. 27, 28; Πουΐ. 1]. 2ο, ἄζε. 

Οη ἴδο σοι πδίίοη οὗὨ ἔνγο οὔ βίη} ᾿ηάἀ6- 
ἀοηξ Ὀιυΐξ σοηπίϑίθηϊ ΞῸΡΡΙ ΘΠ ΘΠΙΔΓΥ ὩΔΙΓᾺ- 

{ἶνε5 ἴῃ (ἢ]5 σδμαρίογ, οὗ, [ηἰτοά. ὃ 4. 7. 

ΝΟΤῈΣ οὐ (ἨἬΑΡ. ΧΙ. 26. 

ὠπίο 1δὲ «υἱάσεγπεις ΟΚὶ Ῥαγαη, ἰο Καάει 
(() Καάεβᾷ ἰ5 ἴῃ ἴδε ἔοοίϊ-ποῖεβ ἰάεηβεὰ νυνὶ 
ΑἸπ.6]. νεῖ ἢ, ΒΓ οἢ 1165 ἴῃ (6 Ασδῦδῃ, 
δῦουξζ ἴδῃ τ]65 ποσί οὗ [ἢ ρἷδοθ πὶ Ὡς ἢ 
Μουπῖὶ Ηογ δδιυϊῖβ οἡ τηδῖ υδὶϊεγ. Ἡδστο [86 
ὝΝν δ(Υ εἱ Οδυνεῖγ ορεῆβ ἰηΐο (ἢς ον στουπάϑ, 
δηὰ δἤἴοτγας δῃ δοζεϑϑθ, ΌὉΥ ἕασγ [ἢ Ὀεϑβῖ, ἱηἀοοά 
[6 ΟΠΪΥ ομδ ὑσγδοιοδὉ]6 ἔοσ Δῃ διτηῦ, [Ὠγου ἢ 
186 πιουηίδϊη σου Υ οὗ Εάοπι, ἴο ἔπ6 ἠοσἢ- 
ψεσῖ: οὗ, Οὐ Χχ, 14 ἀηὰ 1)η. [ἃ νγὰβ (ἢ ΐ5 
ἀου θεῖος νης ἢ [ἢ6 ἀπηθαβθδλάουβ οὗ Μόοϑεβ, 
ϑοηΐ ἔγοπη Καάεϑῃ ἴο δε Κίης οὗ Εάοπι, ἀ6- 
ϑογθοὰ χχὶ 17 45 “' ἴῃς Κἰηρ᾽5 Βἰρνγαγ," Αἱ 

Αἰπ-εἰ-ὉΝ εἰδὴ ἀγα ἔγχεα ἔουπίδίη8 ἰβϑυΐηρ 
ἤοτὰ ἴδα σΠΔΙΚΥ τοςκ. ῬΧΟΘΔΟΪ ἴῃ δποίεπὶ 
Εἰπ|ὸ5 [ἴῃ6 νγαῖοσ ΞΌΡΡΙΥ δόσε, 85 εἴϑεινθεγε 
τὰγουσπουΐ [86 ϑίπαιεις Ῥεοηϊηβυ]α, νγ88 ΠΟΤΕ 
οορίουβ 1μΔῃ δὲ ργεβεηΐ, δῃὰ [}Ὲ ες 8ς- 
ςογάϊησ!ν οὗ σγεδῖοσ ἱπηρογίδηρε, χεῖ εὔξῃ 
τον Αἰη-6]}- ΜΝ ΙΌΘὮ 15 [86 ταοϑῖ υεηϊζοά 
νναΐογηρ-Οἶδοα ἴῃ ἴμ6 Ασδρδῃ, ὅ56εε ἈΟοὈίηξοη, 
«Β. Ἀ011, 1,3---ι7γ6. ἘΟΙηθοηἷβ ἰἀοπίῆοᾶ- 
ίοη οὗ Αἰη-ε}-Ν εἰδεῖ 85 {πε δησϊεπὶ Καάθϑῃ 
μᾶ5 Ὀδθ βοΠΟΣΑΙΥ δοοερίθα ὉΥ ΕΏΡ]15} ξεο- 
ΘΥΆΡΠΕΙ5 85 ἴδε πιοϑδὶ ργοῦδῦ]θ, ε.5. ὉγῪ Μτ 
ΟἸαγὶς ἰῃ ιἷ9 “ΒΙΌ]α Αἰ125,) ρρ. 24---ό, ὈΥ͂ 

697 

ὶ Ηεῦ. 
. »δν 9 

22 Απάὰ τπεῦὰ ννὲ β88ὺν ἴῃς οἰ δηΐϑ, είαλιώες. 
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ΔΝ ογάςυγοσί, Ῥοσίοσ, ὅζεο. ; δῃηὰ ὉΥ ϑοπῆε 8150 
διηοηρϑῖ ἴπ6 (ὐοττηδῃ3. 

(α) Υεῖ 30 ἀπῆσουϊξ δδ5 ἰξ Ῥθεη ἔουηά ἴο 
ἙτΟὺρΡ 54 |5[Δο[ΟΥΠ]Ὺ 411 {Π6 Ρᾶϑβαξεβ ἱπ πο ἢ 
ΤηθητΊοη 15 πιο οὗ Κδάδθβἢ σοιιπὰ 1ἢϊξ ΟΥ̓ ΔΩΥ 
οἴ οῦ οης 5ροῖ, [δαῖ ϑοὴδ σοϊησηδηϊδίοσβ δηὰ 
δεοστάρῃοῖβ (αἴεῦ Ἀθἰδηὰ) ἢᾶνο δϑϑιπιοὰ τπδὶ 
ἴννο ἀϊδείηςξ ρ]4ςε5 πιυδέ Ὀς Ξιιρροβεά ἴο Ὀθὰσ 
[π6 πᾶπια ἰῃ ἴῃς ΒΙΌΪ6 : δηπὰ ΠΟΥ οὔϑεγνα μα 
νι ὸ δᾶνα τηθηϊίοη οὗ Καάθβϑῃ δηά οἕ Κδάθβῃ 
Βατγῃοᾶ: οὗ Καάοϑῃ ἰη ἴε νυ] ἀοΣΏ655 οὗἩ ῬΆγδη, 
δηὰ οὗ Καάοϑῃ ἴῃ ἰῃδὲῖ οὗ Ζίηῃ: δηὰ ἃ]9ς0 οὗ 
Μειῦδῃ Καάοϑῇ, 

Απάᾶ πο ἀοιδὲ ἴτε δρροϊΠδλίοη, ΙΓ ὮΝ ἰ5 
οαυϊναϊεης ἰο ΗΟΙΪΥ Ῥίδοθ, οὔ ϑαποίυδσῃ, ᾿5 
ΟΠ6 ὙΥΒΙΟΝ νγΔ5 ἴῃ ἕδςϊ ὈΟΣΌΘ ΟΥ̓ ΞΕΥΕΥΔΪ 1008]1- 
[)|65; 866 δεΐονγ, ὃ 8. Βυϊ Ιἴ 5δότὴ8 οἰθασ, 
ΠΟνΟΣΊΒεΙοββ, ἕμδῖ οὔθ δηὰ (6 βάπηθ Ἰοςδιν 
Πσουρδουϊΐ 15 ἱητοπά δὰ ἴῃ ἴδε ΟἹ Τοεβίδηχεηΐ 
ΌΥ ἔμπεϑε χες πᾶῖηθθ, ΕῸΓ ἴπ6 δῃσδιηρηηεηῖ 
ἔγοτῃ ΒΟ ἢ (Π6 ϑρὶο5 ὑγεσὲ ἀἰϑραίςποα δηὰ ἴο 
ὙΠ ἢ ΤΠΟῪ τσεϊυγποὰ 1|5 ς8]16ὰ Κδάθϑοἢ ἴῃ χιὶ, 
λό, θυὶ Καάεοσι ΒΑγΏΘΔ ἴῃ Χχχὶ!. 8, 45 ἰΐ 15 
Αἶ5ὸ ἴῃ ουΐ. ἴχ. 23, [ο8ἢ. χῖν. 6, η. (Οη 
[86 ἔειτῃ ““ΒΑσῃθδ᾽, 866 ἢοΐθ οἡ χχχίϊ. 3.) [1 
15 ἔαΣΠΟΓ οἰθᾶγ, οα σοιηράτηρ ΕΖΟΚ. ΧΙΝἹ!. 19, 
ΧΙν. λ8 ἢ Νιη. χχχὶν. 4, [οβῇ. χυ. 2 
Δηά ευῖ. Χχχχὶ!, εα, {παι Μοιραὴ Καάοςῇ 18 
{Π6 βᾶπ|6 ἃ5 Καάεϑῃ Βαγῆθοαᾶ. Καάεβῃῃ δρρϑδτβ 
ἴο μᾶνθ ὕδοη {86 πᾶπὶὸ οὗ ἃ ΟἸΥ, χχ. χό; ἰ5 
ἀουδί]ε55 ἴ6 Κοάθϑῃ πιεπίοηθά [οϑἢ. χυ. 22 
ἃ5 Οηβ Οὗ [6 ““ υἱἱεγηιοϑσῖ οἰξἶε5 οὗ [ἀδῇ ἴο- 
τυλιὰ ἴΠῸ σοδϑῖ οὗ Εἄοτὴ βουϊμνναγά .᾽) νγὰ8 ου 
[86 βδουΐϊι Ὀογάοσ οὗ ΠΕ χχχίν. 4: δὰ 
ὙγᾺ5 ΟΥΔΘΠΕΥ ἃ ᾿οδάϊηρ ἰδπάπηασκ ἱπ 6 
ΒουπάλεΥ ᾿ἰποθ, ΤΏ πᾶπιὲ οὗ ἴΠῈ οἰ Υ γᾶς 
οχίοηἀοά, 45 νν8 οἴῃ [δε οδϑς, ἴο ἴῃ ἀϊπίσιςξ 
διουπὰ 1ἴ, Βεποθ “(π6 ἩΠάογδ55 οὗ Οδάοϑ," 
Ῥς, χχῖχ. 8: οἵ. θυῖ. χχχὶϊ, σ. Ὑμαῖ Κα- 
ἀο5ἢ ἰ8 βοιῃδι πιο5 δϑορηθὰ ἴο [86 Ὑ]άοσηθς5 
οἵ Ῥάᾶγδῃ (κε. Κ. χὶϊ. τό, χὶἱϊ. 3 οοπιρατοὰ σὰ 

ΧΗ, )6), δηά ϑβοχηδίί πο ἰο {μαΐ οὗ Ζίη (ΧΙ. 
21, ΧΧΟΌΊ, ΧΧΧΊΣ, 16), 18 ΟχρΙαἰποά Ὀγ [6 ἕδεϊ 
1Πδὲ [6 πᾶπιὸ οὗ Ζίῃ νγᾶϑ ξίνοη ἴο ἴθ πουίἢ- 
Θγητηοβῖ ροσγίΐοη οὗἉἩ ἔπε ρτεαὶ ἀδβοσί οὗ Ῥάγδη 
ἴῃ ὙΒΙοἢ ΚΑάεβἢ ΔῪ : 566 Οἢ χ, 1.2, Χἰϊ. 1. 

(3) [τ |5 ΠΟΥ ἀρράγεηξ οἡ σοιηρδηπς 
Ναπι. χὶϊ. τό ἢ Χχχῆ. χ8, δπὰ ποη σεῖοῦ- 
ΤΩΡ ἴο ΧΙ, 3, 2χ, δπά 2ό, {παὶ ἴῃ βδᾶπιδ θη - 
σδπιρπιθηΐ ὙὙΏ]ΟΝ 15 ἀσϑοσ θοα 1 σἤΔΡ. ΧΙ. 45 
αἱ Κααδϑῇ 15 ἴῃ [16 οδίδίοσιι οὗ ϑἰδίϊοῃϑ ἴῃ 
ΧΧΧΊΙ, παίηθά ἈΠΒτηδῃ. 

(4) Το δηςίθηξ πᾶπὶὸ οὗ Καάοβῇ βϑοῖηβ, 
Οεη, χῖν. 7) (Βετε 5εὲ ποῖθ), ἴο αν θδθη 
Ἐη-Πηδαραῖ, ὁ’ νν6}} οὗ Ἰυὰρτηοηῖ," ὙῊΪ8 πᾶν 
ῬΕΓΠΔΡ5 Ροϊπὶ ἴο 186 ῥἷδοε ἃ5 Ὀείηρ ποῖ ΟἿΪΥ ἃ 
ΤΕ σῖοι5 ςοηΐσα, Ὀυϊ Ομ 4'5σὸ ψοτο ᾿ἰδίοη 
ννγὰ5 σοηΐ ἴο ΡῈ ἀείοεγπίηεά, Απηά 186 ῥτἹ ΒΕ ν 
ἀπά Ἰυάϊςϊα! διησξοηβ νγοσὸ δηὰ δἅζὸ οἴρηῃ 
σοι δίηθὰ ἴῃ ἴῃ6 Εδοὶ, ΕΠΠΙΔῊ 18 ΒΟΎΤΕΥΟΣ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἀεβοσρῦνε οὗ ἃ ἀϊΞεγὶςϊ, δηὰ ἰ5 ἀθ- 
τινε (8εε ποῖβ οἡ χχχιϊ. 1.8) ἔγοτῃ {86 Ὀγοοπὶ 
ΠΟ δοουηάδα {πεγεαθουΐβ. Ῥοβξβίθ!γ {δ 
πᾶτὴς ἈΠΙΒΠΏΔῊ τγᾶ8 τῆογε ραγ ου δ Υ 8550- 
εἰδῖεα ν»] ἢ [Πα ἐποδπιρσηθηξ ἴῃ [ἢ15 ροσιίοῃ οὗ 
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[86 ἀεϑετὲ σης ἰοοῖὶ ρΐδλος ἀυτίης ἔμο ἤγϑεί 
ΤΑΔΤΟΝ ἰονναγὰβ Οδηᾶδῃ, Νυπι. χχχῖν. 18, δηὰ 
νγὰβϑ βίνθη ἱπ ογύογ ἴο ἀἰβῆηχιυ ἢ 11 ἔγοπὶ ἃ 
ΘΟΟΟΠΩῖΪ ΘΠΟΔρη)θπε, 4150 πρὰσ Κδάρβῆ, δηά 
(δογοίοσθ ἴῃ ἴδ6 834π|ὶ6 ἀϊδείσιςῖ, ἰουρἢ ποῖ 
ὨΘΟΘΞΘΑΤΙΪΥ οπ (ἢς 84π|6Ὲ 53ροΐῖ, νος ἢ οσουττεά 
ἰη ἴδο ξογ ΘΕ γεᾶσ, ΝΌμη, χχχὶν. 48. 

(5) Ὑδε οτϊζογία ἔοσ ἀεἰεστηϊπίηρ ἔπε 5ἰξυδ- 
κΐοη οὗ Καάοϑῆ ἅγὸ [Π6 ΤΟ] νης : 

(4) [1 ἰε ἀεξοτ θὰ ΌΥ Μοϑθβ ἰη ἴδε επ|- 
ὈΔΞΘΥ 5εηἰ ἴο ἴδε Κιηζ οὗ Εδοπὶ 88 “ἃ οἱἵγ ἴῃ 
[πὸ υἱϊοιτηοβσὲ οὗ [ᾺΥ Ὀογάεγ," Νυπὶ. χχ. τό. 
Βυϊῖ δὲ ἴδδῖ ὕπι)ε [δε τοσττοσυ οὗ Εάοηὶ σοῦ- 
δἰϑίθά οηϊγ οὗ Μοιιηΐ δεῖς, ευξ, ᾿. 4, δηὰ 
Μουπὲ ΗοΥ ννᾶϑ8 ἴπὸ ννϑϑίοσγῃ [πη οὗ τ᾽ τοννασὰ 5 
[86 Αταῦδῃ, Νυπι. χχ. 22, 23) ΧΧΧΙΪ. 17. 

κὐ) Ι͂η Ὠουΐ. 1, 2 ἴΠ6 ἀϊδίδηςε ἔτοπὶ ΗἩ ογοὺ 
ἴο Καάεβῃ 18 ἀεβογ θβὰ 85 εἰενεη ἀδύβ᾽ ἸΟΌΓΠΕΥ 
 Ὁγ ([8ὲ ψἂὺ οὗ Μουπὲ δεῖν: δηά 1ῃ συ. 19 
οὗ ἴδε βᾶπιὲ σμαρίοσ ἴθ 5816 ἸΟΌ ΠΟΥ ἴο Καὶἃ- 
ἀεβἢ 18 ἀδβϑογι θα ἃ5 σηδᾶθ “" Ὀρἢ 411 ἰῃδαῖ 
διοαὶ δηά ἰοσσί]ς υυ]άθγηθαβ ὈΥ 186 νΑῪ οὗἁ 
ἴδε πιουπίαϊη οὗὐἨ (Π6 Ατηογιίεβ." ΒΥ {6 
εἰ χγηουηίδίη οὗ 16 Απιογὶῖε5᾽" 15 ἴο Ὀ6 υηάογ- 
βίοοά τηοβῖ ῬΓΟΌΔΟΙΥ (οξ Τυάξ. 1, 26) {δε 
ΜΗ σαἸσάγθοιβ τ άρο ΠρᾶΓ δοοο ἔδεϊ ΒΙΚὮ 1π 
Ρἶδοθβ νὩ]οἢ 5κιγίϑ [ῃ6 Ασαῦδδὴ οὐ (ῃς ννοβῖ, 
δΔηὰ 15 ΌΥ ἴδ φοραγαϊθα τοπὶ Μουπῖ δε γ. 

(ὁ [τ ψουϊὰ ξαΓΠΟΓ 966 πὶ ἔγοπη Χχ. 22 
δηὰ ΧΧΧΙΪ, 27, (μα Καάθθῃ ννᾶ5 ΟὨ]Υ ΟἿβ 
ΤΑΔΙΟΝ ἀἰπίδηί ἔγοσλ Μοιηΐ Ηοτγ, 

(4) Αμὰ Καάεβϑῃ νγᾶ8 ποῖ οὗ Μουηΐ 
Ηοτσ; ἔοσ {πὸ Ὠοβί πιᾶγομοὰ ᾿τοσ (Π6 ξΟΥΠΊΟΓ 
ἴο 186 δέξου 45 ἴῃ ἢγϑί βίδρε ἴπ {δμοὶγ ἰϑάϊοιβ 
ουγηου , ννΒοη ἀθηϊθά ἃ ραϑϑᾶρὸ [πὨγου ἢ (Π6 
ἀοΆ]ε5 οὗ Μουηῖ ϑ8εῖγ, [Π6Ὺ ζυγηρὰ ἀνγαῪ δηὰ 
ψοπί βου νναγάβ ἴο σοπρᾶβ5 ἴῃς ἰαπά οὗ 
Ἑάοπι: οὗ, Νυπι. ΧΧ, 21, 22; Πεαΐ. 1], 8, 

(ὁ Καάεβῇ ννᾶβ δἰἐυδϊρὰ οπ ἴον στουπά, 
δὲ Ιοραϑὲ ου στουηᾷά ἴον 85 Ἷοπὴ ψ τηδῖ 
ἴῃ 115 πεὶρῃθουσπμοοά, ΕῸΓ ἴδε 5ρί65 ἅΓδ γὸ- 
ΡοδίθαΪγ δηὰ σοῃβιϑιθηἷγ βροΐθϑῃ οὗ 85 “" ξοίῃρ 
ὉΡ " ἴο ϑϑδσοῖὶ [86 ἰδῃὰ (ςἴ. ΧΙ, 21, 22): δῃηὰ 
[ῆς Ἰαπὰ 1156] 5 ἀδϑου θεά 85 “ἰδὲ τηουηίαίη," 
ΧΙ, χγ: Γῇ, χίν, 40, 42, 44, 45. ᾿ 

ΎΒοβο σοηῃάϊοης ἀγὸ 411 οὗ ἔμετὴ 5δ5ῆοά 1 
να δϑϑυπηο ἰῃδἱ Κ λάεϑὴ 5 6 τηοάσττι Α.1η-Ε]- 
ΔΝ εδει: δηὰ 18 ἴδε τουΐϊα ὈΥ ννῖο ἢ [Π6 
μοβὲ τηδάς 1ποῖγ ἢγϑὶ σαϑἢ δηά ἀϊβαϑίγουϑ ἴῃ- 
γαϑίοη οὗ σάπάᾶδῃ (χῖν. 40 5344.) νουϊὰ δ6 [Πδΐ 
{πγουρἢ [86 δἴθορ ρᾶ55 οὗ 658 ϑ8:δ ἢ ΟΥΓ 65 δι. Δ}: 
866 ΟἹ ΧΙν, 4ς, δηὰ Χχχίν. 34---ξ- . 

(6) ἼΒε οδ)εςϊίοπβ υγρεοὰ δραϊηϑῖ [Π]5 νἱενν 
τα, ἰδδὲ Αἰη-ε]-- ΝΝ εἴθ 6} 15 αἴ ργεβεηΐῖ ἃ 5ροΐ οὗ 
ΤΟ στοδί ἱπηρογίδηςθ, δὰ ἰῃδὲ {Ποτὲ 15 Πρὰγ ἰἴ 
ΤῸ ΓΟΠΙΔΓ ΚΑΌ]Ο οἸἸΗ συ ἢ 85 βθοβ ἱπρ]]οὰ ἴῃ 
[86 πλεταίινο οὗ Μοβϑϑϑ' ἀϊϑουδθάϊεηςσο, Χχ. 7 546. 
ΤΕ ἔοστλοσ οὐ]οσομ 845 Ὀδεη δἰτοδάγ δη- 
δινοσοὰ ἴῃ [Π6 ἢγϑι ραγαρυδρὴ οὗ (15 ποῖε : (86 
Ιαϊίοῦ βϑοπὴβ οὗ {π|||6 τεσ μξ, βίης [86 ΠΙΡὮ 
οἰ αἱ ἴ6 τιουῖὰ οὗ ἴδε νδάγ εἰ σδυνεῖς 
ὍΓΟ σοΓΔΙΗΪΥ ἴῃ δα πεὶσῃθουτβοοά οὗὨ Αἰη-εἸ]- 
ἊΝ οἰδεῖ, δηὰ τγόσο ἰπ ἔτοηΐ οὗ {86 Ὠοϑῖ σνἤεῃ 
ἴξ νγᾶ8 Ῥγοροβίηρ ἴοὸ τπηᾶγος εαϑίννατα σου ἢ 
Μουῃΐ ϑεῖσ. Κ'ηγε πιᾶὺ δάά, (παῖ [πε νογὰ 
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σεία υϑορὰ οὗ (ἢς οἰ δὲ Καάδβῃ, ου βοὴ 
βίγοϑϑ 825 Ὀὕδεη ἰδϊὰ (οἷ, δίδῃϊθυΥ “8. δηὰ Ρ. 
Ρ. 94), 8 επιρϊογοϑὰ [πὰξ. Υἱ. το ἴο ἀεβοῦθε 
[πο τοοὶς οὐ ψ ΔΙΟἢ Οἰάθου ἰδιὰ 5 οἴεπην, 
ΨῈΙΟΒ σἂη ΒΑΓΑΪΥ δάνα Ὀδθῃ ἃ ΟἹ. 

(7) Οἷἱἶδεν γάνε εσ ἤάνο βυσροπίοά ΑἸ 
ἩβΌ, ϑοπιὶθ νεῖν σῇ ]θ8 ποῦ οὗ Αἰη.6}- 
Ὑνεῖθεὶ ; οἴδμεσβ Αἴῃ εβϑὰ ϑμομάθεν, δέϊσεη 
ΤΆΙος ἴο [δε βουϊῃονγεβῖ; 1π|6 15 Κμονσῃ οὗ 
ἴμ686 ΡΙΔοοΩ5; [86 Ἰαςἴοῦ ϑθθῆλβ ἴοο ΔΓ ΔυΑΥ ἴο 
186 βουῖϊ ἴο δανδ Ὀδθα ἴῃ [86 ἔγοηξίοσ οὗ 
Τυάδι; [86 ἔοττηοσ, ἰπουσὴ Ὀαξ Ε{16 Κηονση, 
δλί!5ῆες (ἢ6 εδάϊην σοπάϊτοῃβ οὗ (δο ἰοχίβ 'ῃ 
ὙΏΙΟΝ ΚΑαοϑῃ 15 στηθηςοποθά, 8ἃ5 Ὑγ6}1 48 068 
Αἰη-εἰ- ΟΝ εἰθεὶι. 

(8) ὙΠ ὺϑ πιυςῖὶὶ σλῃ ΠΑΓΑΪΥ Ὀε 5α!ὰ ἕοσ (86 
οἶδιπὶ οὗ ο61-Αἴῃ, τῦογο [Ππ2π γ0 πλ]65 ἀννΑΥ ἴο 
1ῃ6 ννεσενναγά, [μουρ δάνοσδίοα ΌΥ Μοβδγβ, 
Κον]δηάς δηὰ ΔΝ] 12π|5 (’ ΗΟΙΥῪ ΟἸἶγ,᾽ 1. 462 
844.), Ὁ Μτν νι ίοη (' Νερεῦ,᾽ ΡΡ. 79. 80); 
ὉΥ ΤΩΔΗΥ͂ Βεορτάρβοῖθ δηὰ σομηπηεδηϊδ- 
ἴοτβ, ΚΙἰίοσ, Τυςἢ, Κυτγίζ, ὅζε.; δηὰ 1ῃ Ρᾶγ- 
τισι αν ὈΥ ἴ6 οτἱρίπδὶ νυτξεσ οὗ ἴῃς ποῖοθβ θυ 
Νιυπιῦοῖβ ἔοσ [815 Οοιητηθηΐδλτυ, Με ΤὭσγαυρρ. 
Τῆθ ῥηηςσῖραὶ ἀγρυπιθηΐς ἴῃ ἕδνουγ οὗ {}|5 
διῖ6 ἰ5 [δὲ 1{ 15 βαϊὰ ἴο Ὀδ6 οδιἱοὰ Κυάεβ οὗ 
Καάοίβ οὐ (ὐδήϊϑ, δηά [πδὲ ἴῃθγὸ 15 ἴῃ 115 ποῖ ἢ- 
Ὀουγοοὰ ἃ ρἰαὶπ δεασίησ ἴμῈ ἤδιῖε Αὐυ Ἐεῖο- 
τηοῖ, ΒΟ τοοδ]]ς [86 ΕΠ Δἢ οὗ χχχῆ!, τ8. 
Βυϊ 186 τοοὶ ἔτοπι Ὡς ἢ Καάσϑῃ 15 ἀογίνοαὰ 
ἌΡΡΘΔΓΘ ἴο ᾶγο, δηὰ ἴο δανε δά ἔτοτὴ δηοϊθηϊ 
ἔπο5, ἃ Ὑἱθ σᾶηρο 48 ἃ [οροργδρ!!ςοδὶ ἴοΥτη. 
Ὗννε Βᾶνθ, ε.χ. ΕἸ Κυάπ, (6 Ατδὺϊς πᾶπὶθ οὗ 
7ογυβαϊοπι; Κα ἀκ οὗ Ναρίδὶ!, [ο5}.. ΧΙΧ. 27, 
186 τπηοάοτῃ Κοάοβ (ςξ. Ἀοδίηϑοη, ἍΒ. Κ.ὄ; 
111. 266 544.); Καάϊϑμα, ὁ" [Π6 βδοσοά ςἴγοδιη," 
[6 πᾶ οὗ ἃ μα ηἰϊοίδη γίνε, ϑ.Δ}]6ΕΥ,, “ 8. 
δηὰ Ῥ.᾽ ρΡ. χόφ, Ῥοτίοεσ, " ᾿ϑδῃηᾶϑοιι8,᾽ ΡΡ. 301 
844.;: Καάιῃα, ἃ Ὑἱ]αρθ 'π (86 βᾶπηβ ἀϊ5- 
τπςοῖ, Ἀοδίηϑοη, “ Β. Κ.᾽ 11. 444; Καάδβϑα οὕ 
(ὐλάοϑ8δΔἢ, ρξίνθη ἃ5 Δηοῖ μοῦ πδῖηθ οὗ Μδαυγαῃ 
ΟΥ Βεγίου πὰ οἴδποιβ (εξ. ἈΟδίηβοη, "Β. Κ." 
[1. 179 ἡ ε: (δάϊϑ ἴῃ ϑγτσγία, ἔγοαυθηῖν 
ἠδιηθδὰ ἴῃ οατγ Ἐφγρίδη δηηδὶβ, δηά ἰἀθηπῇοα 
Όγ Βτυρϑοῦ ἢ Ετησϑα, [86 τοοάσττι Η η15. 
Οἰδοτβ ᾶυθ ἔουιπηὰ ἴγασθϑ οὗ [6 52Π|6 ὨΔΠΊΘ 
ἴῃ ΕἸυπα, πον ΕἸ Κααϊδϑθῆ : δηά ἰδϑεν ἰῃ6 
ΤῊΔΡ εηρτανθὰ ΌΥ ΚΙορογὶ ἴοσ ἴῃ6 ἰδϑὶ βἀ!- 
ἴοη οὗ Εονίηθοηβ .Β. ἘΚ. κρίνεβ, δῇϊξεγ 
ΑΡεεη, ἃ [εῦε] εἱ Κυάοῖβ ἴῃ 16 νγεϑίοσῃ 
Ρατί οὗ ἔμ6 ἀδϑογῖί. Ἐοδίηθοη ἱπάθοα ἀθη 68 
(866 ἔοοϊ-ποίο8 ἴῃ 1. 180, δηά 11. 194) ἴμδΐῖ ΕἸ 
Αἰ 848 ἴπὸ παο οὗ Κυάοβ οὐ Κδάεὶ5 δ δ]], 
δηὰ {πιηκ5 [δὲ ον ]δηάϑ τηϊσίοοϊς ἕοσ Κυάεβ 
[δὲ πᾶπιὸ Κυάεῖγαί, νος ἢ 18. σίνθη ἴο ΕἸ Αἴπῃ 
Αἴεσ ἃ {τ|ὃδε οὗ Ατγαῦβ (πδῖ νυδῖογ ἴμογσο. Βυξ 
ὄνυξ ἱξ Ἀονδηάς 6 σίσῃϊ 45 ἴο (6 πδπης, 15 
οσουστοποῦ δὲ ΕἸ Αἰ ψουἹὰ ὑσγους ποίδίηρ, 
51π06 ἰξ ὀσουγβ οἰϑοννῃογε γοροδλίθαϊυ, ἀπά ῥσο- 
ὈΔΡΙΥ 'πῃ πεοίθηΐ ἔπηε8 ψγ8 φίνθ ἴο ΤΊΔΏΥ 
Ρἶδοῦβ ψ Βῖοἢ ἀο ποῖ ποῦν ὈΘΑΥ 1, 

(9) Αἰχαϊη, ΕἸ ΓΒπιδα, κὸ ΑΌυ Ἐείεπιεῖ, 
“ Βτγροπὶ Ρ]δἰη," πὸ ἀουδὶ ἀεγινοαὰ 115 ΠΔΠῚΘ 
ἔτοτλ ἴῃς Ὀγοοπλ-ὈἸδηῖ, γεΐεηι. Βιυιῖ ΠΑΠΊΟ5 
βυρρεβίοά ὉΥῪ πε πώ οὗ νερείϊδίίοη ἃτο οὗ 
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σοπϑίδηξ οσουγτεησα ἴῃ δα ποιηθηοϊδίυσε οὗ 
[6 Ῥρηϊηδιιϊα οὗὨ διηδὶ : δηὰ (6 Ὀσοοπὶ 18 [ἢ6 
Ἰαγζοοσῖ δηὰ πιοβδὲ Ἴσοηβρίσυουβ δῃσυν οὗ (6 
᾿εβοτί, στουηρ ἘΠΙΟΚΙ͂Υ ἴῃ [ἢ6 ννδίεσοουγθοβ 
ἴῃ ΤΊΔΩΥ Ρατίβ. [{ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ψᾶνθ ἃ Ὡδηγθ ἴο 
ΤΩΔΏΥ ἸΟΟΔ}1 168 ; Δηὰ ἘΟὈίηϑΟΩ ἴῃ ἔδςΐξ, ’ Β. Ἀ.; 
1. 84, νἱϑι(οὰ ἃ ννδὰγ Κειάπλεϊ δδουπάϊην ἴῃ 
ἴΠ6 τεΐθπη, οὐ [ΐ8 ἸΟΓΩΘΥ Ὀεΐνγθθῃ 8.62 δηὰ 
διηδὶ, δδοιῖ ἃ ἀδγ᾽5 σλδτοὶ ἔγοπι {με Ἰαϊίοτ, 

ΑἸτοροῖμοῦ ἤθη ἐδ χοϑοπλθίδποθ οὗ [Π6 
ΠΔΙη65 Κιιάος δπὰ ἘἈοίοπιες ἴο (ῃς Κδάεϑῃ δπὰ 
ΒΟ Δἢ οὗ [86 Ῥοηϊαθθυςἢ, δπὰ ὄνεη [ἢ6 οὐ- 
οσυγτόποα οὗ Ὀοὰ οὗὨ [ποπ ἴῃ [ἢ 5Δπ|6 Ἰος δ γ, 
ἅτε γ πῸπ σοποϊυκῖνο οὗ [6 4ιεκίίοη. 

(.ο) Απά ᾿ξ [5 οὐνίους (μαὶ ΕἸ ΑἿῃ 54{15- 
68 Ὡοηθ οὗ [86 οὔξζεγα ϑἰδίθα ἀθουθ εὖ 4) 
ἴοσ ἀοίοστηηίης ἴῃς 5ἰἴς οὗ [ῃ6 δηςϊοης Κδάδϑῃ, 
[τ ἰ5 ἀγξευδ θοῦ τ πα ΧΧ, 16) 85 “8 (ΟΥ̓ ἰπ 
186 υτζζοττηοκί οὗ [6 Ὀδογάογ᾽" οὗ Εάοπι. 80 
ἴοο Μοιιηΐ Ηογ [5 8λιὰ ἴο ὃ6 “" ἴῃ (ὃς δάρο οὗ 
[}6 ἰδηά οὗ Εάοπι,,) Νυπ,. ΧΧΧΙΙ. 27; δηά (δς 
Ἡδοῦτον ἴθστῃ ἴῃ ἴῆ6 ἔνγο ρδϑϑᾶρθβ 15 [ἢς 5416, 
Υεῖ ΕἸ Αἴῃ [168 ὩὙ Δ ΤΑΥ͂ ἴο ἴπ6 τοδί, ΠΊΟΤΘ 
[ΠδΔη 5ευ ΠΥ πι1165 ἴῃ ἃ ἀϊγοςῖ Ἰης οτ Μουης 
Ἡονγ, δῃηὰ 5ἰχίῃ ἔγογῃ ἴπε πϑαγεϑί ϑριγ οὗ Μουηΐ 
δεῖγ. ΕἸ Αἴ τΒθη σου]ά ποῖ ὈΥ ΔΗΥ 5ἰγείςἢ 
οὗ ἰαησυᾶσο ὃς 54] 4 ἴο δὲ “1η ἴδε Ὀογάοτ 
οΟΥ ““οὐξο᾽" οὗ [πὸ Ιδαηὰ οὗ Εάοπιῃ. ῬὍΓΒα ἴοστὶ- 
ἴΟΥΥ οὗ Εάοχῃ ἀϊὰ ποῖ ἰη ἴμ6 ἀδγβ οὗ Μόοϑεβ 
οχίοηά θεγοηά [πΠ6 Ατδδαὴ ἴο [πε νγοϑὶ (δἴδη- 
ἴεν, “85. δηὰ Ρ᾽᾽ Ρ. 94, ποΐο; ΟἸαγ κ᾽ 5 " ΒΙΌΪ6 
ΑἸ|Δ5,᾽ ρ. 26). 

Μογϑονυεοσ, 18 ΚαἌάθεῃ ὃὲ ᾿ἀοηεβοὰ νὴ ΕἸ 
Αἴπ, 1 οδηηοῖ Ὀε ὀχρίδ πο ον Μόοϑεβ σδπα 
ἴο Ἰουγο ἘΠ ΠοΥ Ὁ [Π6 “ΑΥ οὗ Μουπὶ 
δ6ῖγ," 566 ἃῦονε, ὃ ς ὁὅ. ““ὙἼΒῈ ΨΑΥ οὗ ϑδυγ᾽" 
νγ38 ἢ15 ΡΥΟΌΡΟΙ σουγϑο, 85 [ἢ6 τὴδρ ἀοιηοη- 
διίγαῖεβινι Απὰ εδὐθὴ μδὰ ἢθ υμδοσουπηίδΌοϊΥ 
σἤόϑοῃ [6 γΕΤῪ οἰγουϊοιβ σουτθα ΟΥ̓ Μουηΐ 
δεῖσ, ΨΥ, ψβε 6 ψὰ8 δἱ Μουαῖ δεῖσ, 
οἷοθο ἴο ἴῃς ἀ6 6165 [Ὡσουρἢ τ δῖσΒ ἢ6 ἀθ- 
δἰγοὰ ἴο οὐίαίῃ ἃ ,) 8ἃπὰ ΠΟΑΓ ἴο ἴδ 
οὨϊοῦ εἰν δηὰ -΄συδγίοτς οὗ ἴδε Κίηρ οὗ 
Ἑάοπι, ϑῃοιϊὰ δ ἰΟυΣΠΕΥ ΑΥΑΥ ἴγ ἴο ἴδμο. 
ννεσὶ Ὀεΐοτε ϑεπάϊηρ ἴδε οπ  θΑ55Υ πιοηςοηρὰ 
ἴῃ Νυη, ΧΧ. 14---17} δηά βδίποθ ὃδ6 δὰ ἴο 
σους Ὀδοὶς ἀραΐη ἴο Μοιιηί Ηογ, ἱπῆϊςξ ἴδ υ.5 
οη ἴδε μοβῖ ἃ σγδίυϊουβ τιλυςο} δηὰ σουηΐίοῖ- 
ΤΩΔΙΟΝ Οὗ ΠΟᾺΓ 10 πη165ὲ 

11 [5 Ὀδθδη τοπιδγκοά δῦουθ, ὃ ς 6, ἰδαΐ 
Καάθβῃ νγᾶβ οἰϊυδίϊθὰ οὐ στουηὰ αἰ ηΓ 
ἰονγοσ ἴδῃ {παῖ το ἸΑΥ ἴῃ ἔγοηῖ οὗ ἴῃ6 
μοϑὶ Βοη ἰτ τϑε τοδομβοά ἴἢ6 Ὀογάσν οὗ (δ- 
ῃᾶδη. Βυΐ ΕἸ Αἱῃ 15 οὐ Βιξἢ βτουπὰ; ἔγοπὶ 
1 [16 5ρΡ165 πησῖ δάᾶνο βΌΠΟ ἀοευπ ταί μοῦ [ἤδη 
μὸν ἴονναγὰ5 Ἡδῦτγοῃ, 

(11) 1ἀ5ῖ]γ, ἴῃς τεσ ΟΥῪ δ] οἱτοά το Τάδῃ 
566 [οβῇ. χν. 21---47) 566 Π|5 ἴο δᾶνο ἱποϊπάθὰ 
6 ΨΒοΙς οὗ ἴδε Νερεῦ, οὐ δουῖῃ ΟουπίτγΥ. 

Βυΐ 4 Ὀουπάλτγ-]ης ἄγανγῃ Τγοιρ ΕἸ Αἴη 
τονγαγάβ “πὸ σῖνοσ οὗ ἘΕΥΡ " νου]ὰ σΥῸ85 (ἢ 6 
τη α]ε οὗ ἴδε Νερεῦ, δηά 50 ουΐϊ οδ΄ ἃ ροτου 
οὗ 186 ῥΡγοπγνϑοά ἱημογϊίδηςο, ΤῊς ἴτπὰς Κα- 
ἀεϑῆ, ἴἤσθη, τς νγᾶ5 Ὁπηυ ΞΘ ΠΟΠΔΌΪΥ ἃ ὈΟΓ- 
ἄεγ ον (ςξ Νυχα, χχχίῖν. 4--- Φ}, τπυυϑὲ Βᾶνθ 
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Ὀδδη δἰτυδίοα τότε ἴο ἴδ δου θδη ΕἸ Αἴη 
15, Ββδὰ 11 Ἰαΐη ἴῃ 15 ραγὶ οὗ ἴῃς οϑογί αἱ 81]. 

(2) Οἰδεῖβ (5. δίδηϊευ, “5. δὰ Ρ,᾽ 
ΒΡ, 94 544.) δᾶνο ἰἀοπεβοὰ Καάοθῃ ἢ 
εἴγὰ . ἂἃπά ἴπ6Ὸ δγτγίδλς δῃὰ (βμβδϊάες νεγβίοῃ 

ὈΠΙΣΌΣΤΩΪΥ τορίδοθ Καάδϑβ ἴῃ ἴδ6 ϑοπρίαγο 
παιταῖῖνα ὉΥ σκεοῖι, ἴδ6 Αταπιαῖς Ὡδπλθ οὗ 
Ῥεῖσγα, Τὸ ΤἌΑγρυτ5 Γοηου Καὶ Δο5ἢ ΒΑγπθα 
"Ἶ Κοκοιη.-Οἰδῇ, ἐ. 6. “" Κοίοιη οὗ ̓ ς Ἀδνίηο," 

Βε νογὰ Ῥεῖγα 56] γθο8}}5 [86 οἸ ΗΓ («εἰα) 
ψοἢ Μοϑοβ σπιοΐο, Νυι πὶ, χχ, 8---τἶς  ἀγανγ- 
ἴῃ οπὰ ἰξ (ἢ6 βοοοπὰ τϊσασυ]ουβ ΞΌΡΡΙΥ οὗ 
ννδΐοῦ ; δηά (86 ἔδοϊ [ηδὲ (ἢ6 τννογὰ υϑϑὰ οὗ 1ῃ6 
ΤΟΟΚ δὲ Καάθϑῃ 15 “εἶα, δῃά ηοΐ, 45 ἴῃ (ἢ6 ΠδΓ- 
Ταῖνο οὗὨ ἔοιτποσ {πὸ πιίγαςῖοβ, Εἰχ. χυΐ, 6, 
(8ὲ πιο ΟΥ̓ ΠΑΣΥ ννοσγὰ ἐγ ἰ5, πὸ ἀουδῖ, 
ποϊουνουίγ. ΤὙΠΟΙΘ ἄρρθαῖβ, ἴοο, 2 Κ, 
ΧΙν, 7) ἴο ἴᾶνθ Ὀδθη ἃ ΟΥ̓ ἴῃ Εάοπι οδι]οὰ 
δε δῆ, ᾿ΠΙΟΝ ῬΟΘΒΙΟΙΥ νγὰ5 Ῥεῖσα. Απὰ |ε- 
τοῖα (΄Οποπὶ.᾽ 5.01.) σοηηεοῖα Καάθϑῃῃ σὑ1ἢ 
Ῥείγα : “"δάες Βαδγπδᾶ ἴῃ ἀδϑοσίο αυῶδ σοῃ- 
Ἰυηρίίυν οἰνδίε Ῥείγο ἴἢ Ασδδῖδ." Απὰ 
Ἰλϑῖϊγ, {πὸ σοῦρθ ἴῃ νης ἢ Ῥεῖγα 5 Ὀδᾶσβ 16 
πάπα οὗ ΝΥ δὰγ Μιυᾶ, 45 βαυϊηρ δε οἱθῖϊ ὉῪ 
Μοβεϑ᾽ γοά, 

(13) δυςῇ οςοἰποϊάξδησοβ τὸ βίγικῖηρ ; Ὀυξ 
Ῥείγα [165 ἴοο ἔδσ βοι τ νναγάβ ἴο ἤᾶνὸ Ὀδθη ἴῃ 
186 ἔγοηθεσ οὗ [υάδῃ : ἃ 8 ποῖ ἃ ΟΥ̓ “1 
86 υἱϊοττηοδὲ οὗ [6 Ὀογάογ᾽" οὗ Εάοσῃη, μι 15 
ΤΑῖΠοῦ ἰη [δ6 μοατὲ οὗ Εάοχῃ, αν ἴῃ {6 ἀθῇ]65 
Πγου ἢ ΠΟ (ἢ 6 5γ46} 165 ὙδΙΠῪ δουρῖ ἃ 
Ράβϑαρε: δηὰ πλοσεουεγ ἰξ 15 ἴῃ [86 ὙΘΓῪ 5:ἰγί5 
οὕ Μουηξ ον, νυν βεσθας Νιιπὶ. χχχῆ. 27 
5ΡΟΔΚ5 οὗ 8η δῃοδιηρπίθηΐ δἱ Κδάθϑῃ, δῃὰ ἴῃθη 
οἔ ἃ ἴο δηὰ ἀιδίηςὶ οπο δὲ Μουπὶ Ηογσ. 

(4) ΜΜΈΙΚΞεΕ ἐδπογεΐοσα 1 πλυϑὲ σεπηδίη 85 
γεοῖ ἀουδει] ννῆδὲ ὑγθοῖϑο βροῖ 15 [πε Καάεϑῇ 
οὗ ϑδογρίυτο, γεῖ [Ὁ 566 ΠῚ5 οἰεᾶγ οἡ ἴμε ὙΒΟΪ6 
[μδὲ ἴγᾶςθβ οὔ [15 ἕαπιουϑ απο ΔΎ τηυδὲ Ὀ6 
Ἰοοκεοὰά ἔογ ἴῃ 186 πεὶρῃθουτγμοοά ϑυρρεϑίεα ὈΥ͂ 
Ἐοδίηδοη, {παΐ οὗ ΑἸη-6] ΚΝ εἰ ἢ. 

(14) [ἢ [δὲ αιξυπιοηῖβ ςσοηϊαϊηοα ἴῃ ὶ 2 
οὗ (ἢ15 ποίε. ῬῈ οοτγτζεςῖ, ᾿ξ Μ}}} δ6 ἀρραγεοπέ 
«ἴδ ἵν βεραγαῖθ θηοδιηριηθηΐβ οὗ ἴῃ6 Ποκὲ 
816 παιθά δον ΚαάἌοοῃ. ΤῸ ἢχϑί, {π6 ΕΠἢ- 
ΤΩΔἢ οὗὁὨ {πε οδίαϊοριιθ ἰῇ ΝΌμπι. Χχχηΐ, χ8, 19, 
ἴοοκ ρἷαςο ἰῃ {86 τι άϊς οὗ [6 50 ΠΊΠΊΟΓ, ἴῃ [Π6 
ΒΘ ΟΠ γοᾶῦ δῆϊοσγ [6 ἌἼχοάιϊιβ, 566 οἡ χὶϊὶ. 20 ; 
186 Ἰαϊίεγ ἴῃ (86 ἢγϑὲ πιοηῖ οὗ (6 ΤΟΥ ΘΓ ἢ 
ΥὙΘΔΓΙ, 566 Οὔ Χχ 1. Οη ἴδο6 ἔουτηοσ Οσοδϑίοη 
ΠπΠ6 ῬθορὶΘ δδοάδθ ἴῃ Καλθϑῇ [ῸΣ 5οπηθ, ρεῖ- 
ὮΔΡ5 ΠΊΔΠΥ πιοηΐθ5. ΕῸΥΓ ἰτ νγῶᾶβ πόσὸ ἴ[δδὲ 
ΠΟΥ οκροοϊοα ἔογ ἔογΥ ἄλγϑ [86 γεΐυσηῃ οὗ [Π6 
ϑρί65, ΧιΣ. 2 ς ; δηὰ Βοῖὸ Μοϑδβ δηὰ ἴδε Τάρεῦ- 

ΓΗΑΡΤῈΚΞΚ ΧΙΨΝ, 
ι 7. 2ευῤίε νιρρηπη αἱ ἦς πες. 6 ρελνά 
απα Οαὐεὸ αδον» ἐο ἰὐ έλῶρ. τι Οοά ἐλγεωΐ- 
ἐπεί “ἦερι. 13 δήοσες ογσεμαάκίά Οοά, σπα 
οὐἑξαϊκείά ῥαγάρη. “46 716 4 ΠΜ767,: αγέ 
εργίνεά 7 ερζογίτ ἱη9 1λε ἰανά, 36 7112 
γος τοἦσ γαξεεα 06 ευτ γοῤογί αἷΐδ ὁγ ὦ ῥίαρις. 

-40 724 2εοῤίο λαΐ τυομἐα ἐπυασάς {44 Ἰαπαῖ 
αραΐ» {ἦε τοῦ οὐ Οσαά αν τρείζίερς 

ΝΌΟΜΒΕΆΚ5. ΧΙΝ. [ν. 1, 2. 

πδοῖθ σοιηδιποά, χῖν. 44: 8 115ὲ 16 ΡΘΟΡΙδΘ, 
του ϑοηϊοηοεὰ ΌΥ Οοά ἴο ννηάεγ ἴῃ [6 
ἀοβογί, διοπηρίθἃ ποῖν  οϊδηάίης ἴο πρϑη τὰ 
ἴδε ἰδηὰ οὗ τοϑβί. Απά δῆδσ [Π6Ιῦ σορυ δὲ ὉῪ 
{πὸ (ὐδηδδηϊίεβ, [ΠΟῪ ϑρεηῖ, 85 ἰξ βεθπιβ, δα, 
ἷ. 45) 46, "᾿ἸΔΩΥ ἀλγ5," 186 υϑυ8] Ἡοῦγενν 
ἰάϊοπι ἴῸΣ ΠΥ Ἰοηξρ ρεσιοὰ, 'ῃ νδῖῃ δεηἀθάνοῦγβ 
ἴο οδίδϊῃ χοπηϊϑοίοη οὗ {86 }Ὁ ϑεπίεποθ. Ἐνοηΐξυ- 
ΑἸΪΥ τ}}1]5 ῥγοϊοηρεά εἐποδπιριηθηΐ δἵ Κδάθϑῃ 
ννᾺ5 Ὀγοκθη ὉΡ; δηὰ [86 ροορίθ "'" σοπιραϑϑϑά 
Μουπΐ ϑ8εῖγ ΠΊΔΗΥ͂ λγ5," 1ουΐ, ἢ. χα: ὁ. ἐ. 
τολπιθά ἴῃ [ῃ6 τ] άογθθ55 οὗ Ῥάγδη {πῸ}} [86 
ξεπογδίίοη οὗ πλυτηυγοῦα θγ)χὰ5 ναϑίο ΑΥΤΑΥ. 
Το ἰΠ]5 ἰοηρ δηὰ ἀγθασυ ρουοά πιυβὲ ὃδ6 85- 
βιρῃοὰ (6 ϑονοπίθοηῃ οἰδίίοηβ δηυϊησογαίοα 
Νυπι. ΧΧΧΙΙ. 19---26:; Οὐ ὙΠΟ 8566 ποία οἡ 
Ὁ. το οὗ ἴῃδι σπαρίοσ. ΕἸΏΔΙΪ, 86 Ποβὲ νγᾶς 
Γ6- ΔΒβοτ Ὁ] δὲ Καάεϑῃ δασὺ ἰἱῃ [86 Τογ θα 
ΥοᾶΥ (οἷ. χχ. 1 δηά ποῖθ), δῃηἃ νγᾶ5 οὐἹθΠΕ]Υ 
δρδῖῃ δποδλιηροὰ βοσα ἴοὺσ ἃ ρεγοά οὗ ἔτοπιὶ 
ἴὮγοο ἴο ἔουγ πιοηίῃ5: οἷ, ΧΧΟῚ ΜῈ Χχ. 22--Ὃ 
28, Δη χχχΧΙ. 28. Ηδρτχο ἵξ νγᾶβ ἰῃδι ΜΊΠΑΤΩ 
ἀρὰ «δπὰ νγᾶβ Ὀυγιοά, ἐῤίά.: μετ (δῖ [δ 
ῬΘΟΡΙΟ ταιϑίογοά ἴῃ 111} σίσεηρί ἕοῦ [Π6 ἤπηδὶ 
ΤΆΔΙΟΝ Οἡ (ὐδηδδῃ, σοοη ὀχῃδιϑίθα [6 πδίυΓαὶ 
ΒΌΡΡ 65 οὗ ννδΐοσ, χχ. 2 544., δηὰ ψεγὲ φίνθ 
ἴο ἀτηκ ἔτοπι (Π6 σοοκ 5πιίεη ΌΥ ἴδο τοὰ οὗ 
Μοϑοϑ: ἤεσὸ [δὲ βοηΐδθηςθ ννγὰ5 ργοπουποδάᾶ οἡ 
Μοϑεβ δηὰ Αδγοῃ ἔογ {πεὶγ δίῃ, ΧΧ. 12) 123; δπὰ 
ἔγοτῃ ἤδῆςο [Πα [Π6 ΠῚΕΘΘΘΏΡΕΙΒ ΕΓΟ ἀϊδραϊςἢ- 
εἀ ἴο {ῃς Κιηρ οὗ Βάοπι, ΧΧ. 14 544ᾳ. Αἴἶοῦ [86 
ταεΐυγη οὗ [86 τηθϑϑοηρεῦβ ἴΠ6 Ῥθορὶα τυὐγηρὰ 
ΑΑῪ ἴτοπιὶ Ἑάοπι, αυπίοὰ Καάοϑῃ ἴοσ ἴἢ6 
ἰλϑῖ {ἰπη6, δηά δῇτοσ ἃ δ] αἱ Μοιιηξ Ηογσ ος- 
οδϑιοηθὰ ὉΥ ἴῃ6 ἀδδίῃ οὗ ἄδζοπ, ργοοθεάδεά 
Ὁγ 186 τιᾶγοδοϑ ϑοὲ ἔογίἢ χχχη. 41--- 9 τουηά 
(86 Ὀογάογβ οὗ Εάἄοπι ἴο {πὸ Ρ]αῖπ58 οὗ Μοδϑ. 

(6) [ὃ [5 ροββϑίθ]α {μαΐῖ τῃ6 πηεπιογαῦϊθ 
ονθηΐῖβ ΒΙΟΒ Παρροπεά δὲ Κδάθϑῃ ἀυγίηρ [86 
γεᾶγθ σουογρὰ ΌΥ̓͂ {πὸ ὈΟΟΚ οὗ Νυμλῦοῖβ ἤγϑὶ 
πιδάς ἴῃς βδροΐ ἔδπιοιιϑ, δηά ὑπαὶ Π6 Ὡδπιθ οὗ 
Καάοθϑῃ νυ Ὀεδίονγοα ὑροῦ 1 Ὀδοδιϑο οὗ [86 
Ἰοηρ σοηξίηδηςε ἴποῖο οὗ [6 Ταῦογηδοὶο ἢ 
115 ρυεϑίβ δὰ ϑοσν οῦβ. 

ΑΙοΣ (86 ϑοξοηθηΐ ἴῃ Οαηδδη [6 ΘΠοΥρ 65 
δηὰ [ητογεϑίς οὐ ἔπε πδίίοη ξουπὰ σἽῃμαπηο]β ΔΓ 
ΑΥΤΑΥ ἔτοτα [86 5ἰθσθ δηὰ τσεπιοῖα ἀἰϊβίγιςϊ οὗ 
(806 πογίῃοσῃ Αταῦαῆ. Καάθϑῃ 566Π15 ργδάιι- 
ΑἸ ἴο πᾶνε Ιαρϑϑὰ ἱπίο οὐϑου τυ, δηὰ ἰο πᾶνθ 
Ὀεσοιηθ, ψνῃδὲ 1ὲ ΡΓΟΌΔΌΪΥ νγᾶ5 ΟΥἹΡΊΏΔΙΪΥ, πο- 
(Ἰρ τοῖο ἴπδη ἃ ννδίοσιηρς ρίδοθ ἔογ [6 
ῃοτσηδάϊς {1065 οὗ 186 Γλεβετ. Ὑ6 Ἰαϊοβί 4}}11- 
δίοη ἴο ἴἃ ΌΥ πᾶπια ἰπ ἴπ6 [6 νν 5} ΔηΠ 815 15 ἰπ 
Τυάπ 1. 9. [οϑορῆιβ ἀοεβ ποῖ τηθηοη [ἴ αἱ 4]}, 

ΝῺ 411] ἐς ςοηπρτερδίίοη [ΠΠεὰ 
ὉΡ τμεῖγ νοῖςς, δὲν οτος; δηά 

τῆς Ρεορῖε τγερί τῃδέ πῖρῆῖ. 
2 Αμπά 411 τῆε ςδη]άγεη οὐ [βγδεὶ 

τλυγλαγε ἀραίηδὲ Μίοβαβ δηά δρδίηβῖ 
Αδζοη: δηὰ τῆε ννῇοΐα σοπρτεραίίοη. 
8814 ππίο ἴποπὶ, ου!ά (σοά εἰαῖ γγε 



ν. 3--14.} 

Πδ4 ἀϊεὰά ἱἰπ τῆς ἰαπὰ οἵ Ἐργρεΐ ογ 
νου] ὰ (ὐοά ννγὲ μιδά ἀϊεά π᾿ εῆϊβ νν}}- 
ἀεγηαβϑ! 

2 Απά ψβογείοσε μαῖὰ τῆς ΓΟΧᾺΡ 
Ὁγουρῃς υ8 ὑπἴο {Π18 ἰΔπά, το [2]} Ὀγ 
ἴῆς βϑννοσά, τῆδὲ οἷἦγ ψῖνεβ δηά οιιγ 
οὨΠ]άγεη βῃουὰ θὲ ἃ ργεγὺ ψεῖε ἰξ 
ποῖ θεῖε ἴὉΓ τ8 ἴο τεΐσγηῃ ἱπἴίο 

Ἐργρεὶ 
4 Απά {πεν 844 ομβ ἴο ἃποίδεγζ, 

Τ, εἴ υβ πιᾶῖε ἃ σλρίδίη, δηά Ἰεξ τι τε - 
τα ἱπῖο Εργρίῖ. 

ς ΤΠεη ΜΜοϑεβ δλῃά Αδγοη {611 οἡ 
(Πεῖγ ἔδλοεθβ Ὀεΐογε 411 τἢ8 Δ58ῈΠΊ0]}Ὺ οὗ 
τῆς Τςοπρτερδύοη οὗ [ῃς6 ΤΠ] άγεη οὗ 
[5γδεὶ. 

6 4 Απά 71οβῆιλ (Ὡς βοὴ οὗ Νυη, 
απὰ (ὐδιεῦ ἐπε 8οη οὗ Ϊερμυπηςεῇ, 
τὐδίερ τὐεγό οὗ ἴῃδπὶ τΠδὲ βελγομεά τη 6 
Ϊλῃά, τεπξ {μεῖς ςἰοῖῃ 68: 

7 Απά {ἢ β8ρδΐζα υπῃΐο 811 (Ὡς σοῃ)- 
ΡΆΠΥ οὗ [Π6 σὨΠ]άγεη οἵ [ϑγδαὶ, βαγίηρ, 
ΤΠ ἰδηά, ψ Ιςἢ ννὲ ραβϑϑθα τὨτγοιιρἢ 
ἴο βθδοἢ 1, “5 δὴ εἘχοθδάϊηρ ροοά 
ἰλπά. 

8 [τὰς ΓᾺΡ ἀε]ρῃς ἴῃ υϑ, ἴΠεη 
Ὧδ ΜΠ Ὀγίηρ ι.ι8 ἱπῖο 1τῃ 158 ἰδη4, δηά 
δῖνα ἰξ ὦ8; ἃ ἰδλπά ψνῃιςἢ βοννεῖῃ στῇ 
ΓΑΙ. δηά ΠΟΙΟΥ͂. 

9 Ομὶ]γ τεῦεὶ ποῖ γε δραϊπϑ 6 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. δ. Τ2τη Μῆοιες απά “αγοπ 
ΔΝ ὁπ ἐδεὶν 7.2] ΑἸγοδὰγ Οδοῦ δὰ οἢ- 
ἀεανουγοάὰ ἴο 511} 1Π6 Ῥεορὶς Ὀεΐίοσε Μοϑβεβ 
(χ". 20); ΔἸγοδυ Μοϑοβ δἰτηϑοὶ (οι. 1. 
49 544.) δὰ ἐπἀεανουγεὰ ἴο σεςδ]] (ἢ ρεορὶθ 
ἴο οὐεάδεηςο. Αδεσγ ἴδ ἔδι!υσγε οἵ ἴμοϑε εἴογίβ 
Μοθϑοβ δπὰ ᾿δίοῃ οἽδϑὲ {ποιηβοῖνοβ ἀόνῃ ἰπ 
80 θη ὈγΆγε ὑεέοτο Οοά (ςΐ. χνὶ. 22); δά 
[Π6 Δ υδοῦκονιι οὗ ἴπ6 φίοσυ οὗ ἴδ [ΟΚῸ ἴῃ 
6 οἰ6 οὗ ἴδὸ σοηρτοραίοη (υ. 10) 
ννγ85 ἴ86 Ἰπησηθδία δησυγεγ. 

9. ἐῤεὶν ἐρίεπεε) 1.1ῖ. “6 {πεῖς ϑῃδάον," 
ἐ. 6. ΠΟΙ͂Σ βῃο του ἃς ἔγοπὶ ἔδθ βοογοδίηρ ϑυῃ: 
8δῃ Οὐδθηΐδὶ ἤφυτο. Οἵ. 15. ΧΧΧ,. 2, 3,) ΧΧΧΙΙ. 2. 

12. απά ἀμίπρογὶὶ Ἴδε} ΒΥ ἴδε ρῥτγο- 
Ροϑβοά Ὄχειποῖοη οὗ ἰϑγδοὶ (πὸ ἰ]οβϑίηρβ οὐ 186 
ςονεηδηΐ νγουϊὰ σονογὶ ἴο ἘΠΟΙΓ ΟΥ̓ ΡΊΠΔ] ἀοηοΥ. 

13--17. ὙΠῸ ϑδγπίαχ οὗ ἔμεθθ ὑδῦϑοβ ἰ5 
5: ΠΡ ΪΑΥΪΥ Ὀγοόκεη, ΜΜοϑεβ ἀδβοῦθεβ Πιτηβοὶ 
(Εχ. ἵν. 1ο, 566 ποῖθ) ἂἃ5 “ποῖ ἃ τϑδῃ οὗ 
Ὅρα 5,᾽ δηὰ 88 “" 5ἷονν οὗ βρεθςῖ, δηζίὶ οὗ ἃ 
βίον ἰοηζιιθ.") ὙπΠεθὲ ἀείοςϊ ψουϊὰ δ6 
ἂρῖ ἴο οπδάγγαβ ἢϊπὶ ἀουὈΪΥ ἴῃ 8ῃ Ἔχ Ί ΣΟΠΟΥ 
ἰκὸ [86 ργοϑοῆῖ. ἊΔηά, Ἰυϑὲ 45 ἄοοβ δ: Ραδιιὶ 
ΨΥ ΒΟΏ ἀδορὶν πιονθά, Μίοϑεβ ργδϑϑοβ ἢ15 ΔΓΡῚ1- 

νοι, 1. 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΙΝ. 

ΔΜ ΏΙΘΝ 1 ἢανο βῃσνυγοά δηλοη 

ΓᾺΡ. πείῖῃεν ἔξαγ γε (ἢ ρβορὶβ οὗ 
ἘΠη6 ἰαπά  ἔοσ ἴον “γε Ὀτοδλά ἔοσγ υ8: 
τῃεῖν ᾿ἀείεηςε 185 ἀεραγίεά ἔγοηι [ἢ 6 πὶ. ἐεϑθος 
Δη4 τῃ6 ΠΟΚΡ ἐς ΜΝ 8: ἔδαγ τΠπδηὶ 
Ὠοΐ, ᾿ 

Ιο Βιυῖ 411 {π6 ςοηρτερδιίοη ὃδ:άςα 
ϑίοῃθ {πη ὙΠ ϑἴοπεβ.Ό Απά τἢς 
σίου οὗ τῆς ΠΟᾺΚΡ ἀρρεαγθὰ ἱπ τῆς 
τλϑεγηδοὶα οὐ τε σοηρστερδίίοῃ Ὀεΐογα 
411 τῆς ςΒΙ]άτεη οὗ [5γδεὶ. 

11 ἢ Απάὰ τε ΓᾺΡ 8414 υπῖο Μο- 
8680 Ηον ἰοηρ νν}}}] (8. ρεορὶς ρτο- 
νοκα ππεὴὺ δπά ἤἢονν ἰοηρ ψ}}] ἴξ ὃς 
6Γα ΠΟῪ θε]ενα πγ6. ἔοσ 411} τῆς βἰρῃ8 

τμδ πὶ 
12 1 ν}}}} βιπιῖῖε (ποτὶ τυῖτῃ τῆς ρε8- 

ἘΠεης 6. δηὰ ἀϊδημεγῖς {Πεπὶ, ἀπά νν}}] 
ἸΏΔΚΕ οὗ ἴδε ἃ ρτϑαῖεσ ἤδίίοη δηά 
Τρ γ τῆλη {Π6γ. 

12 1 Αμπά “Μοβεβ 814 υηΐο τῆς 5 Ἐχοά. 35. 
Ι͂κρ, Ὑμεη τπεῈ Ἐργριίδη8 5181] 
Πεασ 21, (ἔοσ του. Ῥγοιρη ταδὶ ἃρ 118 
Ρεορὶς ἱπ {ΠΥ τῖρῃϊ οπὶ ἀπιοηρ 
{μεπὶ; 
Ἵ4 Απά {πὸγ ν11]} (611 22 τὸ (Π6 ἰῃ- 

Παδιϊδηῖβ οὐ {818 ἰδληά : “ῶ0γ {ΠῈγ ἢᾶνθ 
ἢεαγά τῆλε τῆου ΓΟᾺῸ ἀγὲ ἀπιοηρ (8 
ΡεορΙο, τπαΐ που ΠΠΟΚΡ δῇῖ βεεη ἕδος ἢ Ἐχοά. 13. 
ἴο ἔαςε, δπά εἠσί ὀτῃγ οἰουά Ξιαπάςειἢ ἡ" 
ΟΥ̓ΘΓ ἴπμεπὰ, δηά Ζ2ῃαὲ τποὰ ροεβῖ δ6- 

Τοηΐ5 οὴδ οὐ ἴδ οἴμεγ νυπουξ Ρδυϑηρ ἴο 
αϑοογίδίη [ἢ6 συδιητηδέςδὶ ἤπίϑἢ οὗ δ᾽5 6ὁΧχ- 
Ὀτεββίουβ. Ηδξ 5ρεδκ8 Ποῖ 85 1 ἴῃ ΠΊΟΠΊΘΠΓΑΓΥ 
ΔρΡΡσθβεπβίοη οὗ δὴ ουΐογοακ οὗ Οοάβ ψτδίῃ, 
ὉΠ|655 86 σου] ρεγβδρδ δτεϑὶ 11 ΟΥ̓ σσγοννάϊηρ 
ἴῃ δν συ ἴορὶς οὗ ἀορτγεοδίίοῃ δηὰ ᾿πίεγοθβϑίοῃ 
1[5δῖ Βὸ οουϊὰ ϑυμηπιοη οὐ ἴΠ6 ὯΝ μον Ηϊς 
ἃ ) ὈΓΕΘΟΥΥ Ηρ ἰἰ5 ἡδένο συρβοάῃοϑβ, ΤΩΔΥ͂ 
ὙΡΣΣ ἴδυΞϑ: “Απὰ 1 ἴεη [86 
ἘπγρἝίδηβ 51|4}} βεᾶσγ ἤονν, δὔογ ὈΧΠρΊηρ ὰρ 
{815 ρϑορὶο ὉγΥ ΤῊΥ ταῖρδς ἔγοπι ἀτηοηρϑὶ ἐμ 6Π|, 
---απὰ [ἢ ΠΟΥ 58.411 (6}} [6 ᾿ηΒδ οι Δηῖ5 οὗ ἐπὸ 
Ἰληὰ νιϑδὲ (ΠΟΥ μανὸ δβεαγά, μον ἰῃαἱ Του, 
ΟΚΡ, νγαϑὲ ἀπιοπρ {815 ρθορῖὶθ, Του 80 ατί 
86θῃ, Ο 1 ,ογὰ, ἕδοθ ἴο ἕδος οὗ {Πδπὶ, πὰ γῆοϑθ 
οἰουά γχοβϑίθῖ ἢ οὐοσ ἴμοπι, δὰ ννῆο ροοδὲ ὃ6- 
ἔοτε ἔμεπὶ ἴῃ ἃ ῥ᾽ Π|ὰγ οὗ οἱουὰ ΌΥ ἀδΔγ ἃπά ἴῃ ἃ 
ΡΠΠατ οὐ ὅγε ὉΥ πηἰριῖ;--τἀπὰ 18 ἴπεη Του 
5Π41: ΚΙ] [Πϊ5 ρθορὶθ ἃ5. οὔθ πιδῃ, δηά 50 ἴθ 
πδίϊομϑ Βιο μᾶνο Ὠεαγὰ [ῃ6 ἔδπις οὗ ΤΒθῸ 
5μιαὶξ (6}] ἀῃὰ σύ, Βεσδιβε 86 ΠΟᾺῸ νγὰ5 ποῖ 
ΔΌΪΟ ἴο Ὀχγίπς [ἢ15 ρϑορὶθ ἱπίο {Ππ6 ἰδηά ννὩ]Ο ἢ 
ΗΘ ϑδυνᾶτὲ υπΐο ἔδοῖῃ, ἱπογείογο Ηδθ μιδίῃ 5ἰδίη 
τῆοπὶ ἴῃ ἴθ6 νυ] άογηθβ5 :---ἰἶνονν (δογεοίοσο, 1 
Ὀοβοοο ἢ ὙΠ66, Ἰεῖ [86 ῬονῈσ οὗ τ Ἰοτὰ Ὀ6 
δτοδῖ, ὅς." 

ΥΥ͂ 
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ἔοτε τῃεπὶ, ΒΥ ἀΔΥ τἰπιὲ ἴῃ ἃ ρ! 118 οὗ ἃ 
οἰουά, δηά ἱπ 4 ρ|]Π]ὰγ οὗ ἔἤγε ᾿Υ 
πῖρῆϊ. 

ις Νον ἡ τδοῖι 5ῃ411 ΚΙ] αὐ (18 
ΡΕΟΡΙΕῈ ἃ5 οπα πδη, ἴθεη (6 παίοη5 
νη μᾶνε Βεαγά τῃ6 ἔδιες οὗ {πες 
111} βρεακ, βαγίηρ, 

ἘΠΕΩΣ 9. 16 Βοοδιιβο ἴῆο ᾿ΟΚῸ νγᾶ8 ποῖ “δὺϊς 

ἴο Ὀγίηρ, 1Π1]8 ρεορὶβ ἱπίο [8 ἰδπά 
νοῦ ἢθ ϑνγᾶγε ὑπο τδ6ηλ, {Πεγα- 
ἴοτε δα βιδῖἢῃ 5ἰδίῃ ἴδηι ἰῃ τῆς νν]}- 
ἀδγηε88. 

17 Απά πονν, 1 θαβεεςῇ τἢεα, ἰεῖ τ 6 
Ρονγεῦ οὗ πῃν 1,ογά ΡῈ ρτθδῖ, δοσογαϊπρ: 
48 ἴῃοιι Παϑῖ βροΐβηῃ, ἭΤΠΕ, 

ἐἘχοά. 3... 18 ΤῊς ΠΟΚῸ ἰ: “]οπρβυβεγίηρ, ἀπά 
Ριαὶ 1.3. Οὗ ρτγεδῖ ΠΊΕΓΟΥ, ἐογρί νίηρ ᾿ΠΙ 4 γ δηά 

ττδηβρτεϑϑίοη, δηὰ ΌὈΥ ΠΟ τηθδηϑβ οἶθαῦ- 
“ Ἐχοά. 20. ἴῃρ ἐδ ρεἑγ, 5 νἱϑι πρ [Π 6 ᾿ΠΙ 4 οὗ 
ἀπμγ της ἐλίΠεῖβ ἀροη [πε σὨΠ]άγεη ὑπῖο {πε 

τηϊγά δηά ἔοι σέμογ Δ 0}. 
19 Ῥαγάοῃ, 1 Ὀεβεεςῇ {Π66. [6 1Π1- 

υἱτγ οὗ τ 15 ρεορὶβ δοσογάϊηρ ιηῖο 

18. (ἢ Κχ. χχχίν. ό, 7. 

20. 1 ῥαυε ῥαγάοηε] Οὐοά οσοπϑεηΐβ ἴο 
Ῥίέβοσνα 1π6 πδίίοῃη ; Ὀιι βϑοπίθποθϑ 186 σϑροὶς 
ἴο ΡΟΓΘΟΊΔ] Ἐχοϊιβίοῃ ἔγοτῃ (δηᾶδη. 

Ω]Ἱ οϑ, ἘἈκδπάογ: Βυῦ 88 ΣῈ 88 1 
1ῖνο, 8: ἃ 88 811 Ὁ89 ΘΔΥῈ Β88}8]1 ὍΘ 
8110 4 ψ{ΓΠῸ- ὑδθ ΕΚ ΊΟΥΥ οὗὁἨ ὍῈ 9 ΠΟΒΡ ; 
(υ. 22) 811 ὕὉΆπ0890 τηθσι, ὅζο.; (Υυ. 18ὴ 8881] 
ποῦ 800, ἄς. ἼΤμο Ηδροῦγονν ραγίοὶο (δ 
ΘΙΓΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ τοπάεγοὰ “' Ὀδοδυ86)) ἴῃ Α.Ο Ψ. 
ἱπίγοάιιοοβ (45 οὔζθη 'π βιοἢ ἐΌστη5) πὸ 5ιιῦ- 
βίδπος οὗ ἴπ6 οὐδ! ἴο νηοῦ [86 ῥτοσθάϊηρ 
γΟΓΘΟ ράνο ἴΠ6 ἰπἰγοάιιοιϊίΊοη. ΤῊ ρδγίς]θ ἴῃ 
ὈΘΡΙ ΠΏΣ ΟΥὨ τ. 22 5:5 η1ῇῆ658 ΤΊΘΓΟΪΥ “ποῖ. 
Οἵ. Πρυῖ. ΧΧΧῚΙ. 40 δηὰ ῃηοίθ. 

2. ἰῥώτ ἱεη {ἰ»ι.56] Ἴεη 15 [6 ὨυτηθΟΓ 
ὙΉΙΟΒ προγίβ σοπηρ οίθηθϑβ. Οἵ. σσεη. χχχί. 7. 
ΤΠ 5θη56 15 (δὲ ἴῃ Πηδάϑυσγο οὗ {πε Γ ργονο- 
οδίϊοῃβ ννᾶβ ΠΟΥΡ {1}}} : [ἢ6 ἀδΥ οὗἉ ρίδςθ νγὰ5 δὲ 
Ϊλδὲ ονεσ, Ὑπὸ ἈΔΌὈΙη5 δοννονοῦ ἴδκο {86 
Ψοσὰβ ᾿ΠΟΓΑΠΥ͂, δὰ δηυπηογαΐθ ἔθη ϑεύογαὶ 
Οσσδϑίοῃβ οὐ ΒΟ [86 ρϑορὶθ δά ἰεωρίοά 
Οοὰ 5ίποο 1:6 Εχοάιυ8. 

24. ») «εγυαπὶ Οαἰοῦ)] Οδἰθῦ ΟἾΪΥ ἴ5 
Το] οηδ ΒΟ 45 4Ϊ50 ἴῃ χἱἹ. 20 58:2:4ἅ. Βοῖίἢ 
Ῥᾶϑϑαψοβ ὈῬΓΟΌΔΟΪΥ ἔοστῃ ραγὲ οὗ ἴπ6 τηδίζοσ ἰῃ- 
τγοάιςοᾷ αἵ ἃ ἰαΐογ ρετοά πο ἴδ6 παιτδίϊνο οὗ 
Μοϑεβ, δῃά εἰἴποῦ ΟΥ̓ [οϑῦυα οΥὁἨΥ̓ υηάοσ ἢ15 
Βιρεγηϊοηάοηοθ. Ηδρηςθ ἴδ πᾶπιο οὗ [οϑῆυδ 
15 οπηἰοὰ, ἀπά ἢ5 ἔδιΠ ἢ11π655 τοροῖμοσ ΨἸ 115 
Τονναγὰ ἃτὸ ἴΚϑη ῸΓ σταηίοά. [|ἢ σύ. 10, 418, 
ὈοΟΐδ πᾶπλ65 ἅγὲ πιεηξΙοπθὰ ἰορϑίῃοεσ; ἀπὰ πθϑθ 

γ 

᾽ 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΙΝ. [ν. τ5--- 24. 

τΠη6 ργεδίηεϑβ οὗ [ΠΥ πλθῖου, δηά 85 
ἴδοι. ἢαβὶ ἐογρίνεη {Π18 Ρβορῖὶθ, ἔτγοπι 
Ἐργρῖ Ἔνεπ ἔπη} πονν. [Οτ, 

20 Απά τὲ ΓΟ ΚῸ βαἰά, 1 μᾶνε ρατ- ἡ 
ἀοπεά δοςογάϊηρ ἴο ΤΠΥ νγοτγά: 

21 Βιυιῖ ὧς {ΥῸΪΥ ἂς 1 ἰἷνε, 411 τῆς 
ΘΑ 5411] δῈ 1164 ψν ἢ τῃς ρου οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ. 

22 Βεοδιβε ἃ]1] τῇοβε πιεὴ ψὩὶο ἢ 
ἢλνε 866 ῃ ΓὩῪ ρίογῃ, ἂδπά ΠΑΥ ΠλΐΓΆΟΪε5, 
νν ΙΓ ἢ 1 αἰά τη Εργρί δηά πῃ ἴῃς ν}}- 
ἄεγηθβ8. δπὰ πᾶνε τεπιρίε πιὲ ποὺ 
[Π686 ἴεῃ τίἰπηθ5, δηά ἤαλνε ποῖ μεαῖκ- 
Θηδἀ ἴο ΠΥ νοϊςε; 

23 ᾿ϑΏΓΕΙΥ {86 88.4}} ποῖ 5εε τῆς "ΗΒ. 
Ιαπὰ νος ἢ 1 βνγᾶγα ιηΐο τῆ οὶγ ἐδίῃοΓβ, ᾿ ρζστήῃ 
ΠΕΙΠΕΓ 5141} Δηγ οὗ τπεηὶ τπδῖ ῥτο- 
νοΚεά τε 8εε ἰζ: 

24. Βυῖζ πιγ 5εγνδηῖ “Οὐ δ]εν, δὲ- 7106. τα. 
σδιι56 ἢ μὰ ἃποίῖμεσ βρί τίς ψχνῖτῃ Ηἰπι, ὃ 
Δηἀ Παῖῃ [Ο]]οννεά πιὸ ἔα ]]γ, Πἰπὶ ψν1}} 
Ι Ὀτίηρ ἰπίο τῆς ἰαπά ννῃβεγεϊπίο ἢδ 
ψγοηῖ; ΔΠ4ἃ ἢ]5 δεεα 5}4]] ροββ688 ἰζ. 

ΨΟΙΒΟ5 ἴῃ 41 1 ΚΟ] οοά Ὀοίοης ἴο [86 54Πὶ6 
οτρπδὶ ςοιηροβιοη ἢ ν΄. 6---το. 866 
[πἰτοά. 8 7. 

[{|15 ποίθυνογί ἢ αἷϑο ἴδαΐ πὸ ὄχργοβθβ τηδη- 
Εἴοη 15 τηδάθ οὗ Μοβοβ ἀπά Αάγοῃ 85 οχεηρῖ 
ἔτοπι ἰῃ6 δοπίθησδ : {βου ρἢ {ποῦ πο υϑίοη ἰη 1ξ 
ΟΪΥ ἴοοῖ ῥἷδος Ἰοηξ 5:1: 056 4 ΠΕ} (ς. χχ. 12). 
Βυΐ 5ιιοἢ Ἐχοιηρίοη 15 ροσμδρϑ5 ἱπιρ θὰ ἴῃ 1ῃ6 
ἔδοϊ ἴπαὶ Οσοά 5ρθᾶῖκβ ἴο ἴποπὶ (υ. 26) νν}1]5ὲ 
δἰνιηρ ἡυάρτηεης ἀροη [86 “ 6ν}} σοπρτορδξίοη.᾽" 
ΕἸεαΖΑγ ἴοο, ῆο ᾿ιδά Δ τοδγ οπηίογθὰ οὐ (ἢ6 
ἀυξίε5 οὗ {86 Ῥγιοδιποοὰ (ἰν. σό, ἅς.), δηὰ 
ἐπογείοτε ννὰβ ἀου θ.1655 ποτ πη {ὙΤΘΠΑΥ͂ 
γοᾶτβ οἷά, βυγνινοὰ ἴο δϑϑῖϑὲ [οϑῆυδ ἴῃ δ᾽]οῖ- 
Ἐπς Οδημᾶδῃ ἴο ἔπε νἱοϊοσίουβ {γῖρεβ, [ βῆ. 
χῖν. 1. Βαῖ 45 {Π6 {γδὸ οὗ [,ονὶ δὰ 0 σϑρσγθ- 
βοηΐδίινο διποηρϑὶ 86 ἔννοῖνα βρίθβ (οἴ. ΧΙ. 
4--1 4), 1ξ ννᾶβ ποῖ ἱποϊυδοά σι τη “6 8}} 
(Παξ ννογα πυπιθογοα "ἢ οὗ υ. 29 (ςῇ. ἱ. 46, 47), 
50 [58 Θχοερίοη ἔγοπι {86 Ἰυάἀ ρτηθηΐ 96 Π5 56] }- 
ον ἀθηΐ, 

ὙἼΠ6 οχοορίίοηβ ἔμβεη εγο οὐ [6 8 0]6 
ΠΟΙΓΠΟΥ ἔδνν ΠΟΥ ἱἹποοῃϑιἀογδῦ]6; δηὰ ἐμὸ ἕδος [Πα 
ΟΠΙΥ οἠθ οὗ ἔπεπι 15 παπιθά, υ. 20, ψν} 151 γεῖ 
[6 Ιαπριιᾶρο 15 οιλρ δ Δ} ρόπογαὶ, σπουϊὰ 
ΘΕΙ͂ΤΟ 845 ἃ ὙΔΓΏΙΠΡ ἀρδίησὲ [ὴ6 σΟΙΏΠΊΟΩ 85- 
βυηροη (δδέ (Π6 ννογάβ οἵ δογρίυσε σδη ᾶνὸ 
πα [πη δξοηϑ Ἔχοθρί ϑυςῇ 845 ἃτθ δοίι 8 }}}7 οχ- 
ῬΓΕσϑοά. 

Ῥξς, χα, ΒΟ ἢ 5 σηποὰ “4 Ῥ͵ΑΥΟΙ οὗ 
Μοϑ65,᾽" 848 Ὀδθῆ τηοϑὲ δρργορτσίδίεὶ Υ τεραγάθὰ 
85 ἃ Κηά οὗ ἀϊγρθ ἀροὴ ἔμοϑο ϑοηϊοποθὰ {ἢ 
ΑΥΤΆ ΟΥ̓ Οοά ἰο νγαϑΐθ ἀνγᾶγ ἴῃ {πὸ νυ] Ἔγο 
655, 



5. οὔδρ. 26, 
ὅς. 
ὅς 32. 1ο. 

Ἀ Ὅκου, Σ᾿ 

35. 

Τ ἩἨδεδ. 
ἐπε μβ 
ἐν’ 4 

ν. 25--35:} 

25 (Νον τλ6 Απιδ]εκιῖεβ δηά τῆς 
Οὐδηδδηϊτοβ ἀννεὶς ἴῃ τῆς νδ]}16γ.) Τὸ 
ΠΊΟΓΓΟΥ ἴΓη γοῦὺ, ἀπά ρεῖ γοιῖι ἱπῖο 
(86 νν] άογηεβ8 ΌΥ ἴῃς νγΑΥ οὗ τῆς Ἀεά 
868. 

26 ᾷ Απά τε ΤΟΚΡ βρᾶκε υπῃΐο 
Μόοβεβ ἀπά υπίο Αἄτοῃ, βαγπρ, 

27 ον ἴοηρ «ῥα ί 1 δεαν ευἱεῤ (ἢ 15 
61] σοηρτεραίίοη, ΨΠΗΪΟ. πλυΓΠΊῸΓ 
δραϊηβϑῖ τηοὐ [ὃἤανα πεαγά τε τηυτγ- 
πχυγπρβ οὔ ἴπ6 ΠΠΠ]Πάγεη οἔ]5γδεῖ, ν ΒΙ ἢ 
ΠΟΥ ΠλαΓΠΊῸΓ ἀρδιηβϑῖ ΠΊ6. 

28 5ΑΥ υπίο ἴπεπὶ, 4 41: ἐγμν ας 1 
᾿νε, 54 ([Π6 ΤΙΟΚΤῬΌ, 45 γε ἤᾶνα βρόκβη 
ἴῃ πλης 68Γ8. 80 Ψ0}]1 ἀο ἴο γοι: 

-. 20 οὔ Τσλοᾶβαβ 5Π4]} [2]} ἴῃ τἢ}8 
νν] ΘΓπ 658; δηά 8811] τῆλ σχοσα πιιπι- 
θεγεα οὗ γου, δΔοεςογαΐϊηρ ἴο γουγ γγΠοΪςα 
Πυθα, ἔτοπλ ἔνναητ γελγβ οἷά δηά 
Ὁρνγαγά. ν ἢ] ἢ πᾶν πιυγπιιγεά ἀρδϊηβέ 
τΩ6, 

20 Πδουθά]ε85 γε 5041] ποῖ ςοπια ἰπ- 
αγά. ἴο ἴῃε ἰαπά, εὐμοογμηρ νυ ΏΙ ἢ 1 ᾿ϑννᾶγα 

25. νοευ ἐδὲ “;»παἰεζί!ες απά ἐῤε Οαηπααηὶι 
«αυεῖ! ἐπ ἐδε αἱ» Ὑοθα ννογάβ ἅγὲ Ὀεβὲ υῃ- 
ἀεογδίοοά 45 {πὸ ςοπεϊπιδίίοη οὗ (86 δῆϑυσοσ οὗ 
Οοάὲ ἰο Μοβεβ8: Απά ΠΟῪ ὕδθ9 Α128]190}ς- 
10᾽9585 δηῃὰ ὕδ9 σδμδδηλῦθβ ἃσ0 ἀγ9]}- 
πε (οσ δϑίάϊηρ) πὶ 89 ΥΔΙ1ΘΥ: ὙΠ8Ο0Σθ- 
ζοστθ ὕσσι γου, ὅζο." (ἰδὲ 50 γε Ὀ6 ποῖ 
βιλθη δοίοτε {μθ6π1). ϑοπῖς ἀπ συ] Υ ἢλ5 Ὀθθη 
οσοδϑιοηρά ὈΥ ἴδ ἕδςϊ ἰῃαΐ ἴῃ στ. 41---4ς {Π656 
ἐγῖθεβ ἃτὸ γοργεϑεηϊοὰ γαῖ μοῦ 5 ἀνγο]ηρ οα {86 
ἈΠ]. Το ϑγζγίας νϑσϑίοῃ δ] ογβ ἴΠ6 ραϑϑαρθ Ὀθίογο 
Ὁ5 ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΙΥ ; Ὀυΐ 5οἢ ῬγοσδάυΓο 15 Πη6- 
ΠΟβϑασΥ. ν μδὶ νγὰ5 ἴἢ ομδ σεϑρεςΐ ἃ νδ θυ, ΟΣ 
ταῖμοσ, 45 18ὸ Ηθῦγενν ἴετῃ φηεξ ᾿Π10}165, ἃ 
Ὀγοδὰ σύσθοὸρ Ὀδοίνσεθη 1115, τ σϊ ἴῃ Δηοῖμοῦ 
τοϑρεςῖ ὃο [561 ἃ 81}, 85 [γ1πρ οἡ [Π6 ἴορ οὗ (Π6 
τηουπίδιη- ]δίθαι. ϑυςἢ ννᾶ5 ῥγες 56} {Π6 σᾶ96 
ὙΠ [86 οἰοναίοα Ρ]αη οὐ Δ ἢ {πὸ σοπῇϊςξ 
οὗ 1π6 ἀϊξοθοάϊοης [στο ε5 ἢ (Π6 Απηᾶ- 
6695 δηὰ (ὐδπαδηϊεθ ουθηίυ δ} } γ οπϑιιθὰ (566 
Οὔ Ὁ. 45). ΤΠ ννᾶ5 ροσθδρϑ ἴπ6 νεῖ ῥἰδίῃ 
ὙΠΟ Πδάὰ Ἰοὴρ Ὀδθη Κπονῃ 85 οπὸ οὗ ἴδ6 
δϑδῖ5 οὗ {6 Απ,α]οκιῖεβ, ἴπῈ ὁ σΟυΠΙΓΥ (ΟΣ 
βεϊά) οὗ ἐδ Απιδεἰκῖξθϑ,") ὉῪ νυ δῖος, σδηξυγιο5 
θ6ςοκ, {Π6 ἱηνδάεσγ πδὰ ρυγϑυθά ἢ 15 στηλο ἔτΌτα 
Καάεϑῃ ἴο {86 Απιοσιῖο οἰγ οὗ ΗλΖοζΖοη-ἸἌΠΔΔΣ 
Οεῃ. χίν. 72); ἴδ6 ““ βεϊἀ" (1 5. χχνὶϊ. ς, 
Ὁ.) ἴῃ ψν ΒΙςἢ ἸΑΥ ἴΠ6 οἰἐΥ οὗἨ ΖΊΚΙΑΣ, ἢ ἰΠαΐ 

Ὁδ, 85 5 Ργοῦδῦϊε (ϑος ΝΥ ΐοπ, μὲ Νεροῦ;; 
ΡΡ' λοὔ---209) ἰἀοη 8] νυ ἢ 186 πιοάοσγῃ Κὶ 45- 

ἡ. Τμε ἴοχί 5ρθᾶκϑ οὗ [815 ἀϊβέγιςϊ 45 ἰεπαηϊϑά, 
ΒΘΠΟΓΑΙΥ, ὉΥ ἴἢ6 Ατηδ οκῖο8 ἀπὰ (δηδδηϊίεϑβ. 
ἼῊΘ ΓΌΣΤΊΕΤ ἴοττῃ ροϊηΐϑ ἴο {Π6 ηοπηδα δαηάς (Παϊ 
ΤοΥρα {πσουρῇ ἰἴ5 Ὄρθῶ ραβἔιγεβ : [86 Ἰδίξεσ, 
Ποτδ ἰδίκθη ἴῃ 115 ἹὰΘΣ ϑεηϑθ, ἴο 186 Απιογῖεβ 

ΝΌΜΒΕΆΚΒΘ. ΧΙΝ. 

ἴο πηᾶῖα γοιι ἄνγε!] τΠπετγεΐη, βϑᾶνε (δ- 
Ιεῦ τῆς βοη οὗ Ϊερῃυπηεῆ, δηὰ Το βῆ 
1ῆ6 βοη οὗ Νπη. 
1 Βιυξ γουγ 1{π||6 οπ 68, νυ ἢ ἢ γε 

Βα 14 5ῃου 4 θὲ ἃ ΡΊεΥύῦ, ἴπεπὶ ψΨ|11 
Ὀγίηρ ἴῃ, δηά τπὸν 5}4}1] Κηονν τῆς 
ἰδληὰ νος γε μᾶνε ἀεβρίβεά. 

22 Βιυϊῖ ἂς 3ΞΥ γουν, γοιγ σλγοδβ68, 
ΓΠΕΥ 5841] [81] ἴῃ (ἢ]5 νν] ἀθγηαβ8. 

22 Απά γοῦγ ΤὨΠάγεη 5}4}} ᾿ννδη- ὃ οσ, Με. 
ἀδγ ἴῃ τπ6 ψ]άθγη 88 ἔοι γεαᾶγϑ, δά 
θ6δῦ γοῦΓ ἡγνῃογεάοπηβ. ἘΠῚ] γοιγ οδγ- 
ςᾶ865 δε νναϑῖεά ἴῃ (ἢ6 νυν] ἀο πο 88. 

24 Αἴεγ με πυπιδεγ οὗ τῃ6 ἀδγ8 
ἴπ ΜΠ σἢ γα βθαγοῃθά τῃς ἰδηά, ευεέπ 
ἐΟΓῪ ἀλγ8, δᾶ ἢ ἀΑΥ ἔογ ἃ γεδγ, 54] " Ῥϑβὶ. 95. 
γε Ὀδᾶγ ἐῶ Ἰη] αι 1168, δύση ΓΟΓΟῪ Ἐσεῖς. 4. 6. 
γελγβ, δηἀ γε 85[.}} Κπονν πὶγ " θγεαςἢ 1οτ, 
οὗ ργοπιῖβα. έν 

45 1 τῆ ΠΟΚΡ Πᾶνε ϑαϊά, 1 ν"}}} 3 
ΒΌΓΕΪΥ ἀο ἰζ υπΐο 41] 1ἢ15 εν}] σοηρτα- 
δλϊίοη, παῖ ἂῖαὲ ρδϊῃμεγεά τορείμεῦ 
ἀρδίηβξ πηθ: ἴῃ [ἢ 8 ὙΠ] ἄθγη 688. {ΠΕῪ 

οὗἩἉ πὸ περῃθουτίην οἰτ65 (ςοαρ. τ. 4ς ἢ 
ευῖξ. 1. 44), γγῆο ῥοῦ ᾿ἰνθὰ ἴῃ Ἰεαρθ 
ἢ [86 Αὐλδιοϊκι θ5. 

10 »πογγοαυ Νοῖ πΟΟΘΘΘΑΤΙΪΥ [Π6 ποχί ἀδγ, 
Ὀυξ 82ὴ ἰἀϊοτη ἔοσ ““Πογθδεϊοσ," “ὁ πεησοῖογ- 
ΑΙ :,) Εχ, ΧΙ, σ4, [058. ἰν. 6, ἄς. 

ὁγ ἐδε «υαν φΥ ἐδεὲ Κεά “.«α«Ἢ ὙΠ4ΐ 15, ἂρρδ- 
ΤΟΠΕΪΥ, οἵἩ [86 οαϑίοσῃ οὐὔ᾽ ΕἸδημς ρα]. ἔξ 
βροοϊην {π6 σουγϑο οὗ [86 ϑιιθϑθηυθηΐ υδηάσοι-. 
ἴῃρ5 566 ΧΚΧΙΙ, 20---236, ἀηὰ ποῖίδ5. 

80. «αὖὲ Οαἰεῤ.. απά “9οεῤῥμα}] ΚΓ, χχχί!. 
ΣΙ, 12. 

82. Βωὲῤ α’ 7ῶγ γοῶ, γοωγ' εαγεασές, ὅζς.ἢ 
Ἐδίμον, Βυῦ ΥΟῸΣ οΘΑσοδ 808, θ00θ:ι ΥΟΏΣΒ, 
ΒῺΔΙ11 7811, ἄζο. 

38. γον" «υδογεάο»] ΤΟΙΣ 5ΟΥΈΓΑ] ΓῸ- 
ΒΕΙΠΟπ5 μα Ὀξδη 50 ΤῊΔΗΥ͂ ἃςί5 οὗ ἐ 1 1655 
ἀορασγίυσε ἔγοπιὶ {μὲ 1 οσὰ τγῆο δαά ἰάκοη ἴποπὶ 
ἀηΐο Βἰπη56 1. Απὰ 85 τῆς Τμ]άγοη οὗ {ΠῸ 
Ὀπο αϑίθ ἤᾶύδ ΣΘΏΡΓΑΙΪΥ ἴο ὈδΑΓ ἴῃ ΠΕΙΓ ΘΑ ΓΙ ΝΥ 
ΟΑΓΘΟΙΒ Πηλιςσ ἢ οὗ ἴΠ6 ἀϊδρτᾶσθ δηά ἴῃ ΠΊΙΞΟΓΥ 
ὙΠΙΟΔ ἔοσπιβ (ἢ6 παίυσαὶ ρδηδ Υ οὗ {δεὶγ 
Ῥαγοηΐϑ᾽ {γδηϑρτοϑϑ ἢ ; 50 ἤόγὸ {6 οπ] άγρη οὗ 
[Π6 5γδο} 65, δου Σ ἢ ϑυβεγοά ἴο ἤορο ἔοσ δηῃ 
δυθηΐι4] ΘὨΓΥ ἰηΐο (ὐδηδδπῃ, ϑγογῈ γεῖ ἴο ἐμά υΓο, 
ΓΠγουρσῃ ΠΔΩΥ ἸΟΩΡ γοᾶγϑ᾽ ννδπάθγιηρ, [6 Δρ- 
ΡΓορηδῖθ Ῥιιπιϑῃπηθηΐ οὗ ποῖς ξαι Βογϑ᾽ τ ]]- 
Π655. 

84. »κ»» ὄνεαεδ ς᾽ ῥγορη "7 ἴῃ Ἡοῦτενν 
115 15 ὁπθ νγογάὰ, ἔουπὰ οἰβοννῃογε ΟὨΪΥ ἴῃ Τοῦ 
ΧΧΧ. τὸ (ΠογῈ Α. Ψ΄. τοπάογβ “Ὁ ὑπ} 
ἀπά ἤογὸ Ῥοϑὲ σοπάογοα ρουπδρβ, ““ΤᾺΥ Ὑὶ 
ἀγανναῖ," "ἐ Τὴ [ὈΓΏΪΏΡ ΑΥΑΥ." 
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Δ τ Οον. το. 
1οΟ. 

Ἡεῦ. 3. 17. 
7μἀε 5. 

 Ὁευῖζ, σΣ. 
4:. 

8Π4}} θεὲ ςοπδβιυπχοά, δηά ἴπετε ΠΕῪ 
81] ἀϊε. 

426 Απά δε πιεη, ψῆϊοῃ Μοβεβ 
ϑεηῖ ἴο β8δδσοῦ τῆς ἰδηά, ννῆο τεζιση- 
εἀ, Δπηά πιδάς 41] τῆς ςοηρτερδίίοη ἴο 
ΠλυΓΠΊῸΓ Δραϊηϑδὲ ἢΐηλ, Ὺ ἐλεεῖν ὉΡ 
ἃ 5ἰδπάεσ ὕροη {86 ἰδηά, 

37) ἔνεῃ τΠο86 τῆδη (Πδὲ ἀϊά Ὀτίηρ 
ἋΡ ἴΠ6 δν]] τερογῖ προ τῆς ἰδηά, 
ἑᾷιεὰ ὃγ τὰς ρίαριις θεΐοτε τἢς ΓΙ, ΟΚΡ. 

48 βυι ]οβῆυδ τῆς βοη οὗ Νιη, 
δηά (ὐλδεῦ τε βοὴ οὗ Ϊερβυπηςῇ, 
τυῤίεὖ τὐεγε οἵ τὴς τηδη τῆλ νγεηΐ ἴο 
ϑοΔΓΟἢ τῆς ἰΔπά, ᾿ἱνεά «ἐ. 

39 Απά Μοβεβ το]ά τἢεβε βαγίπρϑ 
ἀπῖο 411 τὴ6 ΤσὨΠ]άτγεη οὐ ἴβγδεὶ : δηά 
[με ρβορὶε πιοιιγηεὰ ργεᾶίγ. 

40 4 Απά τΠ6γ τοβε ὕρ δλιὶγ ἴῃ (ἢ 68 
ΤΑΟΓΠΪηρ, Δηὰἀ ραῖ τΠοπὶ ἃρ ἱπίο {δε 
ἴορ οὗ τὴ6 πιουιιπίδίη, βαγίηνσ, [,ο. ἦννα 
ὁε ῥέγε, δῃὰ ν7}}} σὸ τρ υπῖο τῇς 
Ρίαςε τ ῃῖς ἢ τὰς ΓΟΚῸ δῖ ῥγοπ δα : 
ἴοσ γε ἢανε βἰπηβα, 

41 Απᾶὰ Μοβεβ εαἱά, ΨΝνΒεγείογε 
ΠΟῪ ἀο γε ἴγδῆβργεβδ ἴῃς σοπχπιδηά- 
τηεηῖ οὗ ἴῃς ᾿οκρὶ δυῖ ἰξ 8}}1} ποῖ 
ΡΓΟΒΡΟΓ. 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΙν. Χν. [ν. 36---2. 

42 Οὐ ποῖ υρ, ἴογ πε ΓῸΚΡ ἐξ ποῖ 
διηοηρ γου; ἴπαῖ γε δα ποῖ ϑιῃηϊἴθη 
δείογα γοὺγ ἐπειη!εβ. 

43 Βογ τῆς Απιδίεἰκίτεβ δά (δε (δ - 
ΠΆΔΠΪτ68 γέ ἴΠεγε Ὀείογα γου, δπά γε 
88.4}} [21] ὉγΥ τῆλε ϑψογά: βδοδιιϑε γε 
ἃΓ6 τυτπεά ΔΙΑΥ ἔτοῃ πε ΓΟΚΌ, 
τῃογείοσε τῆς ΠΟΚΡ ψν}}] ποὶ ΡῈ ν τ 
ου. 

ὴ 44 Βυς {ΠΕ ῥγεβιιπημδά ἴο ρῸ τ 
πηῖο 86 ἈΠ] ἴορ : πενεγίπα]ςεβ8 τῆς 
αὐἶΐκ οὗ πε σονεηδηῖΐῖ οὗ ἴῃς [ΟΚΡ, δηά 
Μορε8, ἀεραγῖεά ποῖ ουκ οὗ ἴῃε σΔπιρ. 

45 ὙΠαη [πε Απλδὶε κε " ΟΔΠῚ6 4. 
ἄοννῃ, ἀπά τῆς (ὑδηδδηϊεβ ἢ ϊςἢ ἄννεῖς 
ἴῃ τῆλε ἢ}]}, ληἀ 5πιοῖς {πεπὶ, δηά ἀϊ5- 
ςοπχῆῖοά τῆεηλ, ευδη ὑπο Ηογηδῆ. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥ. 
1: 7}ε ἴσαι οΥ δε »εέαΐ οὔεγίμρ απα ἐΐό αγίπᾶ 

οδεγίηρ. 13, 0 724 τἶγα ἧς ἩΜΟΦ “ἠέ 
σαρε ἰατο. 1 724 ἴατο οὐ 4ἦε γε οὗ τἦξ 
δορὰ ,0γ απὶἝ ἄεαυε οὔεγίρ. 411 7444 “αἀεγὶ- 
,εὲ »η εἰπ οὐ ἠρνιογακεξ. 30 7424 ῥιενῆ- 
τ:ϑγεζ 07 γε ο. 31. 212 ἐδαΐ υἱοξαλραῖ 
ἐἦε ταὐδαζᾷ ἐν οἱογιεά. 3) 726 ἰαιῦ οὐ γέρρες. 

ΝῺ «δε ΓᾺΡ βρᾶκε ὑπῖο Μοβεβ, 
ΒΑΥΊΏ,, 

2.4 ϑρελῖί υὑηΐο τῆς Το] άγεη οὗ 15- 5535 

44. δὲν ῥγενμρεοά 10 5Ὸ Φ, ἈΔΙΒοΓ ρεσ- 
Βδρ8. “" ἀεϑρίϑοα" (ὦ. 6. ὙγΑΓηΐηρ οὗ 
Μόοβοβ 7ι:ι8ῖ κίνθη), “30 45 ἴο 9Ὸ ὕΡ, ἄς." 
Οἔ Ῥοιέ. ἡ. 41----43,) δηὰ ποίο. 

46. ὠπίο Ἠογηιαδ) 1. (186 Ηοιτηδῃ: ἢ 
ἐς. “186 Ὀδηπίηρ," οὐ ““ ὈδΔη-ρἶδοο." ΤΙ 8 
πᾶπη6, οὗ ΜΓ ννὸ Πηὰ [πε ΒΙΞίοΥΥ ἰῃ χχὶ. 3, 
15. ΒΟΓΘ ιϑοὰ ΟΥ̓ δηςοἰραίίοη. Τὸ πιοηοη οὗ 
11 ἴῃ 7οβἢ. χὶϊ, 14. 25 ἴμ6 ϑοδί οὗ ἃ (δηδδη  5ἢ 
ΚΙπκ τλᾶγκβ 1 45 ἃ οἱ Υ οὗ ἱτηροτίδηοθ. [5 
δἰ 15 ἀϊἰδρυίϊοά, [158 ΘΑ] θοῦ πᾶτηθ, Ζερμδίῃ, 
]Τυάξ. ἱ. 17, 85. Ὀδδθη σοπιραγοὰ ἢ ἰπαΐ οὗ 
1Π6 ἀϑοθηΐ 65-54 Δ ἢ οἱ ἴῃ6 βου -δαϑίοση ἔγοη- 
εν οὗ δηδάδη (Κοδίηξοῃ, ' Β. Ἀ.᾽ 11. Ρ. τοϑ, 
ξοοΐ-ῃοῖθ : 866 Οἡ ΧΧΧῖν. 3 544.): δηὰ ᾿ξ νγᾶ8 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὉΥ {158 βἴδθερ ρᾶ55 (Ναϊκῦ ε5 ϑδΐίδῃ, 
566 Οἢ ΧΧΧΙ͂Υ. 3---ς} [δὶ {Π6 [5 γδο} 65 αυϊεοά 
186 Ατδδϑαὴ ἔοσγ ἴδ6 ὨΙσΠοΥ στουπὰ. 866 ποῖθ 
δἱ επὰ οὗ «ἢ. χΙὶ!., δΔηά ΕΚ οδίπϑοη, 11. 18ο---1 82, 
ἃ 194. Ἀονϊδηάβ ἰάθη! ῆθ5 Ζορβδίῃ ἢ 
δεῦᾶίδ, τυ ΒΙ ΓΒ 1165 ξυγῖ θοῦ ἴο ἴη6 ντοβῖ, δδουΐ ἃς 
ΤᾺ} 165 που οὗ Αἰῃ Καάοίβ. δευᾶϊδ νγἂβ υἱϑδιοὰ 

" ΕΥ Κεν. Γ. Η. Ῥαϊπιοῦ ἰδίθ ἴῃ ἴδε γεᾶῦ σϑόρ. 
115 στυΐϊῃ8 ἃζὸ νΈγῪ οχίθηϑσινο, ἱποϊαΐης ἴσο 
Οδυσομοβ δηὰ ἃ ἴονγεσ. ὙΒοῖα ἰ5 Δηὴ Αταῦ 
ΒΑΥΪΠΡ ““Οτδαίοσ συΐϊπ5 ἴμδη ΕἸ]. Αὐ͵οἢ δηά 
ΕἸ]. Αὐάοδ ἴΠογα ἄγε ὩΟΠῸ, βδᾶνθ ΟἹΪῪ ϑοράϊδ, 
ὙΒΙΟΒ 15 σταπάοσ ἴμδὴ εἰζπεσ." ΝΟΑΣ [85 οἰτγ, 
δηὰ ρῥγοϊοςηρ ᾿ξ ἴτῸπὶ ἃ ΜΟΥῪ σομηπιδηάϊην 
Ροϑβιοη, ἰ5 ἃ γυϊησά ξογίγεββ οδ]οὰ Ε]- Μο5}}- 

τῆ, δυγηϊηοαὰ 1 Ἐϑολσρπιθηῖξ, Ὀαϑίϊ δ, 
δηὰ ϑίσοης ἴονγοιβ, σοῦ Μν ῬΑΪΠΊΟΣ 5.Ρ- 
Ῥοϑ65 ἴο δᾶνε Ὀεθῃ ἴδε 5ἴς οἵ (᾿ς “ ΝΥ διςἢ- 
ἴονγεν "ἴῃ υεδίίοη. (5εε Οὐδγίετ!Υ ϑιδίοπιεπὶ 
οὗ Ῥαᾳϊοςίῖπο Εσχρίοσαῦοη Ευπά, Νοονι. Μιςῆ 
241 ἴο Ϊυπ6 10, 1870, ΡΡ. 215, 216.) Ὑεῖ ἱξ 
τηυδβί οὈθεγυοὰ (μὲ [86 πῆρ δεδᾶϊῃ οὗ 
Ἐβρᾶϊα δα5 ποῖ, ἰῃ Αταῦϊὶς (οἴ. ϑεείζεη, 111. 
Ρ. 44), ἴδ σεϑοῃίδηοθ ἴο Ζορμδίῃ σ ϊοἢ 
[Π6 ἘΠ 50 ΟΥΒΟΡΣΤΑΡΩΥ βϑυρεοσίβΌ Απὰ ἰη 
ἔαςὶ Ἰἰδῖος ποῦοοβ. οὗ {86 οἱἵγ (1 8. χχχ. 30, 
1: Οἤγοη. ἱν. 30) βδθεσῃ ἴο ὅμεῦν 1ῃαῖ, οὗ 15 
ἔγο πᾶπιόβ, ἩΟΤΩΔΒ ννᾶ5 ἰδὲ θοῦ 50 - 
γἱνοεά. ῬΈγΠΔΡΒ 15 γᾶ] Ξἰίς νγᾶβ 9ΟΠΊΘ ΠῊ 1165 
οδϑὶ οὗ ϑοράϊ δὲ (6 σιυιΐηβ ςα]οὰ ἘΔ Πτηδὴ 
(οΥΣ Ἀυκμαπιδ), ἃ πᾶπη ΜΒΟΝ ἴὼ Ηεῦχενν 
Ἰοξίοῦβ ἰ5 8Δῃὴ δηδρτᾶπι οὗ Ηογπιδῃ. [ἢ 50, νγὲὰ 
οᾶπ, πον ϑϊδηάϊην ΟἿΣ ἱσηρογίοςς κηον- 
Ἰοάρψο οἵ πο βιγγοιυπάϊηρ, τορίοη, ἔἴσγαοθ {πὸ 
Ῥιορτθβϑ οὗ ἴΠ6 [ϑγδοὶιῖϊο ἱηνδάοσβ. ὙΠῸ ἀϊγος- 
ὕοη οἔὗὨ {ΠΕῚΓ [1πὸ οὗἉ τρδτς ἢ} ψουὰ θῈ ΝΟΝΟΝΝ,, 
ἔγοπι τῆς Ατδῦδῃ. (Οοηξιηιηρ οηνγαγὰ ἘΞ 
ἘΔΚΉπΔἢ οὖ Ηογπιδῇ, ἰὰ ουϊὰ οδά δοίη 
ἰἸηΐο [6 οχίδηβινο ὉΪΔ1Π ΠΟΥ Κπούγη 85 65- 50. 
ΟΥ 65-51:γ, [6 δεὶγ οἵ θυ. ἱ. 44. Α ἢιγς 
δεῦρ οὗ 2ο π|}}δ5 δίοηρ {818 ρα 
του ὰ μᾶνὸ Ὀγουρῃξς ἴδοπῃ ἴο [ἢ6 τογα] ΠΥ οὗ 
Ατδὰ (ϑεε χχὶ. σ, Τοβὶ. χὶϊ. 14), 5111 θεδγίπρ 
15 δηοιοηξ ἀδδιρηδίοη που ἢ Ἰηῃ συΐη8. Βυῖ 
ἘΠεῖγ Θηθη 165, νγαγηθαὰ οὗ {ΠΟΥ ἀρρσοδοῖ, ναι ϊοὰ 

» οι. τ᾿. 



ν. 3-14.} ΝΌΜΒΕΚΞ5. Χν. 

τοὶ, δῃά 54Υ υπίο {Ππεπὶ, ἮΝ εη γε 
ῬὈῈ σοπια ἰηΐο ἴῃ ἰΔηά οὗ γουγ Παδὶ- 
τλιίοηβ. τῆς ἢ 1 ρῖνα υηῖο γοι,, 

2 Απά ΨΊΠ πιᾶκε δη οἤεπηρ ΟΥ̓ ἤτε 
πηῖο {πε ΙΟΚΡ. ἃ διιγηξ οβεγηρ, ΟΥ̓ 

δῖμν. τα, Ἅ 880 Υῆςσα ὅϊπ ᾿ρεγΟγπιίηρ ἃ νον. ΟΥ̓ 
ἢε. ἰπ ἃ ἔγεεν!!}} οὔεσίηρ, ΟΥ̓ ἴῃ γουγ 80- 
τἐβαγαΐ Ἰφγῃ ἔβαβῖβ, ἴο πγᾶκα ἃ “δύγεεῖ ϑάνοιγ 
᾿ Ἐχοά. 59. πηἴο (Π6 ΙΟΚ Ὁ. οὗ τῃε Πετσά, ογ οὗ τῇς 
᾿ βοοῖ: 
Α1εν.4.1. 4 ἼΒδη 45}4]1] ἢς (ἢδὶ οἤεγείῃ 8 

οἤεγηηρ ὑπο τΠ6 ΓΙΟᾺ Ὀτίπρ' ἃ πηδαῖ 
οἤεγίηρ οὗ ἃ ἴθηῖῃ ἀδαὶ] οὗ ἤουγ πιίη- 
ο᾽εά νι τῆς ἔουτγίῃ ρῥαγ οὗ δὴ δίῃ οὗ 
οἸ!. 

ς Απά τῆε ἐουγῃ ῥαγέ οὗ δὴ ἢΐη οὗ 
τὶς ογ ἃ ἀγηκ οἤδγίηρ 8041 ποὺ 
ρζερασε ψν τῆς υγης οἤεγίηρ ΟΓ 
βλοτ ῆἔςο, ἔογ οπς ἰδπιῦ. 

6 Οἵ ἴογ ἃ γδπὶ, ἴμοιι 8ῃλϊ: ργερᾶγὸ 
Ὧν ἃ πιεῖ οβδγίηρ' ἴννο τεητῃ ει! οὔ 
ἤουγ πιϊηρίεά ψιτ (ἢ6 τῆϊγά ῥαγί οὗ 
Δῃ δίῃ οἔ οἹ]. 

 Απὰά ἰοσ ἃ ἀπηκ οββεγίηρ ἴπου 
βἢλὶ: οξογ τῆς τηϊγά ῥαγέ οὗ δὴ ἢϊη οὗ 

ὑίηθ, ΚΟΥ ἃ ϑυγεεῖ βϑᾶνοιῦ πὑηΐο τῆς 
ΚΌ. 
8 Απά ψῇεη (ποῖ ῥγαραγεβί ἃ δι]- 

ἴοςΚ ,“ῶἕγ ἃ θυτης οὔεγίηρ, οὔ 27 ἃ 
ϑᾶ ΓΙ Πος ἴῃ ροΓΙΟΓΠΊΪ Πρ ἃ νοῦν, ΟΥ ρεᾶςς 
οἤεγίηρβ υηῖο ἴῃ6 ΙΟΚῸ: 

9 Ἴδη 51|8}} ἢς Ὀπηρ "ἢ ἃ δυ]- 
Ιοςκ ἃ πιοαῖ οἤεγίηρ οἵ (ἤγες τεητῃ 
ἀε415 οἵ ἤουτγ ἐὐηέμα ἢ ΠΑ] πὶ 
Βίη οὗ οἱ]. 

Ιο Απά τοὺ 5Πα]ϊς Ὀγπρ ἔογ ἃ 
ἀγίηΚ οβεγίηρ μα] δη ἢὶη οὗ νψϑίπε, 3 γ' 
8η οΟἤεγίπρ πιδάε ὈῪ ἢτε, οἵ ἃ ϑευγεεῖ 
ϑάνουγ ππίο ἴῃς ΓΟΚΡὉ. 

Ι1 ΤὭυβ 5411 ἴὲ θῈ ἄοπε ἔὉγ οἠς 
Βυ]Ποοῖκ, οὐ ἔῸγ ομὲ ζσἂπΊ, οἵ ίοσ ἃ 
Ιαπιῦ. οἵ ἃ Κίά, 

12 Αςοοτγάϊηρ ἴο {πε πυπιρεῦ τηδὲ 
γ8 5141} ῥγερᾶγβ, 80 5Π.4}} γε ἀο ἴο 
ΕΝ ΕΓ ΟΠΘ Δοςογαϊΐηρ ἴο {Π6ῚΓ ΠΠΊΡΕΓ. 

12. Α]] τῇδε ἄγε θόγη οὗ ἴῃε σου πίν 
8}}8}} ἀο [Πε86 (Ὠϊηρβ δέξο [ἢ ]8 ΠΊΔΠΠΟΓ, 
ἴ2 οἤεγίηρ δλῃ οβεγηρ τηδάς δῪ ἤτε, 
οἵ ἃ ϑνγεεῖ βανοὺυγ τιηΐο (ἢς [0 ΚὉ. 

14. Δπά [ἔξ ἃ βίγδηρεγ βοϊουγῃ ἢ 

ἔογ ἴβοῖλ ῬσγοῦδὈΪΥ υπάεγ ἴἢ6 σοτηπιδπά οὗ [π6 
Κκίηρ οὗ Ατδὰ οἡ {δε ρἰαίη, δπὰ ἴδετο ἀδέθαϊοα 
ἴα. Ἐσοπλ ἴἢ6 5ἰδίεπιθρηξς [δὶ [ΠΟΥ ὑνΟΓῸ 
ἀγίνεῃ Ῥδοῖκ ΟὨΥ ἰο Ηοιπηδὴ ἰξ ψγου]ά ϑθϑηὶ 
[δὲ ἰΠ6 σουπίγυ Ὀεΐνγεθη (μα δηάὰ Κδάεβῃ 
τοιμιδι πο ἴῃ {Ποῖ γ Ροβϑοβϑίοῃ, 

σηαρ. ΧΝ. Το ςοηίεηΐβ οὗ ἴδο ποχί ἤνβ 
Οδδρίοσβ πιυϑὲ ἀρρΡΑΙΘΏΓΥ ὃς τοξεττοὰ ἴο ἴδ 
Ἰοπξ ρει οά οὗ νγδπάοσίηρ ἴο ΙΓ (Χῖν. 33) (86 
Ρθορὶθ ψοῦθ σοπάειηηθά, 866 [πἰγοά. ὃ 3. 
ΟΠδρίος χχ. ἱπίγοάιιοοβ ἃ5 αἴ οὔοθ ἴο {πὸ 
τιδηβδοΐίοηϑ δοϊοηρίης ἴο ἴΠ6 βοσοηὰ ϑῃηοδπρ- 
ταεηΐ δἱ Καάεϑα ἴῃ ἴμα ἐοτ οί γοᾶσ δέος [6 
Ἐχοάυ5. 

ΎΤΒΟ σδδρίεσ πον Ὀοίοσγο υ.5 ἰᾶγ5 ἄόνγῃ (οῦ- 
ἰΔῖπ οτάϊπαποοβ. Ὑθοθε νν1]] 6 5εθῃ, ἃ5 γν6 
Ρτοοδοά, ἴο Ὀ6 σοπποοίοα 1 [86 οἰγουπι- 
βίδησθβ οὗ ἴ6 {π|6Ὲ ἰῇ ψΒΙΟὮ, 845 {86 Ροϑβὶ- 
τίοη ἰπάϊοδίοβ, [ΠΟΥ ψεσὸ ργοιιυϊραῖοά, 

1---01. Ογάϊπδμοοβ στοϑρεσηρ ἴδ πρρδῖ-, 
ἀτηκ-, δηὰ ἤρᾶνθ. θη 55. 

4. ἤῥεη γε δὲ εορριφ ἱπίο {δὲ ἰαπά ο΄. γομγ 
δαδί!αοη.} Αἴοῦ (86 δοσουπῖ οὗἉ [86 τε 6] ]οη 
πὰ οὗ {πὸ ἀϊθοοπιβέίυτο δ Κδάδϑθῃ, [6 πιαίῃ 
Ἰηΐοτοσὲ οὐ 186 ΒΙΒΊΟΣΥ͂ ἀοϑοεπ 5 οἡ {Π6 [5γδε]- 
165 οὗ [86 γοῦηροσ βεπεσγαϊίΐΊοη. ΤῸ ἴποπὶ 15 
σοηνεγοά πῃ ἔμοϑθο ννοστάὰβ (86 ἤορθ [μαξ {86 
Ὡδίοη βδουϊ]ά γεῖ οηίοεσ ἱπῖο (6 ἰαπὰ οὗ ὑτὸ- 
Τηῖθο, ὙΠῸ οτάϊπδποες {δαί {ΟΠ ΟΝ ἃγὸ πιογὸ 
ἸΠΚοΙ͂γ ἰο Βανὸ Ὀδθη δά ἀτεβϑοὰ ἴο δά 115 ἴπΠ8π ἴο 
οἷ] ; δΔηὰ ννὸ ΠΊΔΥ πογείουθ 535ιπ|ὸ {πδὲ δέ 

86 ἀδίο οὗ ἴδοι ἐν οὐ διρῷ ΠΟῸ φοποσζδίίοῃ. 
745 τον ηρ ὑΡ, ἀπά Ρετοὰ οὗ νῃάσ- 
ἴῃς ἀγανσίηρ ἰονγαγὰϑ 115 οἷἶοϑοι, Ὀυγίηρ ἴῃδὶ 
Ῥεγοὰ ἴπ6 τηραῖ-οἤεγιηρβ ἀπ ἀσηκ- ΟΒοΓΊἢΡ5 
Ῥτεβοιροὰ Ὁ ἰᾶνγ δὰ Ὀδθοη ῥγοῦΔΌΪΥ ἱπίογ- 
τα ἰο ὉΥ τεάβοη οὗ ἴδε ϑοδβίγ ΞΌΡΡΙΥ οἵ οοσῃ 
δὰ νη ἴῃ ἴα τ] άσγηοθβ ὙΠῸ οσομηπηδπὰ 
Ἐδοσθίοσο ἴο γον ἀθ δυο οβογηρθ ΜγὙδϑ ἃ 
ἰοάρο ἰο ἰβγδεὶ [δὲ ἴ{ Ξβουϊὰ ροβϑϑθβθϑ ἴδὸ 
δΔηδ ὙΠΙΟΣ ννᾶ8 ἴο ἔχη ]5} [86 ὙγΒοσο τ Δ] 
ἔοσ ἴδηι. 

4. 15. Ὗδο πηοοῖ-οἴοσίην 15 ἰγραίϊοαὶ οὗ 
μεν, 1, ΝῸ πιοπέοη 15 ἴπεγθ σηδάθ οὗ δῇ 
ἀπ κ- οθευηρ ; γεῖ ἔτοπὶ ϑοδίζογοα πος (Εχ. 
Χχῖχ, 40, ἴμεν. ΧΧΙΪ. 14) ἰἴ ἀρρϑᾶγβ ἴο ἢδᾶυθ 
ὈρΟΩ Δ ΟΥΙΪΠΑΓΥ ΔΟΟΘΘΘΟΤῪ ἴο (6 ἔοιτηοσ. 
Νοῦν δονγονοσ 1 15 ὈΓΟΘΟΙ͂ [Π4ἴ ἃ πιοδί- 
οἤεγίηρ δηά 4 ἀσγηκ- οθγιηρ, οὗ ἀοβηϊθ πηθᾶ- 
ΒΌΓΟ 5}}4}}] ΔΟΓΟΙΏΡΔΗΥ ΘΥΟΙΎ 5Δοσῆοθ, ὉΤῊ]5 
ΓΑΘΆΞΙΙΓΟ 15 ΔΡΡΑΙΈΠΕΟΥ [ἢ 54Π|6Ὲ 8ἃ5 δὰ Ὀδθθη 
Οὐ ΟΥΛΔΤΥ «εῖκιλν, διὸ ἰατηδ5 οὗἉ [δ πγογηϊης 
ΔΠα ονθηϊηρ ΞΔ ΓΙ ΠΟΘ δά Ὀδοη οδΟἢ δοςοπηραπηίδα 
ἔτοπι ἴπ6 ἢγθε ΟΥ̓ οπθ (θη ἐδ] οὗ ἤουτ, 
ἃ αυλτίος οὗ ἃ Πΐη οὗἉ ΟἹ, ἀηὰ ἴΠ6 ᾿1κ6 οὗἉ νυἱῃβ 
(Εχ. χχίχ. 409); δηὰ ἴδιοϑθ πηθᾶϑιγοβ ΔΓῸ ΠΟῪ 
Ῥτοβοσι θα ἔοσ δυογγ ἰδαπιῦ, του ἀουθῦϊο ἰπδξ 
αυΔΠΕΥ οὗ βου νγᾶ5 (1μεν. χχὶ. χ2) Ρτθ- 
βοθοὰ 85 δὴ δάϊυπος ἴο (ἢ ννανθ-ϑῃοδέ, 

ΤΑΘΆΘΌΓΟΒ ΔΙῸ ῥγοϑοτ θα ΓῸΓ ἃ ΓΑΠῚ, 
Δηά 5[1}} ἸΑΤΡῸΣ ἴῸΓ ἃ Ὀυ]]οοῖ. [ξ πιοῖο (πδλη 
ΟΠ6 ΔηΪπ|8] Ὅς βδογιβορά, (86 ῬΥΟΡΟΣ ᾿ηρᾶϑυΓο5 
ταϑῖ Ὀ6 υϑοῦ 11} οαςἢ. 
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γόι!, ΟΥ ννῆοβοανενγ δε δηοηρ γου ἴῃ 
γουγ ρεπεγαίίοῃβ, δηά ν}}}} οὔξεσ δὴ 
οἤεσίηρ τηδάς Ὀγ ἔγα, οὗ ἃ βυνεεῖ 88- 
νου ὑπο ἴΠ6 ΠΟΚῸ ; 88 γα ἀο, 50 ἢῤ 
8}]] ἀο. 

ϊς “Οπε ογάϊηδηος «αἱ δὲ δοιὶξ 
ογ γου οὗ {Π6 σοηρτερδίίοῃ, Δη4 4150 
ἔογ τῃε βίγδηρεγ τἢδξ 80] υγηθ ἢ τοῦ 
γομγ) ὯΠ οἴἀΐϊηδησς ῸΓ ΘΥΟΓ ἴῃ ὙΟῸΓ 
ΒΕΠΕΓΔΙΙΟΠΒ5: ἃ5 γ6 476) 80 884}1} (6 
βίγαπρεῦ δὲ δείοτε ἴἢς ΓΚΟΚΡ. 

16 Οηε ἰανν δἃπ4 οὔὲς πηᾶπηθῦ 3}4]] 
δε ἔογ γοιι, δπά ἔοσ ἴῃ βίγαηρεγ [ῃδζ 
80] ουγη θῇ ἢ γου. 

17  Απὰά [6 ΠΟᾺΡ βρᾶκε υπίο 
Μορεϑ8, βαγίπρ. 

18 ϑρεὰκ υπίο {πε σμ]άγεη οὐ 5- 
τεὶ, δἀπὰ δὰὺ υπίο ἔπεηι, ΝΘθη γε 
ςομης ἱπῖο τῆε ἰαπά ψνμογ 1 Ὀτγίηρ 
γου, 

19 ΤΒεη ἴἴ 5Π4}] θ6, τῆδί, ἤθη γε 
εδῖ οὗ τῃε Ὀγεδά οὗ τῆς Ἰδπά, γε 53}2]]} 
οὔἶεσ ὕρΡ δὴ μεᾶνε οἴεγίηρ ὑπο τῆς 
ΤΟΚΌ. 

20 ΥὟε 5}4]1 οὔεσ υρ ἃ Ἵοἄκε οὗ τῆς 
ἢγβῖ οὗ γουγ ἀοιρῇ 327, Δη πεᾶνε οβεγ- 

156. 4: »ὲ ἄγε, “ο “ῥα ἐδο σἰγαρθον δε, 
ΠΕ ΤῸ πιοδηϊηρ 15, “85 ὙΠ γοι,, 50 
5}2}} 1 Ὀ6 τῦῖἢ [Π6 5 γδηρεσ, ὅς." 

18. ἤφῥεη γε εορριδ ἱπίο ἐδε ἰαπμά)] Οἔ, οἡ 
ν.χ. ὙΠὲ ξόπογδὶ ρσϊηορὶο ποῦ ΜΙ ἢ [86 
ογάϊηδηςθ οὗ {Π15 δηὰ [86 ἔπγοθ νϑσϑθθ ΓΟ] ον - 
ἴῃ ΠΟΠΊ65 5 ἰδ!ά ἀονσῃ Εχ. ΧΧχὶϊ, 29, ΧΧΙ, 10. 
11 μαὰ δἰγοδάυ Ὀδθη Ὄχθηιρὶ βοᾷ ἴῃ [ἢ6 οβεσγης 
οὔ [δὲ “βηϑι τι 5, στε θᾶγβ οἵ σοσπ,᾽ 1 ον. 
1). 14: δαὶ οὗὐ “1ῃ6 5:ολῇ οὗ βγϑοιγυ 5," 
1,εν. ΧΧΊ, 9 544.; δηά ἰμδί οὗ 86 ““ἔννο νγᾶνβ 
Ἰοᾶνεβ,᾽ 1014, . 17. [Ιἰἴ 5. πον δη)]οϊηρα ἴῃ 
δαάιείοη {παῖ ἃ 5: Π}}182Ὁ οἴοσίηρ Ὀ6 σηδάς οὗ (ἢ6 
βγβὲ ἀουρᾷ οἵ [ἴΠ6 γοᾶσ. ὍΠοθο οἤεγίηρϑβ 
μανίην Ὀδθδη ννανθά οἵ μβοαυδὰ Ὀδίοτθ [86 1,᾿ογά 
(χν!!. 24) Ὀδοδτηθ {86 ρεγαυϊβιἐθ οὗ [6 ῥσγιεβίβ. 
ἢ Νεδ. χ. 27); ΕζΖεκ. χ]ν. 20. 

20, 21. 4ομ5 Ὁ] Οἵ Ρεδᾶρθ, ““σοᾶῦβθα 
τη61].) ΤὍΤῇο Ηδοῦγονν ννογὰ Ὁσσυγβ οἰϑουν θοῦ 
ΟὨΪΥ δἱ Νβθῇ. χ. 37, ΕΖεῖκ, χὶν, 20, γμοτθ (ἢς 
ΤΕΙΘΓΘΠς(Θ 15 (0 [815 ΟΥΑΙ ΠΔΏΟΘ. 

α: γε 4ο ἐδε ῥεαῦυε οὔεγίπ οὗ ἐδε ἐῤγεςδίπρ- 
“Μ"οογ] ΟΥ̓ [ἢ 15, 1655. 1 τῆς βαπθ ψ ἢ 
ἴπὸ ἀτγιθὰ ρύθθη ϑᾶγβ οἵ ἴδεν. 11, χ4, ποίδιηρ 15 
5814 οἰβδυν βοσο. 

242-591. Οταϊηδηοοθβ τοϑροοῖηρ 5ἰηὴ5 οὗ 
ἱξηογδηοο δηὰ 51Π5 οὗ ργοϑυμπιρίίοη. 

22. “4ηώ4 ἡ γε δῥαυε ἐγγε] ἼὮῈ ὮΘΑΥΥ 
ῬυΠΙΞΕηθηΐ5 νυ Ὡ] ἢ ἢδα Αἰγοδαγ ονογίδκθῃ (ἢ6 
Ῥθορὶθ παῖρξ πδίιγα!ν χῖνθ σῖϑθ ἰοὺ ἀρρυθῃθη- 
δίοῃβ ἴοσ ἴδ6 διυΐυγθ, οϑρθοῖ Δ! ἴῺ νἱονν οὗ [86 

ΝΌΜΒΕΒΘΟΘ. ΧνΥν. [ν. 15---25.Ψ 

ἱηρ: 48 γ6 ἀ0 18 ἤξανε οβεγίηρ οὗ [ῃς 
ΚΓ ΘΙ Πρ οΟΥ, 50 8}4]} γε ἤδανς ἴξ. 

21 Οὗ τῇς ἢτβῖ οὗ γοιιγ ἀουρῇ γε 
841} ροῖνε υπῖο ἴτἴῆε ΙΟΚῸ δη ἤδᾶνε 
οἤεγηρ, ἰῃ γουΓ ραπεγαιίοῃβ. 

22 ἴ Απά [Ιξ γε πᾶνε ετγεά, δηά 
ποῖ οὔβοτν δ 41] [ἢ686 σοπηπηδηἀπιεηῖϑ, 
νν ἢ τῃῈ ΓΟᾺΡ παῖ βροκεη ὑπῖο 
Μορεϑβ,. 

22 Ενεη 411 τῇσι τῆς ΙΟκῸ μαῖῆ 
ςοπληδηἀθδά τοι ΟῚ τῇς Ππαπὰ οὗ 
Μόοβεβ, ἔτοηι ἴῃς ἀδὺ (παῖ τῆς ΓῸΟΚΡ 
ςοπηπιδηάεά 2οτες, ἀπ Πεηςείογνναγά 
ΔΙΠΊΟΠΡ ΥΟῸΓ ΡΕΠΕΓΔΙΓΟΙΒ ; 

24 ἼΠΕΘη [ἴ 5411 θὲ. [ΕΓ οωράΐ ὃ 
ςοπηπεεα ὈΥ Ἰσῃόγδηος ἔν ῃουζ {Π6 ΕΗ δ. 
Κηπον]εάρε οὗ τε βὰν τς ᾿ 
411 τῇς σοπρτερδίίοη 8 οΟὔἘΓ οης 
γουπρ θυ ]ΠοςοΚ ἔοσ ἃ θυγπὲ οβεγίηρ, 
ἴογυ ἃ ϑνγεεῖ βϑανουγ υπῖο τῆς [ΟΚΌ, 
ὙΠ Π15 πιεαῖ οἤεγηρ, δπὰ ἢΪ5 ἀτίηκ 
οἴεγίῃρ, δοςογάϊηρ το τῆς ᾿πλᾶπηετ, ! Οτ, 
Δη4 οπς Κὶά οὗ δε ροαῖβϑ ἔογ ἃ 5ἰῃ “ἢ 
οἤεγίηρ. 

2ς Απά δε ρῥγίεβϑξ 5411 πηδλῖίζα δῃ 
ΔῖοπαπΊεηϊ ἔογ 411] [ἢ6 σοηρταρδίίοη οὗ 

δεῖ (δῖ οὔ ἴδθ δρργοδοϊιίης δηΐγαηοθ ἰηΐο 
Οδηῆδδηῃ [Π6 σοχηρίεῖο ΟὈϑογνδηοθ οὗ ἴπ6 1 ἂν 
ἴῃ 411 115 ἀεΐα:}5 νγου]ὰ Ὀδοοπηθ ἱπηρογαίῖϊνθ οἡ 
ἴθ. Φο πιοεῖ βιιοςἢ Δρργομθηβίοῃβ ἃ ἀϊβεϊης- 
ὨΘῚ 15 ΘΠΡὨΔΙΙΟΔΥ ἀγάγῃ Ὀεΐνγεθη 5ἰη5 οὗ 
᾿ξηοσγαηοο δηά ἴποβϑα οὗ ργοϑυμηρίίοη : δηά ἴδ6 
ΡΘΟΡΪῸ τὸ σεπηϊπάθα ὑπαὶ ἔοσγ 186 ἔΌΓΠΟΓ Δῃ 
δίοποπηθηξ 15 ργον ἀθά, ΕΟ, 1μδν. ἵν. 13 544. 
ὙἼΠ6 ρᾶϑϑαρὲ 6415 βοραγδαίοϊὶ υ νυ ἢ ἱπιρογίος- 
Ὅοπβ οὗἩἨὨ οὐὈδάϊοηοο νΒῖο ἢ νου Ὀδ τοραγάοα 
85 δἰἰδοίηξ ἴο {86 ΣΠοΪ]6 ἡδίίοη (υν. 22---26), 
ΒΟὮ 85 6... ἀογο!ςοη οὗ ἃ βδογοὰ ἀιγ οἡ 
[86 ραγέ οἵ ἃ ΓΌΪΕΣ ; δηά ἴμοϑο οὗ ἱπάϊνιἀ2]ς 
(υνυ. 27---20). 

44. α«υἱϊδομέ ἐδε ἐποαυϊεάσε 9 δε εοπσγε- 
ξαϊίοη] 1ΠῸ, 8ἃ5 πηᾶτρ. “)7,γογη [6 δγὲβ οἵ (86 
ςοηρτορδίίοη." ὙὍΠ6 νογάς ροϊπέ ἴο Δ ἜἴτῸῦ 
οὗ οπηϊβϑίοῃ ὑν 1] ἢ οϑοδρθα ηοίϊοε δὲ ἴῃς Εἶμ : 
2.6. ἴο Δη ονογϑιρ ἢ. 

οὔ γομπρ ὀμἰϊοολ }Ἱ ὍΠ6 τείθγθηοθ Βεσὸ ἰ5 
ἴο 5ἰῃ5 οἵ οπιίβϑίοῃ : οἴ, σ᾿. 2, “1 γὲ δᾶνθ 
εἰτοά, δηά ποῖ οὐϑογνοὰ 411 [πθϑ6 σοιηπιδηά- 
τηθηΐβ." ἴΙὴ [,ν.]. ς. ἴΠ6 τείογθηοδ 15 ἴο 5105 
ΟΥ̓ σοπΊΠ]5ϑίοῃ. Αςσογαϊηρὶν ἐδμόγε 15. βοὴ 
ἀϊδεγοηοθ ἰῃ [86 τιΐυ8]. “ΓΒΟγο [86 Ὀυ]]οςΚ 
ννᾶ5 ἰσϑδίοα 845 ἃ 51η-ΟἸἴΓΙΏ, ποθ 85 ἃ Ὀυγηΐῖ- 
οἤεπηρ. ΜΝ ἴδς Ὀυτης-οἴθιηρ μοννενοσ ἰ5 
ἴο ὃε Ἰοϊποὰ [δε κιὰ οἵ 5η-οὔεπηρ (ςξ. [κεν᾿ 
ἶν. 23) 86 Ὧη δἰοηοηγθηΐ ἔογ ἐδε δϊη οὔ δϊπὶ οὐ 
ἴποπὶ Ο μιαά οσοδϑίοηθά ἰδ ἰαρϑθ οἡ {86 
ρατί οὗ ἴῃ Ρθορὶε δῖ ἰᾶῦξε. 

τίοη, ἐμαι ον 



ν. 26----,8.] 

(ἢ ἢ] άγοη οὗὨἨ ϑ5γδεὶ, δῃά ᾿ζ 5.41] ὃς 
[ογρίνεη {παπὶ; ἔογ ἴ ἐς Ἰρῃοΐδηςε: 
ΞΑῚ {ΠΟΥ 584}1 Ὀγίηρ (Πεῖὶγ οβεγίηρ, ἃ 
βδογ ῆἔςς πηδάε ὃγ ἤγε υπῖο {πὸ ΠΟΚ. 
δηὰ {Πεὶγ 5ἰη οἤεγηρ θεΐογε ἴῃς ΠΟΚΡ, 
ἴον τ1Ππεῖγ ἱρῃμογδης: 

26 Απά ἴξ 5141] Ὀ68 ἐογρινδη 411] τῇς 
σοηρτερδίίοη οὗ τς ΤὨΠ]άγθη οὐ [5- 
γδεὶ, ἀπ τῃ6 5: γδηρεῦ τπδ 50] γποῖῇ 
δηοηρ ἴπαπὶ; δθοηρ 411 τῆ ρεορὶβ 
τε ἴῃ Ἰρπογδηςβ. 

27 ἢ Απὰ 7 ληγ οι] 5ἰπ τῃγουρῇ 
ἰσπογδηςθβ, ἤδη ἢς 5841} Ὀτίηρ ἃ ἦς 
δοαῖ οἔ τῃ6 ἢγβῖ γϑᾶγ ἔογ ἃ 8ΐη οβεγίηρ. 

28 Απά τῆς ρῥγίεδτ 5}.4]} πηᾶκε δὴ 
δἴοποιηοηξς ἔογ τῆς 8οι)] τῆδί δ ππείῆ 
ἱρῃογδητγ, ννμθη μα βἰπποίῃ ὈΥ ἱρῃο- 
ΤΆΠςς δοΐογε ἴῃ6 ΓΟΚΡ, ἴο τηᾶκε λῃ 
δἴοηοπιοηῖ ἔοσ ἢίηι; δηά [ἴ 5}4]] ὃς 
ἰοτρίνοη Ὠϊπ,. 

29 Ὗε 5}4]1] ἢανε οηβ Ἶδνν ἔου ἢϊπὶ 
παῖ ᾿βἰπηοῖῃ τῆτουρῇ Ἰρῆόγδηςε, δούῤ 
3ν δἶτα τμδῖ ἰ5 θογη διηοηρ ἴμε ς(ἢ]]- 
ἄτεῃ οὗ ἴϑγδεὶ, δπά ἔογ [Πε βΕγδΠΡῸΥ 
τῆαδϊ 80] ουγηεῃ διοηρ [Π6Π]. 

ΝΌΜΒΕΒΘ. Χν. 

ννογά οὗ τῆς [ΟΚὉ. Δηἀ ἢδίῆ Ὀγόκεη 
ἢ15 σοπῃηπηδηαπγεηῖ, [παῖ 800] 5}4]] υἱ- 
τεῦὶν θ6 οὐξ ΟἹ; 5. ἰπίφυμγ “λαλ! δὲ 
ροη ἢ] η1. 

22  Απά ψ.|6 τῆς ΤΠ] άγεη οὗ 
ϑγ86] νγεῖς ἰπ τΠ6 νυ] άθγηαββ, ΤΠΕῪ 
ἰουηά ἃ πιδη πὶ ραϊπογεά β[|ς Κ8 πρ- 
ου πε βαρῦδίῃ ἀδγυ. 

23 Απά {ΠεῈγ ταῦ ἐοιπά Πΐπὶ σἂ- 
τπετηρ δῖ Κα Ὀγοιρῆϊ ἢϊπὶ ἀπο Μο. 
8685 Δηἀ Αδοη, τὰ υὑηΐο 411 [ἢ σοη- 
στερδίοη. 

24. ΔΑηά {ΠῈγῪ ρὲ πὶ Ζίη νναγά, Ζ ἴεν. 4. 
ΣΔ. 

Ὀεσαυβε ἰξ ννᾶβ ποῖ ἀδεοϊαγοὰ τῆλ 
8ῃου ]ά θὲ ἄοπε ἴο ἢίπι. 

25 Απά {δε 0 ἈΡ 5841]4 υηῖο Μο- 
8689 116 τηδη 5Π4]] δ6 50 ΓΕ]} ρυζ ἴο 
ἀεαῖῃ : 411} τς σοπρταρδίίοῃ 5}8]] βίοῃα 
Ηϊπι νν ἢ βίοηεβ πους (6 σΑΠΊρΡ. 

26 Αῃά 8]] τε οοηρτοραίίοη Ὀγουρἣς 
ἢἰπὶ νους τῆς σολπιρ, δηά ϑἱοηθά 
Ἀἰπὶ νυν ἢ βἴοποβο δηὰ ἢε ἀϊεά; δ8 τῆς 
ΓΚ οομαπιληάεά Μοραβ. 

47 ἅ Απά τε ΓΟᾺΡ βρᾶκε υπΐο 
Μορεϑβ, βαγίῃρ, 

48 ὅρεακ υπίο τῆς ΤΠ] άτεη οὗὨ 15- 

707. 

20 ἢ Βυϊῖ δε 800} τῃδλι ἀοεῖῃ ομσϑὲ 
"Ηεδ, ᾿ργεβυπιριπουϑὶγ, τυλείδον δο δὲ Ὀοτῃ 
τοί ἐᾷ σπ 

ταδὶ, δηὰ διά ἤμεπὶ τΠδῖ ἘΠΕΥ ππᾶκε λ ῬΌευε. 55. 

τα ἀαιά, ἰῃ ἴδε ἰΔηά, οΥ ἃ ϑβίγδηρεγ, ἴῃς βλπιε τπεπὶ ἔτίηρεβ ἰη (πε Βογάετγβ οὐ τμεὶγ Μδει. “3. 
τεργοδοῆεῖιῃ [πὸ ΠΟΚΡῸ ; ἀπά [δῖ βου] 
88]] ΡῈ οι ΟΥ̓ ἔτοπι δπιοηρ; Πἰ5 ρεορίε. 

431 Βεοδιβὲ ἢ6 δίῃ ἀεβριβεά ἴῃς 

80. ργεεωριῤέμοι) ὍΘ οτρῖπαὶ (ςξ. 
τηδγρίη, δηὰ ἔχ. χίν. δὲ πηρογῖβ. βοιηείιηρ 
ἄοῃε ὙΠ]ΡΠΪΥ δηα ΟΡΕΠΪΥ ; 1π (5 οὗ ἃ 5ἰη 
δρξαῖπϑὲ Οοά [ζ ἱπλρ]165 ἐμαὶ {μ6 οί 5 σοπὶ- 
τηϊἰοὰ οϑἰοη δου ἀπά ἴῃ Ὀγανδάο : οἷ. 186 
Ετεηοῖ “ἐς δυΐ 14 πηδίη." 

γεῤγοαεξεῖ ἐδ 1,.05}} ἈΔΙΒΟΣ σου] ῦ ΟΥ 
ὈΙΔΒΡΈΘΙΔΘΌΝ ἴἢ6 ΤΟΚῸ: οἴ. ἘΖΟΚ. Χχ. 27. 

82. “41π4 «υδιΐε δε εὐἰϊάγεη οΥ Ἰεγαοὶ αὐϑγε 
ἐπ ἐδὲ «υἱάεγπε.] Μοϑ65 τπεπίιοηβ ΠΟΓῸ, 45 
'5 85 ψοηΐ (ςξ. ἴμεν. χχίν. 1ο---τό), 186 βγβὶ 
ΟΡδη ἰγδηϑρτοβδίου ἃπὰ 15 ῬυΠΙϑηπηθηΐ ἴῃ 
ογάοσ ἴο Θχθπιρὶ ΕΥ̓͂ {Π6 Ἰανγ5 ἩΒΙΟὮ ἢ 15 ἰδυηρ 
ἄονη. Το οἴξηςο οὗ ϑαῦ δ - Ὀσγοδ Κη νν 85 
οὔθ ἔοσ ὙνΒιςοἢ ἔμογα οου]Ἱὰ Ὀ6 ἢ0 Ἔχουϑο. ΤΉ]5 
ἸΔῈ δἵ 1οδϑὲ σϊρξ Ὅς οὐϑογνεὰ ὄνεη ἴῃ ἴΠ6 
ὙΠ] άοττοβ5. ὙΠῈ6 ποίϊςο οὗ Εἰπὶ6 αυδέΐε ἐδε 
εὐ άγεπ οΥΓ Τεγαοὶ αὐεγο ἐπὶ δε «υἱάογπει: ἰδ 
[5 πο ἴοκοη [μδὲ [86 παισίν νγὰ5 νυ Θη 
ὙΒεη ἴδ ρθορῖῈ νγεῦῈ ΠῸ Ἰοηρεγ ἴδετε. Οἡ 
[86 σΟΠΙΓΑΓΥ ἰὶ 15 Ργορουν ᾿ηἰγοάυσοα Βοτὲ ἴο 
ςοηίταϑὲ ἴῃ6 ογάϊπαπος οἵ ἴπ6 ϑαθθϑῖῃ, ρίνθη 
βοίηθ {{π|ὸ ἃρο, Εχ. χχχὶ. 14, ἃπᾶὰ ἀδΥΙΏΡΙΥ 
νἱοϊαϊοα 'π ἴδε ολϑε Ὀεΐογο τ15, 1 [δ 6 56Γ168 
οὗ ογάϊπδηςοβς βσϑὶ ξίνεῃ ἴῃ ἢ}5 ὙἘΥΥ οδδρῖου. 

ρΑττηθη85 τΓὨγοιυρῃοις ἘΠαῖΓ ρεπετγα- ὅδ᾽ 
τἰοη89.) ἃΔηἃ τπᾶῖ {ΠΥ ρὰΐϊ προ ἴῃα 
ἔπηρε οὗ {πε δογάοτβ ἃ τ δθδηά οὔ δ] α:. 

ΤΠο Ἰαϊίοσ σσόγε ποῖ ΟὈΪ  ζαίοσυ υη8}} δὔϊζοσγ [6 
βει]οηθηξ ἰῃ Οδηδδπ: ἴδ6 ζογπιεσ νγᾶ5 Οὐ] - 
ξδΐογυ αἰγεδάγ. ῬΤγδηθρτεβθίοη οὗ 1 νγᾶβ 
ἐμετείσις ἃ ρῥγεβιπηρίυουϑ 5[η, ἀηὰ νγᾶ5 Ρυη- 
15ῃοα δοσοσζάιηρὶ γ. 

94. 132 «υαἹ ποῖ ἀρεϊαγεα «υδαὶ “δοιϊά δὲ ἀογθ 
20 ῥίνι] Τλεαῖῃ Βαδὰ ἰηάοοὰ θδθοη δεϑίρπθά 85 
186 ροηαῇ ν (Εχ. χχχὶ. 14, χχχνυ. 2); δυΐ 1ΐ 
Πδὰ ποΐῖ Ὀδθῃ ἀοίοττηϊποαὰ ἤονν (μὲ ἀοαϊῃ νγᾶβ 
{ο ὃδ6 ἰηῆϊιοϊοα. Οη ἴδ6 Ἡροῦτον νογὰ ἰσγϑη8- 
ἸΑϊοὰ οτὸ “"ἀθοϊαγο," οἴ, [μον. χχῖν. 12, Νοῇ, 
ἢ. 8. 

87---41. Οτάϊπδηοο οὗ ἴδο ἔπη ροϑ. 

88. ἐῤαὶ ἐδὲγ ῥωΐ μῤοπ ἐδὲ γγίηρε οΥΓ ἐδὲ 
δογάεγς α γίδδαμά 9 δἰμε] Ἀδθπάοσ ὑμαῦ ΒΟΥ 
δάά ἴο ὉἈ8}90 ΖΣ1η698 ΟὗὨ 8:0 ΒΟΣΑΘΙΒ (ΟΓ 
ΘΟΥΏΘΙΣΒ) ἃ Στϑδά οὗὨ Ὁ1π6: οἴ, Που. χχὶ!. 
15. ὙΏΟΙΟ [Π6 ᾿τογὰ ἰγδηϑίδίοα “ἔτ ηρο5᾽) 15 ἃ 
αἀἰδογοηξ οπὸ Ὀυξ τυ ἢ {Π6 βάτηθ ῬΌΠΟΓΑΙ 56Ώ56. 
ἼΠεθο ἔπηρψοβ ἅγὰὸ Ἴοηδιἀογεὰ ὈΥ ΔΛ ΠΚίπθοπ 
ἴο δὲ οὗ Εργρίίδη οτγρίη (' Αῃς. ἘΕγΡὶν ΙΠ 
421, 322). Σἢε ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ Οὐΐεξς [οὐγιϑῇ ζ81- 
Ταρηΐ νγᾶβ ἃ Πυδα γα ΡΊ ΑΓ Ρίεςα οὗ οἱοίῃ ἰκ6 
ἃ ταοάσγῃ μα, ἰο ἴμ6 σογποῖβ οὐ ὙγΒΙΟΒ, ἴῃ 



"δ 

29 Δμά [ζ 5Π4]1} δὲ υμπῖο γου ἔογ ἃ 
ἔπηρε, τῆδῖ γε τῇδῪ ἰοοΐ ιροη ἰϊ, ἀπά 
ΓΕΠΊΘΠΌΕΓ 411 της σοπιπηδπάπιηδηζβ οὗ 
τῆς ΠΟΚΡ, ἀπά ἀο τπεπὶ; δηά {παῖ γε 
βεαὶς ποῖ δε. γοιγῦ οὐὴ Πεαγί δηά 
γΟΓ ον Εγαβ, δε ψῃ]Οἢ γα ιι58 
ἴο ρΡῸ ἃ ὙΠογίηρ: 

40 ἼΠαῖ γε ΠΙΔΥ͂ τε] ΠΊΡοΓ, δηά 
ἀἄο 411] τὰν ςοπηπηδηάἀπηοηῖβ, Δπ4 θὲ 
ΠΟΙ υπίο γοι Οοά. 

41 Ἶ ἀπι ἴδε ΓῸΚΡ γοιγ Οοά, 
ΜΠ Ιοἢ Ὀγουρῇξ γοὺ οἱ οὗὨ ἴῃε ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ, ἴο [ἢ γοιγ (οά: 1 ἀγηὶ τῆς 
ΓῸΚΡ γους Οοά. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΙ. 
1 7832 γεδεϊδέο»ε οὐ Αογαλ, Φαίλαη, α»α Αἰ δίγαν»ε. 

43 “πε: σεῤῥαγαίκά ἦε 2εοῤίε ,»ο»ε ἐδε γεδεί τ᾽ 
ἑες. 84 Ζ4ε εαγέλ σιυαῤίοτυα με ΔΑογαλ, 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΥν. ΧΥΙ.. ἶν. 30---3. 

απ α γε εοπεμριελ οδῶς. 26 7812 κρρε:εγ: 
αγεγέσεγυεα το ἀοίν ἐσέ. 4αι οωγέφξορ ἐλομεα»αῖ 
αραΐ σευερε ἀμπαάγεα αγὸ σἰαίνε ὃν α ῥίαρμε 70» 
»εμ γ ηρ ἀραΐητί δήασες σαὶ ἀγομ. 46 
“αγορ ὃν ἑμεέρι:ε εἰαγόλ ἐδε δίαρμε. 

ΟΥΝ “Κογαῖ, τῆς 5οη οὗ [Ζἢδγ, “ εδαρ. 27. 
τῆς 8οη οὗ Κοβδίῃ, (ἢς βοῃ οὗ ἔξοιυς ες. 

Πμενΐ, δῃὰ λδίμδη δηά Αδίγαπι, {πε Ἴδας 1, 
80η8 οὗ Ε]140, δηά Ομ. {δ βοὴ οὗ 
Ῥε ει, 8οη8 οὗ Εδυθεη, τοοῖκ γιξη: 

2 Αηά {πεν τοϑε ὑρ δείοτε Μῶοβεβ, 
νὴ ςεγιαίη οὗἩ τε σὨ]άτεη οἵὗὨ Ιβγδεὶ, 
ὕνο μυπάγεά ἀπά ΒΗ͂Υ ρῥγίηποθβ οἔ τῆς 
ἈΒΒΕΠΊΘΙΥ, ὁ Απιουβ ἴῃ ἴῃ σοηρτερᾶ- ὁ εδαρ. 56. 
τίοη,, πιθ οὗ γτεπούχῃ: Ὡ 

24 Απά {πεὲγ ραΐμεγεά {πεπιβεῖνες 
τορεῖμεγ ραίηϑὲ Μόοβεβ δηά δραϊηϑβί 
Αδτοῃ, δπὰ δά υπῖο {πεηλ, "7 ἐσάε τ Ἠεῦ. 
ἴοο πιο ἀροῃ γοιι, βεείηρ 411 τὰς δ σακοα 

ςοπξοστηΥ τυ ἢ 1815 σοπηγηδπά, ἃ 556] νγᾶβ 
αἰίδομβοά. ἘἙδΟμ [2556] μιδὰ ἃ σοηῃβρίςιιοιβ 
1ῃσοδά οὗ ἄδθορ ὈΪυ6, [ἢ15 σοίουγ Ὀείηρ ἀοιδί- 
ἰε85 βυτηθο 8] οὐ [06 βδᾶνθηυ οτἱ βίη οἵ ἴδ6 
ΠΟΙ ἀπηθηΐβ οὐ ΠΟ ἢ ἴδ νγᾶ5 ἴο βοῦν 85 
ἃ τηοηθηΐο. Ὑγδάϊίοη ἀείοττηιηθὰ {πδξ 16 
οἴδος ἰπγοδάς Ξβῃουϊά Ὀ6 ὙἈῖ6,---ἢ]5. σοϊουσ 
δεῖπρ δῃ δι ]επὶ οὗὨἨὨἁ ρυτΥ (ςξ. [5.1]. 18). ὙΠΕ 
Διτδηρβελθηΐ οὗ ἴθ (ἢτοδλὰς δηὰ Κηοίβ, ἴο 
ὙΒΙΓἢ (π6 [ενν8 δείδομβοὰ ἔπθ ρτοδίεσέ ἱτηρογί- 
ΔΠΟΒ, νγδ5 50 δΔαἀϊυβίοα 845 ἴο 5εῖ ἔογσίῃ 5Ξυπὶ- 
ὈΟΙΙΟΑΙΪΥ ἐμ6 613 ῥτθοορίβ οἵ ψῃϊσῃ [ῃ6 1,ἂνν 
νγὰ58 ὑοϊενοὰ ἴο σοηβίϑί. [πὸ οὖσ [οτά δβ Εἰπ|ὸ 
(8εὲ ῬΠαγίθοος δπαγροά {μεῖς ἔπηζεβ (Μδίζ. 
ΧΧΙΙ,, 5) ἴῃ ογάεγ ἴο οδίδίη τερυΐδίϊοη ἔοσ ἐμοῖς 
Ῥίεῖγ. [Ιη ἰδίου. Ἐπ|ὸ8 βόνγενοῦ {86 [ονν5 ἤᾶνα 
ΌΓΏ ἴδε ἐΠηροά ραττηοηὶ (21:8) οὗ ἃ 5τωδ]]οῦ 
5126 ἀηὰ 845 Δἢ ὈΠάΟΓ ἄγεββ, [8 τ186 15 μονγ- 
ἜΥοΓ 511} τεϊαίηϑά, Ἔβρϑοῖδ!!Υ δὲ τηογηΐηρ ΡΓΑΥΕΣ 
ἴῃ ἴδ δγπδρορίιο, 

59. ἐῤῥαὶ γε “τὰ πο] Ἐδίπου, ἐδαὶ γε 
αυσηπάεν' ποί. 

41. Μαγ ὃὲ σοηποοίοά ὙΠ} [Π6 Ῥγθοθάϊηρ, 
Δηὰ {ΠῈ}5 τεποσϑά : ὕπέο γιὸ ἐξα 1, Ο ΒΡ γον Οοά, 
«υδίορ ὀγοι δὲ γοι οἱ ΟΥ̓ ἐδε ἰαπά 9 Ερτρὲ, 10 
δὲ γον" Θοῶ: ἔυεέη μπ]ο »εδ, ἐδε ΠΟΚΡ γον Οοά. 

ΟΗΑΡ. ΧΟ. ΘΟ] Ιοη οὗ Κοτδὴ δηά ἢἷ5 
ζογρδηγ. ΤῊΪΒ5 παγτδίϊνε 15 τεραγάθα ούθη ὉΥ͂ 
Ἐνναϊα, Κποροεῖ, ὅζς. 45 ροββϑοϑϑίηρ ἴπ6 σβαγδο- 
[οΓ 561 65 δι γι δυξοά ὈΥ {μετ ἴο {Π6 οἰάεςί ἀοςι- 
Τηδηΐ5, [Ι [458 αἶϑο, 25 νν}}} 6 ποία ἴῃ (86 
Οουγϑο οὗὁἨ ἱΐ, σοπλδ ΚΑ Ὁ] 6 ἱἰπίογῃ}] ἰοΐκοης οὗ 
Διἰδίογί ἃ] ἐγ. 866 ἴμεϑα Ἰδεϊοσ τότ ΠΥ 
ἀενεϊορεά ὈΥ ΒΙηΐ, ' ΤΠ ηἀεεϊσηοὰ (οίη.᾽ ρρ. ας 
--79. Το ἀδίε οὗ {π6 ἰγδηϑδσέοη ςοηίδιπρὰ ἰῃ 
ἴξ σδπηοῖ ὃδ6 ἀεϊογπιποά, Ὀυΐ συ. 12,14 ΤΟΌΔΟΙΥ 
Ῥοϊπξέ ἴο ἃ ρογίοὰ ποῖ στῃηυςὮ ἰδΐοσ (δὲ 
οὗ {86 σεθο !οη δὲ Καάθϑεῆ, Αἵ δὴν σαΐο 1ῃ 5 
σΒαρίοσ ἀθθβ Ὡοΐ ΠΘΟΞΘΑΓΙΪΥ σαη ποΪορῖ- 
ΟΔ]γ δἴϊοσ ἔπ οὔδ ργεοράϊηῃ. 

1, Κογαρ, ἐδὲ σοηπ οΚὶ ΙχϑανἹ “ ϑοῃ ᾽" Βοῖὸ 
15 οαυήναίοεπε ἰο ἀδόςοεπάδηϊ, ἃς οὔδθῃ ἴῃ ἴπ6 
ΒΙδ]Ι6. Αὐηγᾶπιὶ ἀπά 128 νγεγὸ Ὀγοίμεσβ, ςξ, 
Εχ. νΥἱ. στϑ, δηά (8 ΚοΙδὴ νγᾶβ σοπηδοίϊοά 
ὈΥ ἀϊϑίδηξ σουϑίπϑμῖρ ἢ Μόοθϑος πὰ Αδτγοη. 
ὙΒουΡἢ Βείηρ ἃ Κομδίμιϊθ, ἢ6 τγᾶβ οὗ 1ῃδέ 
ἀϊνϑίοη οὗἩἉ {π6 1,ονϊίοα υυ πο μδά [π6 χηοκῖ 
Ποπουγαδῖα σμᾶγρθ, γεῖ 25 ΕἸΙΖΑρηδη, 8ο δὰ 
Ὀθεη πιδάθ “Ποῦ οὐ {π6 ἐλην}εβ οἵ 6 
Κομδίβι65" (Ἰ]. 20), Ὀοϊοηροά ἴο 86 γουηροβέ 
Ὀγάποῖῦ ἀεδοοπάθά ἔγοπῃ [022]6] (ςἕ, αἱ. 17}. 
Κογδὴ ργορδῦν τεραγάθα ἰτηϑοῖ 85 Ἰη]υτγοά - 
ἀηὰ {μογοΐοσε ἴοοκ (ἢθ 1οδὰ ἰπ (ῃϊς πἰκηιον 
ὙΠΟ ὈΕΆΓΒ ΔΙννΑ 5 15 πᾶπιδ ἴῃ ραγίσυϊδ: 
οὗ. νυ. ς, 6, ΧΧΥΪ. ἡ; [μἀ6 χχ. 

αέῥαηπ απά “«4δίγαν»ε...Οη] ΟΥ̓ {δεϑθθ, Οη 
'5 ποῖ ἀραίη πηεπίϊοηθὰ, Ηδ ργορδθ)γ τ ίτ- 
ἄτενν ἔτοπι πε σοπβρίγαου. Ὑμθθο (ῆγθθ ὑγογθ 
Ἀουθεηϊίοβ ; δηὰ νγοτθ ῥρΓΟΌΔΟΙΥ ἀϊδοοηϊεηϊοά 
Ὀεσδιβ ἔπ ὈΪΓΕτίρῃς μδὰ θοδη ἰδκθη ΑΥΤΑΥ͂ 
ἔτοπι {βεὶγ ἀποεβίοσ (ςξ. Οεη. χ]ῖχ. 3 ἀπά ποίθ), 
δηὰ στὰ [ἃ 1Π6 ῬΓΤΏΔΟΥ οὗ ΤΠΟΙ͂Γ ονγη ἰγῖδο 
διηοηρϑί ἴΠ6 ἐγῖθος οὐ [5γδθ]. ὍὙΠὸ Ἀοιθδοηϊξΐεος 
ἐποδηροά ποᾶγ ἴο ἴμ6 Κομαδίε5 (ς. 1, ἃς 
Δη4 ποΐε), ἀπά ““ἴἢυ5 [π6 ἔννο ΑΠῚΠ165 ὑγογρ 
ΠΟΠΨΘΠΙΘΠΕΥ 5ἰτμαΐθα ἔοὸσ ἰδκίηρ σουηϑεὶ ἴο- 
δεῖμεγ" (ςἕ ΒΙυπί, Ρ. γ6). Οπὸ ρῥγεοίοχὲ οὗ 
(86 ᾿πϑυττεσίοη ῬγΟῦΔΌΪΥ νγᾶβ ἴο δβθογὶ [ὴθ 
ΤΙ 5. οὗ ῥυϊπιορεηίξαγο,-- -οἡ {πῸ ρᾶτέ οὗ 186 
Ἀδυθεη 65 δραῖπδὲ Μόοϑοβ, οἡ ἔπε ρᾶτί οἵ 
Κογδὴ δραϊηβέ [μ6 ἀρροἰπίπηεπε οἔ {02Ζ]εὶ. 

ἴοοξ τ19}] ὝΠ6 οτρίπαὶ ἢδ85 βἰ ΠΙΡῚῪ “ἐἴοοκ -" 
Ὑγμδΐ {ΠΕῪ ἴοοῖ 15 ηοΐ 54, 866 ποῖΐδ αἱ εῃὰ οὗ 
σΒδρίοσ, 

2. ἕαυο διμάγεάδ «πὰ ἤν ῬΠπαΙ φΓ δὲ 
αηενιδ») ὙΒ6ΒΘ ἀρρϑᾶγ ἴὸ ἧἴᾶνο Ῥοϊοηροά 
ἴο 186 οἴου ἐπ σο5, 85 ἰ5 ἱπῃρ θὰ ἰῃ 186 βίδίος- 
τηθηΐ (ΧΧΥἹ]. 3) [μδὲ Ζεϊορμομδὰ ἰῃς Μδῃδϑεῖίθ 
νΑ5. ““ηοΐ ἴῃ ἴδε σοπΊρδηΥν οὗ Κοτγαβ," 



ν. 4---,ι6. 

ςοηρτορδίίοη 476 ΒΟΙΥ, Εν ΕΓΥ οπα οὗ 
τἢεπιὶ, ἀπά τε ΓΠΟΚΡ ἐς ἀπιοηρ ἴΠ6η1: 
Ὑνῃεγείογε τΠεη [ΠῚ γε ἃρ γουγδοῖναεβ 
Αδονε ἴῃς σοηρτερδίοη οὗ ἴῃς ΓΟΚΟ ἡ 

4 ΔΑπά νβεη Μόοϑεβ μεαά 22}, ἂς 
Ὲ]] ὑροη ἢ18 ἔδςε: 

ς Απά δε βϑρακε υπίο Κογδὴ δηά 
πηΐο 411 [ιἷ8 σοπΊρᾶῃυ, βαγίηρ, ἔνβη 
ἴο πιοῖτονν ἴῃς ΙΟΚῸ Ψ} 8ῃδνν ψῃο 
αγέ ᾿ἶ8, δπηὰ τοῖο ἐς Βοῖγ; δηὰ ψἹ]}} 
σαυβ86 ἦέἔηι ἴο σοπΊδ ΠΟᾺΣ υὑπῖο ἢϊπι: 
ὄνθη ἀΐπι μοπλ Β6 Πα σΠόβεη ν]]} 
ἢε οδυ8ε ἴο σοπιὲ πδᾶῦ υηΐϊο ἢΐηι. 

6 ΤῊϊβ ἀο; ΤἌκε γου ςοηβοῖ8, Κο- 
ΓΔἢ, πὰ 411 ἢ15 σοπρδηΥ ; 

7 Απά ρυῖ ἢτε τῃεγείη, δπά ρυΐῖ 
ἴπσθῆβα ἴῃ τπ6πὶ δείογε ἴ[πῈ ΓΟΧΡ ἴο 
ΤΆΟΥΤΟΥ : δηά [ἴ 5Π4}} θεὲ ἐλαὲ [6 πηδη 
σοι ἴῃς ΓΟΚΡ ἀοίῇ οἤοοβα, μα τα 
δὲ ὨΟΪΥ : γε ἰαξε ἴοο τυς ἢ προη γου; 
γε 80η8 οἔ ],ἐενὶ. 

8 Απὰ Μοβεβ κά υπῖο Κογδῇ, 
Ηρδσ, ἱ ῥγᾶγ γοιι, γε ϑοπ8 οὔ [μεν!: 

ο ὅ δ ὐδθὶ ε1 μὲ ἃ 5118}} τῃϊπρ' ιηΐο 
γου, τῃδὲ (πε (ὐοά οἔὗὨ ἴδγδεὶ δίῃ 86- 
Ραγδίθα γοὺ ἔγοπι ἴῃς σοηρτερδίίοη οὗ 
ἴϑγδεὶ, ἴο Ὀγίπρ γοι ἤθᾶγ ἴο δἰ πη561} 
ἴο ἀο τῆς βογνίςε οὗ (πε τἈδεγηδοὶα οὗ 
16 ΓΟΚΌ. πὰ ἴο εἰαπά βείογε (ἢς 
ςοῃρτερδίίοῃ ἴο πη ἰβίογ ὑπῖο {Πεηνχὶ 

10 Απά Βα δαῖῃ δγουρῃς ἴῃε6 ΠΕΑΓ 

8. αὖ ἐδὸ εοπσγέσαϊίοη ἄγε δὸ) Οἱ. 
Εχ. χῖίχ, 6ὅ. Ὑὲ σϑδὶ διίδοὶς οἵ Κοιαῃ νγᾶ5 
ἀουθεῖοσ5 ὕροη ἴδ6 δι Που γ οὗἩἨ [Π6 ἐδπγ οὗ 
Αδτοὴ οὐδοῦ ἴπ6 1 ,ονϊεβ. Οἱ, ν. το. Ηἰἴἰ5 
οὈήοσς ννᾶ8 ποῖ ἴο δ ἢ {πὸ ἀἰπεϊηςοη Ὀ6- 
{ννεθη (Π6 1, ,ονο5 ἀπά {πὸ ρθορὶθ, δι ἴο νυἱη 
ΓΙΘΘΕΪΥ αἰ σπ ἔοσ ᾿ἰ πιο ἀπ μ15 ΚΙ σπΊθῃ. 
αὐ 1Π15 υἱεαῖθ ἀθϑίρτι 15 τηδϑιοα [ῸΣ (ἢ6 

ἐλδεῆϑι ἴῃ ογάογ ἴο νὴ ϑυρρογί ἔγοπι [ἢῃὸ 
δου δεηες Ὁ. ρΡυξεϊην ἑοτνγαγά οἰδ1π|5 ἴο 5ρ! γὶ- 

[0.2] Θ4υ 21 οἡ ὈΘΠΑ]Γ οὗὨ ΘΥΟΥῪ [5γδο} 116, 

8. »:“οη ΟΥ Γευῇ Μολοβ δά ἄγεβϑος Κογδῇ, 
Ὀυΐ ϑΘρθαᾶκβ ἴῃ ἴθ ρἰυγαὶ, ὈοΐΪὰ 45 ἱποὶυά- 
ἴῃς ἴδ 1,ονυιο5 οἵ Κογδὴ}β ἔδοϊίοη δηά 4]50 ἴῃ 
ογάεσ ἴο ἱπίπιδίο ἰμδὲ ἢ ννγὰβ ἄνγᾶγε οἵ ἴδ 
ΤΟΔ] πιοίϊνοβ οὗ {86 1ου]δ σοηθρίγαΐοσβ ((ξ, 
Ὡοῖο οὔ υ. 3). 

9. δερριοίδ ἰὲ διῖ α “γιαῦῖ τίη! μπίο γοῖι, 
ἅς. ΤῈ “"ϑθοτηοί ἢ 18 ποῖ ἴῃ {πὸ ογἱρίηδὶ. 
Ἀρηάογ ἴδιι5: 18 1ὖ ὕοο 110010 ΖῸΣ γοτι, ἐ. 6. 
“15 1{ 1655 [ἤδη γοὺγ αἰ ΠΥ ἀεγηδηάϑ ὃ ̓"" 

11. Ὑπὸ νοσγάϑβ οἵ Μοϑεβ ἰη ἢ18 τσγδί ἢ ἃΤῸ 
Ὀγοκθη, [1,{{ ΓᾺ}]Υ (Π6 νεῦϑο τη5: “ὟΝ Βεῖο- 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΥΙ. 

ἐο ῥδίπι, ληὰ 411 (ΠΥ δγείῆγεπ [ἢ 6 βοῃϑβ 
οὗ [μεν] νι ἴδε: δπά 8εεκ γε τῇῆςε 
ΡΓεβιῃοοά αἷβο ὺ 

Ι1 Εογ ψῆϊς ἢ σαυβο δοὲῤ τπου δηά 
4}1 τὰν σοπιρδηΥ αγε ρατῃεγεὰ τοροῖθοῦ 
δσαϊηϑίῖ ἴῃς ΓΠΟΚῸ : δηὰ ννῆδῖ ἐς ἄδγοη, 
τῃαῖ γε τηυγπλυῦ ἀραίηϑι ἢἰπιὶ 

12 ἴ Απά Μορβεβ βεηΐϊ ἴο ς2}} [)α- 
[δ δηὰ Αδίγδιι, [Π6 8δοηβ οὗ Ε]ϊδΌ: 
ὙΠ] οἢ καἰ 4, ε ννἢ}} ποῖ σοπιε τρ: 

13 15 δ ἃ 5118}} τῃΐηρ τπδὲ ἴδοι 
ἢδβι Ὀγουρῆς 8 ὉΡ ουΐ οὗ ἃ ἰαπά τῃδῖὶ 
βονγεῖῃ ἢ τὰκ ἀπά Βοπευ, ἴο ΚΙ]] 
18 ἰπ (ἢ6 ψιάεγπεββ, ὄχοθρῖ ἴδοι 
ἸΏΔΚα {Πγ861} Δ]τορεῖμεσ ἃ ργίηος οναῦ 
υϑδὶ 

14 Μογζδεονεσ ἴδοι Παβὲ ποῖ Ὀγοιρῆξ 
1.58 ἰηἴο ἃ ἰδλπά (παῖ ονγεῖἢ νυν πα Κ 
Δηἀ ΠΟΙΟΥ͂, ΟΥ ρίνεη 0 ἱπῃεγίίδπος οὗ 
Πε]45 δὴ 
ουξ 6 ἐγε8 οὗ ἴῃε86 πιεηὶ νὰ ψ}}}} 
ποῖ ςοίηα υΡ. 

Ις Απά Μοβεβ νγᾶβ8 νεῦῦ ψτοΐῃ, 
Δηὰ 5414 υπίο ἴῃς ΠΟΚΡ, “αθροςξ ποῖ ἐσεη. 4.4 
ἴδοι (πεῖς οἤεγίηρ: 1 πᾶνε ποῖ ἴἌκβη 
ΟΠδ 858 πὶ ἴΠεπὶ, πο ῈΓ πᾶνε 1 
δυγῖ οης οὗ πηι. 

16 Απά Μοβεβ βαἱά υπίο Κογαῇ, 
Βε {δου Δδηά 411 τῆν σοπιρᾶηγ Ὀεΐογα 
ἴμε ΓΟΚΡ, δου, ἀπά {πεγ. δηὰ Αδτοη, 
ἴοΟ ΠΙΊΟΙΙΟΥ͂ : 

ἴογε δραϊηβὲ (86 ΓΟΚῸ (ποῖ ἀρζαϊηϑὲ Αδγοῃ) 
ἴδοι δηὰ 411 ἸΠΥ͂ ΠΟΠΊΡΔΩΥ ννῆο ἃζὸ ραϊδμογοά 
τορείδογ, δηὰ Αάγοῃ, ὑνβδέ 18 6, [δὲ γὸ τη} - 
ΤΏΙΓΣ δρδίηϑσὲ ῃ1π|} Οὗ, [86 ΡάγΆ]}6] σορσγοοῦ οὗ 
Απδηΐα8 ὉΥ δὲ Ῥείεγσ, Αςἰβ νυ. 3, 4. ὙΠ 
Αδγοηῖς Ἰὐβϑε ας νγ»ὰβ οὐ ἀϊνίῃθ δρροιηΐ- 
τλοπῖ; δηά ἔδυ. ἴῃ το]οςιϊης [ἴ, ([ἢ6 σοηβρίγα- 
ἴοσβ ΜΜΕΓΕ ΓΘΔΠῪ το ] Πρ; ἀραϊηϑδὶ Οοά. 

1858. 1 Μὰ «Ὅ»ιαἱὶ ἐῤὶπς ἐδαὶ ἐδοΐι ῥα-ὲ 
δγομσδί τῷ ὩὴῇῬ οἱ 97 α ἰαπά δαὶ  οςυει ὁ «υἱὖ 
"ἱἱᾷ ἀπά ῥοης 7 ΝΕ ρέγνεῦϑε σοπίεπιρε ΤῸΓ 
ἴῃς Ῥχγογηϊθοβ [λαΐπαπ δηὰ ΑὈϊγάπὶ ἀδειρηδαίο 
Ἐφγρὲ ὃγ {πὸ ἴοττη5 ἘὈΡΓΌΡΕ σε οἴϑοννπογε ἴο 
186 Ιαπά οὗ βπᾶδῃ. Βυΐ 1 ἔδοξ δη Ἔχοῆδηρο 
οὗ ἰδυηΐβ νγᾶϑ δοίης σδιτιοὰ οὐ Ὀείννοθη {ΠῸ 
ΡαΓΈΘ5; [26 “γὲ ἰάΚα ἴοο τῃιςΐ ὕροη γοι;" 
οὗ Μοϑεβ ἴῃ υ. 7, 8 ᾿ἷ5 τοργοοῦ οὗ ἴῃ6 [Κὸ 
τογὰβ υϑοὰ ΟΥ̓ [Π6 σοηϑρίγαΐοσβ ἴῃ υ. 3, δπά 
ΠΟΣῚ 6615 ἰξ ἃ 51π18}} ΓΒ ηρ ἴῃ 1Π6 νοῦϑα Ὀοίοτο 
115 15 Ὀυϊ (Π6 ἐς οὗἉ 8 ννογάβ ἴῃ υ. 9. 

14. οὐ ἰδομ ῥμὲ ομδ ἐδὲ ε72: οὗ; 1δε:δ 
61] ἐσ. “Ὀ]Ιπὰ τΒοπὶ ἴο ἴμ6 ἕαςξ ἰδδὲ γοιι 
ΚοΟΡ Ὠοῃὸ οὗ γΟὺΣ ῬγΟπΊ θ65:᾽) δαηιυϊναϊοηΐ ἴο 
Ὦχον ἀμδῖ ἴῃ ἰδμοῖσ ἐγεβ." 
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17 Απά (χἴκα Ἔνεγῦ πιδη ἢ15 σδη56Γ, 
Δηά ρυῖ ἰπσεηβ8ε ἴῃ ἴδδπ), Δηά Ὀγίηρ 
γε θείογε τπῈὲ ΓΟΚῸ ἘνεγΥ τηᾶπ [8 
ςεηβοῦ, τνο μυπάγεά δηά ΠΗ͂Υ σαη3ΕΓΒ ; 
(που 4150.) δηά Αλγοῃ, βᾶςἢ οὐ γοι ἢ 18 
ΠΘΠΒ86Γ. 

18 Απά {πεν ἴοοῖς ἐνεῦ πηδῃ ἢ 15 
ςεηβεγ, ἀπά ρυῖ ἤτε ἴπ (Πεπ), δπά [δά 
ἰπςεηβε ἴΠεγεοῃ, δηά 5ἴοοά ἴῃ τῆς ἀοογ 
οἔ τῆς ἐλθεγπδοὶς οἵ τς σοηρτερδίίοη 
νν ἢ Μόοβεβ ἀπά Αλτγοη. 

19 Απά Κογδῃ ραίδεγεά 41] τε 
ςοηργαρδίίοῃ ἀρίπϑὲ ἴπεπὶ ὑπο ἴδε 
ἄοογ οὗ τῆς τλρεγηδοῖε οὗ τ[ῃε σοηρτο- 
ρλϊίοη : δηά τε ρίογυ οὗ τῆς [ἾᾺῸκΡ 
ἀρροθαγεά υπηΐο 1] τῃ6 σοηρτερδίίοη. 

20 Απά τῆς οΚῸ βρᾶκε ὑπο Μο- 
868 4ηἀ υηἴο Αδίοη, βαυίηρ, 

21 ϑερᾶγδίβ γουγβεὶν 68 ἔγοπι ἀπλοηρ; 
1ῃ18 σοηρτερδίιοη, ἴπλῖ 1 ΠΊΔΥ ςοη- 
8.716 ΤΠ 6ΠῈ 1Π ἃ ΠΙοΟΠΊΘΠζ. 

22 Απά {Π6γ ἔ6]] ἀροη τἢοὶγ ἔλοαϑ, 
Δηά 8214, Ο (ὐοά, τῆς (Οσοά οἵ εἰς 
ΒΡΙ ΓΒ οὗ 4]}1} βεβῇ, 5}.4]] ομε πηδῃ 8ἰη, 
τηά ψν "τ του θεὲ ψνγοῖῦ ν ἢ 411 τῆς 
ςοπρτγερδιίοη ἢ 

223 ὅ Απά τῆς ΓΟᾺΡ βϑρᾶκε υπίο 
Μοϑβε8, βαγίπρ, 

24. ὄρεα υπίο [ΠῸ ςσοπρτερᾶιίοη, 
δαγίηρ, Οεῖ γοι υρ ἔτοπι δρουΐ τῆς 
κα δμ- ΒῈ οὐ Κογαῖ, ᾿δλίῃδη, δηά 
ΑὈίγδῃ. 

Ζς Απά Μόοβεβ τοβϑὲ ὕρ δπά νεηῖ 
υηίο Ὠδίηδη ἂδηά Αδίγδπι; δηά ἴῃς 
εἰ άετβ οἵ 15γδεὶ [Ὁ] οννεά Βΐηι. 

26 Απὰά ἢε δβρᾶκε πηΐο ἴῃς σοηρτε- 
ἄβμαυι βΑγἱ Πρ, [)εραγῖ, 1 ργᾶὺ γου, 
τοι ἴῃς τεηΐβ οὗ ἴΠεβ8ὲ νος κεά τηδη, 

24. ,ηο»ι αδομὲ δὲ ἐαδεγπαεῖς Γ᾽ Κογαῦ, 
αίδαη, αμά “δίγαρ] Ἐδηάογ, Ὁ γ9111πε οὗ 
Κοτδῃ, ἄς. Το ἴοπί οὗ Κογδῆ, 85 ἃ Κομβδίῃ- 
ἴϊ6, δβἰοοά οὐ {π6 βοιῖτὴ διἀ6 οὗ [8μ6 {Δ Όθγηδο]α 
οὔ {πΠ0 1 ογά ; δηὰ ἴποβϑο οὗ ̓ ϑδίῃδη δηά Α Ὀίγδασι, 
435 Ἀδυθδηϊ 68, ἰῃ [Π6 οὐογ "6 οὗ δῃσδιηρπηθηΐ 
Οη ἴΠ6 584π|6 5ἰάθ: οὗ οῃ υ. 2. εξ που ρἢ ἴδ 6 
ἰοηΐ5 οὗ ἴ[Π656 ἴἤγοθ ννόγὸ 1.5 σοηίσουοι5 (ἢ6 
Ὠλτταίίνοθ, νυ ἢ 1]5ῖ ποῖ σοίηρς ἰπίο ἀδίδ!}, δυιρεοϑίβ 
ἴο υ8 [πδὶ {ΠΟῪ ἀἰά ἠοῖ βῆαγθ {πὸ βᾶπιβ ἔδίθ. 
Κογδὴ δπά ἢΐ8 σοσῆρδην το ἀδτοά ἴο ἰηίσγι 
ἘΠΟΠΊΘοΙ ν65 οἡ [Π6 ΓΙ βΕΥ οὔ ο ννεγὸ ἀδϑίγογοα 
ΌΥ ἢγο ἔτοπὶ 1ἴη6 1 ογά δἱ 126 ἀοοῦ οὗ ἴῃθ 
(ΔΌογτδοΪθ οὗ (πο 1, ογά, Ὁ. 2ς: (6 ἈΘΟθδη 65, 
Ψ8ο δά σευ] Μοϑοθ ἔογ [Π6 ἔδι!υγο οὗ [ἢ 6 
ῬιοπΊῖϑοϑ αρουΐ ἴπ6 ρ]θδϑαηὶ ἰδηὰ, ννεγὸ 5υά- 
ΑΘΏΪΥ δηρυϊδὰ Ἡν 8 115ὲ βιδηάϊηρ δ {Π||Ὶ. οννῃ 

ΝΌΜΒΕΚΞΒ. ΧΥΙ. ἵν. 17---23. 

Δη4 τους ποιμίπρ᾽ οὗ τῃεῖγβ, ἰεϑὲ γε 
Ὀε ςοηπϑιιπηεά [π᾿ 411 {Πεὶγ 51η8. 

27 50 {ΠῈγῪ ρᾶῖ ὕρ ἔτοηι ἴἢε ἴλθδεγ- 
πδοῖὶς οὗ Κογαδὴῃ, ᾿λαῖμδη, δηά Αδι- 
ΓΆΠΙ.,) ΟΠ ΘΥΕΙΥ͂ 8:4ε: πὰ ᾿δίῃδη 
αηὦ Αδίγδαι ολπὶς οἷ, δηά ςἰοοά 
ἴῃ τῆς ἀοογ οὗ {πεὶγ τεηῖβ. δηά τῆοὶγ 
ννίνεβ, Δπά {πεῖς 8οη5, δηά {εὶς {π||Ὸ 
σΠ]άγεη. 

28 Απά Μορβεβ 8:4, Ἠξγεῦυ γε 
8[|}} κπονν [δὲ τῆς [κ Βαδῖῃ βεπὶ 
Ππι6 ἴο ἀο 41] [Π6586 ννογζς; ίογ 7 ἦσυε 
ποῖ ον ἐΐεηι οὐ τπιὶπα ονγη πκὶηά. 

29 [ἴ{ τΒεβὲ πηξη ἀἷε 'τῆς σοπηπιοη !' ἨςὉ. 
ἀελιῃ οἵ 11 πιεπ, ογ ἰξ {ΠΕ δὲ νἱβίτεα κῶν δέν. 
Δογ ἴῃς νἱβίϊδτίοη οὔ 41] πιδη; “δέπ 
τε ΓΟΚΡ Παῖῃ ποῖ βθηῖ π|6. 

40 Βυῖ Ι΄ τῆεὲ ΓΚ ἴπιλκε ἃ ἽΠεὸ- 
πανν τῆϊηρ, δηά τἢς δα ορεπῃ ΠΕΓ ἐγεαδινε. 
τιουτῃ, ἀπά βϑνναί ον τπεπὶ ἀρ, ΜΙ 
4} τῆλὲ σῤῥεγίαϊη υπῖο πεῖ, δηά 
ΠΕΥ γὸ ἄονγῃ ,ηυϊοϊς ἰπῖο τῆς ρἱξ; 
Π6Π γε 5}4]1] υπάεγβίδηα τπδῖ {μεβε 
ἤδη πᾶνε ῥγονοκεά τῆς [ΟΚὉ. 

41  “Απά [ἴξ σλπιε ἴο ρ488. 85 ἢε 7 “3ρ. 27. 

μλά τηδάς δηὴ επά οἵ ϑρολίζίηρ 411 ὅσω 
ἴπε86ε νγογάβ, τῇδ᾽ τῆ6 σγοιπηά οἶανε 
Ἀϑυηάογ [δῖ τᾶς ὑπάεγ ἴπεπι: 

22 Απά τῇῆε εὐ ορεπεά Πεγ 
του ἢ, πὰ δννγδ  ονγεὰ τῆεπὶ υρ, ἀπά 
{Πεῖγ Ποιιβε8, δηά 411] {πῈὸ τπθη [ἢ δὲ 
σῤῥεγίαϊπεά απῖο Κι ογδῃ, δηά ]] {δεν 
δοοάβ. 
3} ἼΠΕΥ, ἀπά 11 τπδῖ σῤῥεγίαϊπεά 

ἴο ἴπδπ). νεηῖ ἄονγη αἷἷΐνε πο ἴῃς 
Ρὶζ, δηά τῆ6 εἀγίἢ οἰοβεά ὑροη ἔπεσι: 
Δηἀ {ΠῈΥ ρεβῃεά ἴτομ δπιοηρ ἴῃς 
σοηρτερδῦοῃ. 

ἰοηϊ-ἀοοῖβ ἴῃ ἴῃ Ὀάττθη Ὑ]άογηθϑα (συ. 21 
--322). ΤΒὲ ΑΟΥ, {μεη 18 ἱπδοσυγαῖε ἴῃ {8ε 
ποδάιηρξ οὗ (818 σῃμαρίογ, ὑυβογο ἱξ βίδίθβ, “" 21, 
ΤΟ ϑΑγἢ δννα]οννεῖ ἃΡ Κογδβ, δηὰ 4 ἢτγθ 
σοπϑυσηθίῃ οἴμογβ." Οἱ, χχνὶ. :ο, ΣἹ, δηά 
ποῖθ. ΤῊ Ϊ5 στοὰ] δπὰ οὈν!ου 5}. υπάεειρηθά οο- 
ἱποίάθηςσο Ὀείνγθθη ἔδο βίδϊοπγθηΐ τηδάθ ἴῃ [Πο86 
γοΓβοΒ δηά (Πδί οὗ {πδϑ6 ἰ8 ΒΔΡΡΙΥ ἄγαν οὐΐ 
ὉΥ ΒΙυηΐ, ΡΡ. γ8, 79. 

47. «οοὐ ἐπ ἐδὲ ἄοον Κ᾽ ἐδεῖν" ἐεπ.}1 ΑΡ- 
ῬΑΙΘΠΕΙ͂Υ ἴῃ σοπίιυπιδοίου ἀεἤδηοα. 

382. αἱ! ἐδὲ πιεη ἐδαὶ ἐγίαϊπεῦ ὠπίο 
ἜΠΠΠ] 1 “411 υηΐο Κογδὴ :" 1.6. ποῖ ἢ18. - 
8ΟΠ8, ἔοῦ νγὸ σοδά χχνὶ. χὰ, “16 σι] άγοη οὗ 
Κογδὴ ἀϊοὰ ποῖ," Ὀυΐ 411 Ὀεϊοηρίπρ ἴο τὴ 
ννῆο Πιδὰ Δϑϑοοίαϊοα {ποηλϑοῖνεβ νὰ Ὠϊπὶ ἴῃ 
1}}}58 τοῦ 6] ΠΟ. 



ν. 34--.8.] 

234. Απάὰ Δ}1 β5γδ8ὶ τῃλῖ τυόγὲ τουπά 
δῦους {Π6πὶ θεα δὲ ἴῃς οτῪ οὗ τῃετι: 
ἔογ 186} 844, 1,658 [Π6 δῦ βυνδιὶονν 
ι8 ὉΡ αἰδο. 

2425 Απά τμεῖε σάπια οὐδ ἃ ἔγε 
ἔτοπι ἴῃ Ι͂ΟΚΡ, δηά ςοηπϑυπιοά τῆς 
ἴνο δυπάγεά δηά ΠΗ͂Υ τπδη τἢδῖ 
οἤετγεά ἰπςεηβε. 

46 4 Απά τὲ ΚΡ βρακε ὑπο 
Μοε8, βαγίηρ, 

27 ϑρεακ υπίο ΕἸεαΖζαγ της βοὴ οὗ 
Αλίοηῃ ἴδε ρῥγεβῖ, τδῖ ἢε ἴὰκε ὑρ 
ἴῃς σδηβεῖβ ουἱϊ οὗ {π6 Ὀυτγηίηρ, ἀηά 
δοδῖζογ ἴμου τῆς τε γοπάξγ; ἔοσ 1ΠῈῪ 
ΔΓ6 Βδι]οννεά, 

48 ἼΤὴα ςοηβεῖβ οὗ {Πε8εὲ βἰπηεῖβ 
ἀραίηϑδί ΠΕΙ͂Γ οὐ 580ι15, 1εῖ τῇεπὶ 
ΤΏΔΚΕ τηδπὶ Ὀγοδά μ]δῖεβ ,22.,γ7, ἃ Ἄοο- 
νεπηρ οὐ τῆς Δ4]ἴαγ: ἔογ πεν οβέεγεά 
ἴπεπὶ δεΐογα τῆ ΓΟΚ, τΠεγείογα ΠΕΥ 
ἃτε Ἠαϊϊοννεά: δηά {παν 5141] Ρὲ ἃ 
δίρῃ υπῖο ἴῃς Το] άγαη οὗ [5γδεὶ. 

29 Αμπά ΕἸέλζαγ {πε ρῥγίεδξ ἴοοϊς 
πε Ὀγάϑεῃ σδηβθῖβ8υ ψνῃαγανν ἢ {ΠΕΥ 
τΠδλὶ ννεῖαὲ δυγηῖ δά οἤεῖοά ; δηά 
ΠΟΥ ψγετε πιδάβ Ὀγοδά ῥίσέθς Ὁ ἃ 
ςονεγίηρ οὗ τῆς αδἰϊαγ: 

40 70 δὲ ἃ πιετηογὶδὶ τπῖο ἴῃ ςἢ}}]- 
ἄγεη οὐ ἰβδεὶ, τ8δὲ πὸ ϑβίγδηρεγ, 
ὙὩΙΟἢ 1: ποῖ οὗ τῆς 8εεὰ οὗ Αδζοῃ, 
ςοπΒ πεα΄ ἴο οὔἶεσ. ἰποεῆβε βείοτγε 
τὴς ΙΟΚῸ; ἴπδῖ ἢ δα ποῖ 45 Κογδῃ, 
Δηἀ 45 ἢἷ8 ΠοΟΠΊΡΔηΥ: 45 ἴπ6 ΓΟΚῸ 
8414 το ἢ!πὶ Ὀγ ἴῃ παηά οὗ Μοβαϑβ. 

41 4 Βυῖ οἡ [με πλοῦγονν 811} [ῃς 
ςοηρτγερδῖίοη οὗ [6 σὨΠ]Πάγοη οὗ 1βγδεὶ 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΥΙ.. 

ΤΑ ΓΠλυΓαά ἀραίηδί Μοβεβ δηά δραϊηϑβί 
Αδγοῃ, δαγίμρ, Ὗς [ᾶνς Κι]εὰ τῆς 
ΡεορἱΪε οὗ τῆε Ϊ,ΟΚ Ὁ. 

42 Απᾶ ἰξ οδπιθ ἴο ρᾶ858. ἤεη τῆς 
ςοηρτερδίίοη γγὰβ ρδίμεγθά δραίηβί 
Μόοβεβ δηά δραίηϑβὲ ἄδγοῃ, ἴῃπδῖ ΠῸῈΥῪ 
Ἰοοκεά τονγαγὰ τῆς τἀθεγηδοὶα οὗ τῆς 
ξΟΡΕΙ ΡΛ θα: Δηά, δε] 4, τῆς εἱουά 
ςονεγεά "ἴ, δηά τε ρίογυ οἵ τὴς οκ Ὁ 
ΔρΡρεδγεά. 

43 Απά Μοβεβ δηὰ Αδζοῃ ἼδπΊα 
δείογε τῆς τΑραγηδοὶα οὐ 1η6 σοηρτε- 
ραιίοη. 

44  Απά τε ΙῸΚῸ ϑρᾶκε υηῖΐο 
Μόορβεβ, βαγίῃρ. 

45 Οεἴ γοιι ὑρ ἤοπι ἀπιοηρ [ἢ] 
ςοηρτερδίίοηι, μας 1 ΠΊΔΥ σΟὨβι1ΠΊ6 
1πεπὶ 2458 ἴῃ ἃ πιοπιεηῖ, Απάὰ {ΠεῪ 
[6] ἀροη τΠεὶγ ἔδοεβ. 

46 4 Απά ΜΜοεε8 κά υπῖο Αδγοῃ, 
Ἴακε ἃ ςδηβεῖ, δπά ρυΐ ἤτγε {πογείῃ 
ἔτοπι οἱ τῆε αἰΐαγ, δηά ριιῖ οἡ ἰη- 
ςεη86, ΔΠη4 ρῸ 4 ΚΙῪ υπῖο {πε οςοη- 
δτεραίίοη, ἃπΠΔ πλάκα δ δῖἴοπεπιεηῖζ 
ἴογ πο: ἴοσ τπεγα 15 γαῖ ροης 
ουΐ ἴοῃ ἴ86 ΓΚ ; τῆς ρίαριις ἰ8 
Βερυη. 

47 Απά Αδζγοῃ ἴοοκ 45 'Μοϑβεβ οοῃ- 
πιληάθά, λη τη ἱπῖο τῆς πιά: οὗ 
τῆε σοηρταραίίοη ; δηά, δε. ] 4, τῆς 
Ρίαριια νγὰβ θεριῃ δπιοπρ ἴῃς ρεο- 
Ρίε: δηὰ δα ρυῖ οἡ ἴποεῆβα, δηά 
τΊΔ46 Δη δῖοπεπιεηϊ ἔοσ ἴῃς ρβορὶαε. 

48 Απά ἢε 5ϊοοά Ῥεΐννεεη ἴῃς ἀεδδά 
Δηά τῆς ]ἰνίηρ; δἀηά τῆς ρίαριια νγᾶϑ 
βίδλγεά. 

85. ἐῤεγο αρδ ομἦ ὦ ἥγε ὕονι ἐδε 1.0Κ}] 
2.ς. ΑΒ ΔΡΡΕδΙβ ἔγοπλ [Π6 δ ΤΑῚ οδ86 ἴον. χ. 
1----7, 18ε ὅτε οάπηθ ουξ ἔγοτῃ [6 Βα πΟΓΌΔΓΥ ΟΣ 
186 Αἰΐδγ. 

857. Ἐἰακωγ] Νοῖ Αάγοῃ δἰπιβεῖξ, Ὀδ- 
Ολι186 ἃ5 Πρ Β-ρυιοϑῖ, δηὰ 85 ομα οὗ ἔδμοϑβε (μδί 
οβεγοὰ 'ποθηϑα (υ. 17), 1 νγχὰ5 ποῖ τηϑεῖ (ῃδέ 
δ6 5ῃου]ά 6 ἀθπὶοὰ ΌὉΥ βοὶπρ ἀπιοηρς ἴδ6 ἀοδά, 

σεαῖεν ἔδοι ἐδε ἥγε γοπάεγ)] Δί 15, “" δίαδσ 
Οἵ" Α5 [6 ΟδΏΞΕΙΞ ὙγΕΓΕ ποί ἴο θὲ υυϑοὰ ἀραὶ 
ἴοσ σδηδβογβ, 50 [6 Ἷοδὶβ οἡ {δμοπὶ ὑγογο ἴο Ὀ6 
᾿ἰϑοὰ ΠΟ τποσὸ ἕοσγ Κἰπάϊϊηρς ἴΠ6 ἰποθῆϑο ἴο ὃ 
οἴετοα Ὀείογο {πΠ6 1 ογά. Ὑοξ ποιῖμοσ οὗὨἩ (ἢοπὶ 
οου]ά ΔΕ ηΡΙΥ θὲ πρὶ ογοὰ ἔοὺσ σοσηηοη ρυΓ- 
Ῥοβθβ. ὕΤΠ6 σϑηβογβ Ππογϑίογο ννοσὸ Ὀδαΐθῃ ᾿ηΐο 
Ῥἰαίεβ ἔογ ἔδμα δ᾽ίαγ; με ᾿οδα]β βοαίἰοσθὰ δὲ ἃ 

(6. 
38. ἐῤειο εἰπηεγ: ἀφαϊπα} ἐδεὶν οαυπ “ομἶ] 

Τδδὶ 15, “᾿δραϊηϑβὶ {πεῖ γ ον Π1νε8.) ΒΥ {δεὶγ 

βίη ἔπεγ δὰ Ὀγουρμὶ ἀεδίγυσίίοη ἀροπ ἰδεπι- 
8οῖνθβ. 

456. ἐδὲ Κ1] ὠῤοπ ἐδεῖν γακεε] Ιπ ἰηΐοτ- 
οδϑϑίοῃ ἔοσ (δ6 ρθορίο; οἷ. υ. 22, χιν. ς. 

46. « εἰημ46γ] ἘἈδίΠΟΓ ὕμ9 ΟΘΒΟΣ. ἰ. 
{παῖ οὗ 6 ΗἸζῃ-ρτίοβὲ νος ἢ ψγὰ5 υϑοὰ ὈΥ 
Ἀϊπὶ οὐ ἴπο Οτοαῖ [).ΔΥ οὗ Αἰοηοχηθηῖ: οξ, [,δν. 
ΧΥΙ, 12; Ηθῦ. ἴχ. 4. [ξ ρρϑᾶγβ ἔγοιῃ 1κὃν. 
ΧΟ Σ, [δῖ δοἢ ὑγιοϑὲ μιδὰ δῖϑο Ὦ18 οὐγῇ σΘΏΒΟΣ, 
ΠῸ ἀουδὲ ἔογ (Π6 δῖ] ἰποθηϑο οβεγηρ : ἔχ. 
Χχχ. 1--ὃδὃ, Κογδὴ δηά ἢ΄8 σοπΊΡΔΠΥ δὰ ὕχγο- 
ὈΔΌΪΥ Ρῥγουϊ θα {πογαβοῖνοθ νυ ἢ σΘΏΒΕΓΒ ἴῃ δηγι- 
Ἰδίίοῃ οὗ [πὸ ῥὑγίθϑδίβ: ςζ. υ. ό, ΕΖοκ. υἹ]}. 11. 
αρ 9590] ΟΥ̓ Ρεγβαρβ, “"Απὰ ολστγ 11." 
»ιαζε ὧπ αἱομθηησηΐ 70 ἐδε!}] ΤΟ οἰεςξυαὶ 

ἱπίεγοεββίοη οὐ Αἄγοῃ ἴῃ δεῆδὶ οἵ 86 ρθορὶθ 
ννγ85 ἴΠ6 Ὀεβὲ δῆϑυνογ ἴο {πὸ σεργοδοβοβ οὗ [ῃοϑο 
1μδὲ ἀϊθραγαροὰ ᾿ἷ5 ἀἰρτγ. 



712 ΝΌΜΒΕΆΒΘ. 

490 Νονν {πεγ παῖ ἀϊεά ἱπ τῆς 
Ρίαρυς σγεῦα ἰουτΐεεη τηουδαπά ἀπά 
βανθῃ δυηάγεά, δεβίάα τῆεπὶ τΠδῖ ἀϊεά 
ἀδοιιϊξ τῆς πιδίτεγ οὗ Κογδῇ. 

ΧΥῚ. ΧΥΊῚΙ. 

ςο Απά Αδζοη τεζυγηδά υπίο Μο- 
865 ὑπο [ἴῃς ἄοογ οὗ τῆς {λβϑεγηδοὶς 
οὗ τῃς ςοπρτερδίίοη : δηά πε ρίαρυε 
νγ85 βίδγα. 

[ν. 49---5. 

48. δ εἰοοά δείαυεεπ {δε ἀεαά απά {δε 
ἐυΐης ; απά δὲ ῥίαριε αυα: «4γε4] Α 5 ΠἸΚιηρ 
Ρῖοοῦ οὗ ἴδε οἰἕἥσδου οἵ ἔδαΐ ὑεῪ Αδγζοηὶς 
ΡΓοϑιβοοά ννϑῖο ἢ ἴΠ6 τερο]5 δὰ ργεβυπηθὰ ἴο 
τοὐοςῖ, ΤῊ ἴποθηϑο οεσίηρ νυ] ἢ δά Ὀγουρΐ 
ἄοννῃ ἀεδίσυοίίοη Ώδη ρῥγθϑοηϊοά ὈΥ τῃ- 
δυϊμογΖοὰ μβδηάϑ, ΠΟῪ ἴῃ [Π6 Βδπά οὗἉ [Π6 ἔχις 

Ὀτίοδέ 15 ἴῃ τηϑάϊυπι οὗ ἱπϑίδηξ ϑβαϊνδέοη ἴο 
186 νΒοΪο ρθορὶθ. Αδγοῆ ὈΥ̓͂ 85 Δοοορίδθ]6 
τΑἸἰϑίγδίίοη ἂηὰ ἢΪ5 ροίβοηδὶ εἰ ξ-ἀουοίοῃ 
ξογοβηδάονυνγβ δ ρΠΔΕΈΓΔΙΪΥ ἴῃ (ἢ 18 ἐγδηϑδοῖῖοπ 
(Π6 ρεγίοοξ τηϑάϊιδοη δηὰ βϑοσίβοθ οὗ Η;ϊτη- 
861} τηδάάθ ὈὉῪ ΟΠ γιβί, 

ΝΟΤῈ οἡ (Β4Α». ΧΥϊ. 1. 

ΤΠΗΘ6 ογυκαίοαὶ Ταῦριπὶ ΞΌΡΡ]ΙῈ5 ΠΥ 
(οουη561) 45 ἔμ δοσυϑβδίϊνο δϑϊογ ΠΡ). [1 (815 
Ὀ6 δοορρίοα, δπὰ ἴἢε νεῦὺ τείοστεά, 45 ἔγοπι 
115 δοίην ἢγϑξ ἴπ ἴΠ6 βεπίεποθ δηὰ ἰῃ (δὲ εἴη- 
δυΪΑΓ ΠυΌΟΙ, 566 15 , ἴο Κογδῇ, 
πο 1} τον 6 1 Πδῖδδη᾽" (οἴ, ΠΦῚ, 
α. 18). Ὑο τϑηϑδύοῃ νν1}}} (πο σὰη: ὁ Απά 
Κογαῆ. .. ἴοοϊκ σουηϑοὶ ἀραγτὶ νυ Πδίμδη 
δηὰ Αδίγαπι, ὅζο." Ὁ αγίοι:5 οἴ βεῖ γεῃἀθγηρϑ, 
1655 585 λοίοιυ, μβανθ δε οθετοὰ. ΧΧ. κῖνεβ 
ἐλαλήσε, ὙΙΟΙ ΟΕΓΔΙΗΪΥ ἀοε5 ποῖ δηϑννεσ ἴο 
ΟἿ Ρῥτεβοηξ ἰεχί. ΑὐοογαϊηρῚ οπιεπάδίϊοῃβ 
βᾶνθ Ῥδοὴ ρτοροϑϑᾶ, δηὰ ἔοσ ΠῚ πᾶν Ὀθεη 
βυξρεδίοά ΠΡ), ἽΦΡ᾽), ΡΥ; οἵ ψΒῖοι ἔπε 
Ιλδὶ ςοιτεϑροηάϑ ἴῃ ἃ ζθηοΓΑὶ ὙὙΑΥ ἴο ἴΠ6 τϑῃ- 
ἀοτγίης οἵ Οπκεῖος ΘΠ Σ 6 Πὸ βοραγαῖθά ἢἰπι- 
5618, ἀπά ἴο ἰμαῖ οὗ ἴμ6 ὅγγιὰς Μεγβίοῃ. 
Το ΑΓδΌ. 15 Θφιιίναϊεπέ ἴο ““ΠῈ ἀγονν πραγ." 
Το δποίθηξ ἰγΓδηϑδίοσβ (πόθ ὄχοθρίοῃς 
Θθοὴ ἴο ἢν δά ουῦ ργοϑοηί ἰοχί Ὀϑέογο [βοτὰ ; 
Δα ἴο ᾶγὸ ξο]οννοὰ 1ἢ, δου ἢ ἀϊβοτγοηῖ 
ἱπιογργοίδίίοηβ. ΤῸ Ψυϊραῖε ομβ [86 νογὰ 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠ. 
Ι “4αγορμ᾽: γοα αγπορρ αἦΐ {14 γοαΐς οὗ ἐδ ἐγὶδες 

οκὴῖν Μοωγλαά. τὸ Πὶ ἐς ἰὲ Ὧν α νιορετ- 
ηιϑρέ αραΐρδί ἐλό γοδεῖε. 

ΝῺ (ἂς ΤΟΚΡ βρᾶκε υπῖο Μο- 
868) ΒΑΥΊΠΡ, 

4 ϑρεᾶκ υπῖο {πε σι] άγαη οὗ [3- " 
ΓΆ6], ἀπά τᾶκε οἵ βυεῦγ οὔς οὗ τ επ 
ἃ τοὰ δοςογάΐϊηρ ἴο τῇς ἤοιιδε οὗ ἐῤείγ' 
ΔΊ Πογ8,) οὗ 4]] {Πεὶγ ργίηςθβ δοςογαϊηρ 
ἴο ἴἢε Βοιβε οὗἩ τμεῖὶγ ἔδί μεθ ἔννεῖνε 

σηαρ. ΧΥΠ.. Ευχίποσ νυἱπάϊοδοη (υν. 
1-- 11) οὗ [86 ρΓΙ ΘΕ δυϊ μουὙ οὗ Αδγοῃ. 

2. 

8. ἡδομ σῥαΐξ «αυτό “αγοη παρ ἐροη 
ἐδε γοά οὶ ζευῇ ὙΠΟ 1, ονυε5 δὰ ἴδκρη ρατῖ 
ἴῃ 186 ἰδία οὐϊοτγοακ, [{ νγᾶϑ (πογεέοσε ἤϑοδϑν 

σε, ζεῖ. χχχνυῖϊ, ᾿ό, 546. 

ΔἸ οί μοῦ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ δονγόνεσ [ἢ6 αἰ συ ΕΥ̓ οὗ 
ΠΟΠΞΓΙΟΓΟΏ ΑΙ565 ΤΌΤ Δη ΔἰοΓ ᾿πϑογοη οὗ 
1π6 τηορηθοη οὗ ᾿δΐδδη δηά ΑὈΙσγαπ), δπά οὗ 
ΠΟΤ πϑυστεσίίοη ἀραϊηθσὲ Μόοϑοβ, ἱπΐο 186 
ΟΓΙΡΊΩΔΙ παιτγαῖίνο οὗ [ἴῃ6 βραϊτίοη οὗ Κοσδβ, 
ΤῊ15 παιτδῦνο νοι] τη πδίυΓΑΙΥ 85 ΤΌΠΟ - 

ΟΣ Ὁ 2 ΠΠΡῚΣ ἼΠΥΥἽΖ ΠΡ ΠΡῸ 
δὲ ὈΠΝΟΣ ΟΠ 

Νοῦν Κογδῇ, {δ6 ϑοῃ οὗ [Ζβᾶγ, ἔδθ 9οὴ οὗ 
Κοβδίῃ, [Π6 βοὴ οὗ 1,ονΐ, ἰοοκ οὗ {86 οι] άσθῃ 
οὗ Ι5γδεὶ ἔχτὸ Βυπάτοά δηὰ ΝΗ͂Υ, ἄς." [Ιη ἱΐ, 
ΤΏΟΓΘΟΥΟΣ, Κοσγδὴ δπά [ὶβ σοπΊραηΥ ψουϊά Ὀ6 
ΠΑΔΙΌΓΑΙΙΥ τεργοβοηϊοα ἃ5 ρδίποσιηρ {δπογηβεῖνος 
ΤΟΡΘΊΠΟΣ δρδίησὲ ΑἌτοὸῃ ἃ5 ΜὰῈῸ]}] 825 δρδίπεοί 
Μοβεβ, υ. 3. Βυΐξ ἰπ (με εἐχρδηβίοη οἵ [}]5 
Ὠλεγδίϊινα ΜΠ ἃ Υἱοῦ ΟὗἁἨ τηδκιηρ 1 σΟΠΊΡΓΙ55 
186 δεςουηΐ οὗ {Π6 ὑγοοσθοάϊηρβ οἵ ᾿αΐμδη δηά 
ΑΙ γαπὶ, 1 Ὀδοδπιο ᾿πηροτίδηϊ ἴο τηλγῖς (Πδι (ἢ6 
ουΐςτγ οἔ {δ Ἰαζίοσ νγᾶβ ἀϊγοοϊοα ἀσαίηϑί Μοϑβοβ 
δίοπθ ; ἤόθποθ (86 ἰηἰγοἀισοη οὗ δὲ ορεηίῃρ 
ψογάϑ οὗ υ. 2. 

τοάϑβ : υγγῖξς ποῖ Ἐν ΕΟ ΠΊᾶΠ᾿5 ΠΔΠῚΕ 
ὉΡΟΙ 8 τοά. 

23 Απά τοὺ 5}4]} ψτῖθ Αδγοη :β 
ΠᾶπιῈ ὕροη {πε τγοὰ οὗ [,ενὶ : ἔογ ομβ 
τοά «ῥα δὲ ἴον τῆς πεδά οὗ τε ἤοιιβε 
οὗ {πεῖν ἔδίμεσβ. 

4 Απά τδοιῖι 51Π|4]ξ ἰαῪ {πδ πὶ ἃρ ἰη 
{πε τἀρέγπᾶςοὶα οὐ τπ6 Ἴσοηρτεραίίοη 
δεΐίογα τῆς τεβεπηοηγ. ἦν ΠεΓα 
πχεεῖ ψ ἢ γοιι. 

ς Απά [τ 5121] σοπις ἴο ρ288, ἐῤαὲ 

ΒΔΓΥ͂ ἴο νἱπάϊοδί ἔθ ΞΌΡΓΟΠΊΔΟΥ͂ οὗ ἴπΠ6 ἤοιι56 
οὗ Αἄζοὴ οὐδσγ ἔβοῖῃ; δηά δοσογάϊηρὶγ ἢϊ5 
ΠΑΠῚ6 νγ85 τυ τ θη οἡ ἴδ6 τοὰ οὗἉ [ον], δ μου ἢ 
Ὀοίηρ ἰδ βοὴ οὗ Κομδίῃ, {πὸ σεεομά βοὴ οὗ 
1,νὶ (Εν. νἱ. σό, 544.), Βὲ σουἹὰ ποῖ 6 [δς 
πίῃ γα] μοδά οὗ ἴδε {χ106. 

4. ὀείογε ἐῤε {6:11} 0}}} 866 οἡ υ. 10. 

Ψ}1}1} 4“ Ἐχοά. ος. 
22. 



Ἰ Η:Ὁ. 

ν. 6---.} ΝΌΜΒΕΒΘ. 

τῆ πιλη 8 γοά, σγῃοῦλ 1 53}41}] σἤοοβα, 
804]1] Οἰοβδοηγ: ἂπά 1 νν}}} πηδλίζε ἴο 
ςεᾶβα ἔτοπιὶ πιὲ ἴῃ6 τηυγηλιγίηρβ οὗ 
τῆς ΠὨΠ]άγεη οὐ [βγδθὶ, ψβεγεῦυ ΓΠῸΥ 
ΤΑΌΓΤΑΙΓ ἀρδὶηϑβῖ γοιι. 

6 4 Απά Μοβεβ βραΐε υπίο {δε 
σΠ]άγεη οὐ [βγδεὶ, δῃά ἐνειγ οπς οὗ 
18 ΕΓ ῥγίποςβ ρᾶνα πὶ 8 τοά δρίεςε, α νυά γ᾽ ἔ : 

σνε φ ίποσ, [Ὁ ΕΔΟἢ ῥγίποα οὔς, ΔἼοογάϊηρ ἴο 
α γοα ον . Μ 
ὁμα 2τέκες. ΕΙΣ ἐλίΠεβ᾽ Ὠοιβεβ8.9 φσύέμ Ὄνεῖνε 

τοάς : «δῃά δες τοὰ οὗ Αδίοῃ τυᾷας: 
διηοηρ τΠεὶγ στοάβ. 

7 Απά Μοβεβ ἰδἱά τὑρ {πε τοάβ δε- 
ἔοτε ἴὴ)6 ΓΟΚΡ ἴῃ ἴδ {ρογηδοὶς οὗ 
γυ]Π658. ᾿ 

8 ΔΑπά [ξ ολπιε ἴο ρ4858, ἴπδῖ οἡ 
τῆς τοῦτον ἱΜοβο9 ψεοηΐϊ ἰηπῖο τῇς 
ταῦεγηδοὶα οὐ νυιἱζηςβϑ; δηά, Ὀεπο]ά, 
(ῆς τοά οὗ Αδίοῃη ἔογ ἴῃς ἢοιυβε οὗ 
ἐνὶ νγὰβ Ὀυδάεά, Δηά Ῥγουρῆςξ ἰογί 
δυάθ8,), «πηά δ]οοιμεά δὈ]οββοιμβ, δηά 
γε] εἀ δἰπιοηά3. 

9 Αμπά Μοβεβ δγουρῆϊ οι 411] {πε 
τοάβ ἔστοπι Ὀείογε τὴ6 [ΟᾺΡ υπηῖο 4]] 

Θ. τυερ ἰηυείυε γοάε 

ΧΥΝΠ,. ΧΥΝΙΙΙ. 

ἴδε οὨΙ]άγοη οὐ [βγδεῖ: δηά {πεὺ 
Ἰοοϊκεά, δηά ἴοοῖϊς Ἔν  Υ τπᾶπ ΠΪ8 γοὰ. 

1Ιο  Απά τς [ΒΡ 8δἰά υπῖο Μο- 
8ε8) Βπηρ ὁΑδγοη β τοὰ 
τῆς τεϑιίπιοηγ, ἴο θὲ Καρῖ ἔογ ἃ τοίκεῃ " 
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1 Ὀείοζα ὁ Ηεϑ. 9. 

ἀραϊηδὲ ἴ8ε ἰγερεὶβ; δπά ἴδοι 584]ζ "Ἠεϑ. 
αι ἴαῖζα ἌΥΑΥ {ποῦ πλιγπλυ ἢ ρ8 
ἔγοτι π|6. δὲ [ΠῈΥ αἷς ποῖ. 

11 Απά Μοβς8 ἀϊά :-0: 45 ἴδε ΓΚ 
ςοτηπηδηάεα ἢὨΐπι. 80 ἀϊὰ Πα. 

12 Απά {δε ςμ] άσεη οὗ [ϑγδεὶ βραΐζε 
υηΐο Μόοβεβ, βαγίπρ, Βεμῃοὶά, νγε ἀϊΐε, 
ὑγε ρεγιβῇ, νγὲ 41] ρεγίβῃ. 

123 ΝΒοβοανοσ Ἴοηλεῖῃ ΔΠΥ͂ ΤΠ ϊπρ 
ΠΕΔΙΓ υπῖο [ἢε ἐλρθεγηδοὶς οὗ τὰς [0 ΚὉ 
8504]] ἀϊε : 8}4]} ννε θε σοηϑυπιεά ννἹτἢ 
ἀγϊηρὶ 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥΠΙ. 
τι 72: εζαγρε οὗ ἐδέ γίεεές ακμά ενώ. 9 7Ζ6 
2γίεσι᾽ 2ογέοπ. 41 714 7 ευΐζεν 2ογέϊορε. 45 
7λε ἀεαῦε οδεγίμρ ἐο ἐἦε ῥγέετες σμέ οὗ ἐλέ 
Ζευ εν ρογέ!ο». 

ΝὨ τῆς Ικοκὺ 8αἰά υπηΐο Αδγοῃ, 
ἼΒοι ἀπά (ΠΥ 80ηὴ8 ἂπά τὴγ 

ΐ οὗ [26 1,ἂνν; οἷ. Εχ, χχυ. 6. Νὸ ἀοιιδδὲ (Π6 ῬΟΒΘΙΌΪ ἴῃς ἵνο 
ἘΠῸὺ65 οὗ {86 ἙσὨ]ἄγθη οὗ οϑθρἢ νοῦ σεοκοηθὰ 
τοροίβογ, 45 ἰῃ Ὠοαζ, χχυϊ. χ2. Βυΐ 85 1πεϑ6 
ἵἧνο {πὲ5 Πδὰ ϑορασγδίδ ὑυΓΠοδβ, δηά ἰΐ ννγᾶς 
ὙΠ {ΠΕ Ππᾶπλε5 οὐ {86 ῥγίποεβ ἰδὲ πε σοάϑβ 
ΕῖῈ πηλικοά (υ. 2), ἴξ 15 πῖοσὲ ΡγοῦΔὈ]6 [8δΐ 
186 ΠΟΘ πυμδοῦ οὗ τοάς νγᾶβς ἔνγεῖτο οχ- 
οἸυιϑίνεῖυ οὗ Αδγοῃ 8, ἃ5 ἴπο ψυϊξαΐα ὀχργοϑϑὶυ 
του άοσβ (“Πποπιηΐ Υἱσρα ἀυοάεοϊπι 4054: 
νσα Αἄζοη ᾽). 

8. »γἰεἰάε αὐνομα}] Οἵ σδίμοσ “" τἱρεποὰ 
ΑἸγηοηάς,᾽ 1.2. ““Ὀγουρῇς ξου Γρο δἰπιοηά5.᾽" 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀϊεγεηξ ροσγίίοηβ οὗἨ ἴδε γοὰ ϑβοννεά 
[86 ϑουοσαὶ ϑἰδρεὲβ οἵ 86 ὑγοοθϑθ οἵ ἔπις- 
ἘΠδοδοη τσουρῃ ψ]ςὮ ἰῆοθε ραγί5 ὙνΒϊοἢ 
δὰ δάνδποδά ἴπθ ζυγίμεσὲ μδὰ ΤΟ 
ΔΙ δἰτηοηά ἰηῃ Ηοῦτονν ἀδηοίοβ (86 ““ννακίηρ- 
ἔσθ," 1η6 “ἐνναἰκιηρ-ἔγυ!.᾽ δηὰ 15 δρρ!εά ἴο 
1015 ἵἔτθθ, Ὀδσδυϑε [Ὁ ὈΪΟΒΘΟΠῚ5 ΘΑ π΄ Π6 
βράϑοῃ. [1 8οῦνεβϑ ΠΕΤΡ, ἃ5 ἴῃ οῦ. ἰ. ΣΙ, 12. ἴο 
8εῖ ἑουἱἢ {πε βροοὰ δηά οοσίδιπγ ἢ ἩΒΙ ΟΠ, 
δὶ Οοὐ δ νψ1}}, ΗΙ5 ρυγροϑδὸβ ἅγὸ δοοοιῃρ 15Π6 6, 
50 ἁραΐῃ ἴδε ὈΪοβϑοπιίηρ δηὰ Ὀθδγίην οἵ ΑΔγοη 5 
το, πδίυ γα! γ ἱπιροίθπὶ νυ θη ϑενεγοὰ ἔγοπὶ [86 
σον ὮΓΘΟ, ΤῊΔΥ 5 ἰδ ῥγσοπίδὈ θῇ 685 

υ56 οὐ Οοὐ᾽β δρροϊπίτηρηϊ δηὰ δ]εβϑίηρ οὗ 
1Π6 νδζίοιιβ πιϑᾶῃβ οἵ στᾶςθ ({π6 ριοϑίδοοά, 
[86 βϑογδῃθη(5), συ] ἢ οὗἉ 1ποτηϑεῖνοβ δηὰ Εἰτὸ 
ἔτοτη Ηἰπὶ οουϊά πᾶν πο ϑβυςἢ εἰῆςδου. ΤΒἊ 
ποι ἀοηΐβ οὗ 115 τηδγνοῖ ἀτὸ [Πθ ΟΥ̓ ΠῸ ΠΊ6ΔΠ5 
ΔΤ Γασγ. [0 15 ᾿πϑισυςξῖνο ἴο οΟΠ] 15, ᾿ν. 
2, ΧΙ Σ, 11, Ἃ ; [εγ. χχχῖ!, 6: Ζεςδ. νἱ. 12. 

10. ἐδ εἰ ριοη}} .ε. ΤΣ Το ΤΑῦ]68 

τοὰ ΙΔ΄ ἴῃ ἔγομέ οὗ (ῃς ΤΔ0]65 στη τς Ατκ. 
11 ἀρρβϑᾶσβ, ᾿ Κίπρϑ νἱῖ!. ο, ἴμδΐ ἴῃ ἴδε ἀλγϑβ οὗ 
ϑοϊοϊηοῃ ἴποῖο ννὰ8 ποίην ἴῃ (86 ἃιὶκ βᾶνθ 
πὸ ἴνο ΤΑδ].5. Αδγοηβ σοὰ βοὴ νγᾶβ ὕσο- 
ὈΔΌΪΥ Ιοσὲ βρῶ (86 Ατὴὶς νγὰβ ἰδίκεῃ ὈΥ ἴδε 
ῬΈ]1511π65. 

12, 13. Α ποῦν ϑεσξοη 5δοιυϊά Ὀερίη 1} 
[656 νεῦϑοβ. ὙΠΟῪ τὸ Ἴοηποοίοα τείγζοβρεο- 
ΒνΟΙΥ ΠὩ οδδρ. χνὶ.; δηὰ ἔοστῃ ἴδ ἰτηπιο- 
ἀϊδίο ἱηἰγοάἀυςσίίοη ἴο εἶ. χτ. ὙΠῸ Ὀθορὶα 
ὙΟΓΟ ἰοσγοσ-ϑίτιοκθη ΟΥ̓ (86 ας οὗ ἴ6 σοεῃ- 

Υ οὗ Κοχγαῖ δἵἱ ἄοοσ οὗ {μὲ ἰδῦεσ- 
π80]6; [Ὁ] ονγοὰ ὑρ ὉΥ ἴδ ρίαριυι ἴῃ Ὠοἢ 50 
ΤΆΔΩΥ 1δοιυβαπάϑ οὗ {βοὶγ πυτηθεῖβ μδὰ ρου βῃθά. 
Ῥτεβιπιρίύοη ρᾶ8565 ὉΥ τεδοϊοη ἱπίο ἀδϑρδὶγ. 
"85 ἐθᾶς ΔΩ ΔρΡργοδςοὶ ἕο ἴβεῖὰ ἴἰο ἴδ6 
(Δθοιπιδοὶ οὗ ἴδο μοσάϊ νϑὍαβ ἵμεῖα ΔΩῪ 
οϑςᾶρθ ἔγοσῃ ἀοδίῃ, εχοερί ὉΥ Κεορίῃρ δἱοοῦ 
ἔτοπὶ ἢ ργοδεποοὶ ὉΤ8δ6 Δηβυγεῖβ Δ1Ὲ Ξυρρ] δὰ 
ὈΥ {π6 ογάϊπδηοθς ἴμδξ το] ον ἢ οὐ δηςθ8 
ὙΠΙΟΣ ἰεσαβοά (πδξ (86 Οοὰ οὗ Ἰυάσπιοῃξ 
νγἃ5 51} ἃ Οοἀά οὗ ξτδοθ δηά οὗ Ἰονδ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠ. Ὄδο ῥηοϑίμοοά οὗ Αδγοη 
μβανίης Ὀεθη ἴδυ5 σςοπβιπηοά, ἴδῈ υποῦου5 οὗ 
[ιῖ5 ΣΆΓΆΙΥ ἀπά οὗ ἴῃς 1,ονϊο5 ἅτὸ Ποῦ ΒΠΠΔΙΥ 
ἃπὰ ςοτηρ εἰεὶγ τεχυϊλίοὰ ; δηὰ ἀὠεβηϊδε ρτοὸ- 
υἱβίοῃ σηδάδδ ἔοσ {ΠῚ πηδίηϊθηδηοθ Τὸ ἀϊγες- 
οηϑβ χίνθῃ ἴῃ συ. 1---2., 85 ΣΏΟΓΟ ἱπλτηθαἸΔίο Υ 
Ῥογίδιπίηρν ἰὸ ἴδ6 οὔηοθ οὔ {δὲ ῥτιεβϑίβ, ἅγε 
δἀάτεβϑοὰ Ὁ. Οοὰ ἀϊγεςγ ἴο Αδγοῃ. 

1. 40ὲ ἐπίφιωϊν φΓὶ δε “απο 7}) 1.6. 
Ουἱε οὗ ἴλ6 οἴξδηοοβ Ὡς δὴ οστῖηξ Ρθορὶς 

ελέϊαίγον οὗ 
γεῤείξρε 
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α οἾλΡ. 3. 
45- 

[αι μεγ᾿8 Βουβα ἢ {πεὸὶ 5141} θΘΑΓ 
τῆς ἰηίαυ Ὁ οὗ πὰ β8δποίυλγῃ : ἂπὰ 
ἴοι δηά Τῇγ 80η8 ψΨΠᾺ ἴῃς 5}18]] 
θεᾶγ τπ6 ἱπίυ Υ οὗ γουγ ῥγεϑιῃοοά. 

2 Απά τὴν Ὀγεΐῆγεη αἷδο οὗ ἴῃς 
ἐγῖθα οὗ [κεν]. τῆς {ρα οὗ τῆν ἐδίδεσ, 
δηηρ (δου νγἢ τῆς, τηδῖ ΠΟΥ ΠΛΔΥ 
δὲ Ἰοϊπεά υὑπῖο 1πεε, δηά πηιπίβίεγ 
ἀπο τπ66: δυῖ τῆου δηά [ΠΥ 808 
σἢ πες «ῥα πιϊπίσίον Ὀεΐοσα τῆς 
ΚΑθαγηδο]α οὐ νυ 688. 
ἤ Απά ΠΥ 5}4}} Κεερ τῷ βϑαὶ ἀν: 

Δπα (Πε6 σἤαγρε οὗ 11} τῇς Εἰ εν δ: 
ΟἼΪΝΥ {ΠΕΥ 5}4}} ποῖ ςοπια ηἱρῇ τς 
γ6586]}5. οὐ τῆς ϑβδποίιδι ἂπά τῃ6 
Αἰϊαγ, [παῖ ΠΟΙ ΠΟΥ Π6Υ. ΠΟΙ γε 4]50, 
ἀϊε. 

4 Απά {ΠΕῪ 5211] δε Ἰοϊπβά υπῖο 
{πεε, ἂδηά Κεερ ἴπ6 Ἵσμαᾶγρε οὗ τῆς 
(Δδεγηδοὶς οὐ τῃὴ6 σοπρτερδίίοη, ἔοὺγ 
411 τῆς βεγνίςς οἵ τῇς Προ κε: ἀπά 
ἃ ϑ8[ΓΔΠΡΈΓ 5}4]}] ἠοῖ σοπια ηἰρῇ υἱπο 
γοιι. 

5 Απά γε 5121] ἵζεαὲρ πε σῃδγρα 
οὗ τἢε βαποίυδγυ, δηά ἴῃς σἤδγρε οὗ 
(Π6 δίζαγ: {παῖ τΠογς θ6 πο τνγαῖῃ ΔΠΥ 
πλοῦα ὕροη ἴῃς ΤΠ] άγεη οἵ [βγδεΐ, 

6 Αμπά ἴ, θεΠοϊά, 1 ἢν “ἴλίκεη 
γουῦ Ὀγείῆγεη τῇς [“εν]τ68 ἔτοπιὶ ἃ- 
πλοηρ ἴμ6 σὨ]άγοη οὗ [βγδεὶ: ἴο γοι 
ἐόν γε ρίνεηῃ ἂς ἃ σῇ ἔοσγ τὰς ΓΟΚΡ. 

ὑουἁ 6 σΟΠΕΠΙΔΙΪΥ͂ σοιηπ προ ἀραϊηςξ 
186 πιΔ] εβυ οὐ Οοά, νγβεη Ὀγουφμξ ἱπίο οοη- 
ἱδςῖ, [πγουρὴ ἐπθ ογάϊηδηςοβ, ἢ (ἢ τηλη]- 
[εϑι Δ οπ5 οὐ Ηἰβ5 ργέϑοεποο' Οἱ, Εχ, χχυ]Ἕ[, 
48; 450 Υἱῖ]. 19, ἀπά ποίδ. 

ἐδε ἐπίφια!" 9.7 γομγ ῥγίοε δοο  Α8 ἴδ 
Ῥγοϑίβ ἐμοπιϑοῖνοα γοστ Ὀὰΐ τλθη, {ΠοΥ ςου]ὰ 
ΠΟ ΠΊΟΓΟ (ἤδη Οἰδεῖς δϊάθ 1ξ, 1 Οοάὰ ννοσο 
ΕΧχίσοπιθ ἴο τηᾶῦκ Ὑ8δί νγᾶβ ἄπο 4π|135. Αἢ 
διοποιηθηξ ννγᾶ8 σοπΘΘαΌΘΠΕΠΥ ογάδιποα ἴῸὼσ 
ἴδηι ([μδν. χν].); δηὰ (που νγογα ϑἰγεηρίπεηοδά 
ἴο ὕϑαγ {86 1214} ὺ οὗὨ ΓΠΟΙ͂Γ οὐσῃ ὑπ ηἰοπΈοη δὶ 
οἴεηοεβ, ΟΥ̓ θείης οπίγυβίοα σὰ ἴπ6 οετο- 
ΤΔΟΠΪ4] τλθδῃ5 οὗ ἰδ κίηρ ἰἃ ἀνγᾶῦ. ὙὍὙΒὸ ψογά 
“ρΑΓ᾽" ἢ25, ἴῃ (6 Ο]Ἱὰ Τοοίδπηοηξ, [15 ἀοι Ὁ ]6 
86η56 Οὗ “Θηάυτη ς᾽) δηὰ “σοπηονηρ;᾽" δι ἴῃ 
ἴΠ6 ρογϑοη οὗ Οἢγιϑί, ὑπο δἰοποά ὈΥ Ηἰ5 ονγῃ 
δηάιτγάαποθ, {86 ἴνγο ᾶτὸ ἴῃ οβδςξ οὔθ. 

2. δαὶ ἐδεῦ να δὲ )οἰπε4] ΑἸ 8]]5οη 
ἴο 16 πᾶπιὸ ἰνῖ, ΜὨΙΟΝ δἰρηὶῆοβ “ θείην 
]οἰποά," ὝΠΟ οἱά πᾶπιὸ ἰ5, ἰῃ ἕαςΐ, ἰδκθῃ ὉΡ 
ὙΠ ἃ Πονν πηθδηϊηρ; [86 1, ονἱίε5 Ὀθοᾶπιθ, ΕΥ̓͂ 
νἱγίια οὗἉ {πεῖγ οὔ θ, ἃ [μεν] ἱπάεοὰ : οἴ. ΕΡΆ. 
11. 13, 5646. 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΥΝΤΙΙ. 

ἴο ἀο τῆς 8εγνῖςς οἵ {ἢς δθογηδο]α οὗ 
τῆς σοπρτερίοῃ. 

 Ὑπεγείοσα τοι δηά ΤΥ 80ῃ8 
ἢ πες 541} ἵδερ γοὶγ ῥγίεϑι 
οὔῖςε ἔοσ Ἔνεῖῦ τπηρ οὗ τε δἰζαγ, 
δηά στη τὴ6 ναί]; δηά γε 584]] 
βεῖνε: 1 ἢάνε ρίνεῃ γόοῦυγ ρῥγίεβι β 
οὔϊοε ὠπίο γομβ ὧς ἃ 8εῖνίςα οὗ ρῃῆ: 
ΔΠ4Δ τῆς δίγδηρεσ ἴῃδξ σοπηεῖῃ πἰρῇ 
808}} θὲ ρυΐ ἴο ἀεδίῃ. 

8  Απά τε ΙΟᾺΡ βρᾶκε υπῖο 
Αδγοη, Βεμοὶά, 1 α1380 ἢανε ρίνεπ 
{πεθ τΠ6 σδαγρε οὗὁὨ πίῃς ἤδανε οἵ- 
[ετῖπρβ οὗ 411 τῇς. ΠΑ] ονγεά τηϊηρβ οὗ 
(ἢ6 ΤὨΠ]Πάγοη οὐ ἴβγδεὶ ; υπῖο τῆςθα 
ἢανε 1 ρίνεη τπεπὶ ΟΥ̓ γεάβοη οὗ τῇς 
Δποϊητίηρ, ἀπά ἴο ΤΥ 80η8, ὈΥ͂ δη 
ογάϊπδπος ἔου ἐν ϑῦ. 

ΓᾺΪ8 584]1} Ῥ6 τῆϊπε οὗ τῆς πιοβῖ 
μοὶ τὨΐηρβ, γερεγυεά ἴτοσα ἴῃς ἤγε: 
ΘΥΕΙΎ οδϊδιίοη οὗ {Πεῖγβ. Ἔν οσῪ πιθδῖ 
οἸεσίηρ οὗ τΠεῖγβ,) ἀπά ἐνεῦγΥ βίη οῇεγ- 
ἰπβ' οὔ τῆεῖτθ, ἂπά Ἂν ἔγεβρᾷ88 
οἰεγίηρ οὐ τῃεῖγβ, ὑνῃ ἢ ἘΠῈΥ 5841] 
Ταηάθσ ὑπο τη6, σῤαίΐ ἐξ τλοϑὲ ΠΟΙῪ 
ἔογ τες δπά ἔογ [ὴγΥ 80ῃ8. 

ΙΟ ἴπ τε πιοβϑὲ ΠΟΙΥ ῥίσες 8ῃἱ]ζ 
του δαῖ τ; ΘΥΘΙΥ͂ πιδῖα 5}]} εδὲ ἴξ: 
ἴξ 5841} θ6 ΠΟΙΥ απο τΠ6ς. 

Ι: Απά τῃ18 ς τῆϊη6; [ἢ6 ἤεᾶνα 
οἴξεγίηρ οὗ τῃεὶγ οι, σῇ 411 τῆς 

[ν. 2---ἼΥ. 

πο δε] ὭΤδα ὑγιοϑίβ πηϊηβίογοά ἴο [δ 6 
Ιογά: (ἢθ 1, ονυϊοβ ἴο {π6 ργιθβίβ. 

4. α«υἰγαηφεγ] ἱ. 6. ΘΥΟΤΥ οπο ποῖ ἃ ἱ,ονϊῖο. 
80, Ὁ. 7, ἰἴ ἀδποῖθβ δΥοΥΥ οὔθ ΨῆοΟ νγᾶβ ῃοΐ ἃ 
Ρτοβῖ : ςξ, 1], 1ο, ΧΥΪ. 40. 

Θ, 7.1 [πϑπλυςμ ἃ5 ἐδ [ογά ργοσθθάς 
ἃἴϊοσ 1815 ἴο σρϑᾶκ οὗ {86 ρογίίοῃ δοϑισηοὰ ἴο 
[Π6 ῥΓοδίβ ἔοσ {πεῖ πηδϊηίθπᾶποθρ, Ηδ ἴδκος 
Οσσδϑίοη μοῖρ, Ὀοίοσθῃδηά, ἴο ἱπϑίπιςϊς {ποτὶ 
[πὲ 86 οὐἶοθ ψῃῖο ἢ ΠΟῪ 61}, ἀπά ἴπ6 Βοῖρ 
ὙΈΙΟΒ (ΠΟῪ ΘΠΊΟΥ͂, ἀτὸ βὶ 5 ΠῸΠπὶ Ηἰπι, δηὰ ἅτ 
ἴο ὃ νἱονγοὰ 45 δβιις. 

8. ὁγ γεασοπ Κ᾽ ἐδεὲ αποίμ!η}] Ἐδοοηΐ 
(ΟΠ ΠΙΘΠ ΔίοΟΥΚ τοποσ “ΟΣ ἃ ροσίοη." 866 
οη ἴεν. Υἱῖ. κς. 

10... 1. ἐδὸ »ιουΐ ῥοῖγν ρίας] Ἐδίδεσ, 
“ ΔΙΏΟΩΡ (6 τηοϑὲ ΠΟΙΥ {διηρ5."" 85 ἴῃ ἷν. 4: 
ἰ. ς. 6.Α5 [86 πηοβξὲ ΠΟΪΥ οὗἉ [Πηρϑ 58] ἴδοι 
οδὲ 11. Ασοογάϊ ΡΥ ΟΠΙΥ [Π6 πη8]65 οὗ 186 
ΡΓΙΘΘΕΙΥ ξΑΠλ}1165 οου]ά οαΐ οὗὨ {π6 {Πῖπρϑ Βοῖὸ 5ρο- 
οἰβθά. Οἡ 186 σοπίγασγυ, οὗ {π6 ἤρᾶνθ δηὰ νγᾶνο 
οὔἴογηρ5 ἀδϑογι οά ἴῃ ἐδο ποχί νογϑθ, οί πλδ]θς 
ΔηἋ ἔοπη8165 οὗ ἔπ656 2Π|}}165 τηῖσμξ ραγίδκο. 



δ, ν. το. 
14. 

Ὁ ῊΕΝ 12 ΑἹ! τῆε ᾿θεβδὲ οὗ 6 οἱ, ἀπά ἱπρ πιδάς ὉῪ ἢγε, ἔογ ἃ βγεεῖ ϑάνοιιγΓ 
τὼ 411 τῇς δαβὲ οὗ τῆς ψίης, ἀπά οὗ τς υπῖο {Π6 [,0ΚΡ. 

ψ ῃεδῖ, τῆς ἢηρίγι! 5 οὗ τῇδ ννῃϊοἢ 18 Απά τἢς ἤκσβῃ οὗ (ἢδπὶ 5841] Ὀ6 
{ΠΕΥ 5}4}} οὔεσγ ὑπο τς ΓΚ, μεπὶ τῆϊπε, 45 ἴῃς ἦνγανε Ὀγεαϑῖ δηά 45 [ἢ ε.7 Ἐχοὰ. :0. 
μανεὶ ̓ ν βὰς 1ἢεε. , τσ 5ῃου ] ἀοΓ ἅγὲ τἈΐης. Ὄ 

12 “μά νυν ϑλδίβοενευ ἰ8 ἢγϑι τὶρε ἴῃ 19 ΑΙ] τὴ6 ἤεᾶνε οὔεγίπρβ οἔ τῃε 
τῆς ἰδηά, ννῃϊοἢ ΚΠΟΥ 5841} Ὀγίηρ απο ΠΟΙΥ τῆϊηρβ, ψῃῖο ἢ (6 Τσμ]άγαη οὗ 
τῆς ΚΟΚΡ, 5141} θ6 τηϊπα; δνεΓΥ οὔθ [βγδεὶ οἶεσ υπΐο τῆς ΙοκΡ, Βᾶνε 1 
τὲ 8 οἰθδῃ ἰῃ τῆϊπ6 ἤοιβα 518] ρίνεη {πδε, ἂηά ΤΥ ϑοη8 δηά 1ὮΥ 
εἴ ὁ ἴϊ. ἀδυρηζειβ ἢ τῃδ6, ΌΥ 4 ϑἰδίυϊε 

“1πν... 14 “Ἐνεῖγ τΠΐηρ ἀδνοϊεά ἴῃ Ιβγδθὶ ἔὺγ Ἴνα: ἴξ ς ἃ ςονεπδηΐ οὗ ϑ84]1 
: 8411 ΡῈ τῃϊπ6. ἴογ Ἔνεγ Ῥείογτε τῆ ΓΟᾺῸ υπῖο ἴῆεα 

ΦΈχοά. 13. Ι1ς Ἐνοιγ τηΐπρ {παῖ ορεπεῖῃ ἤτπε δη4 ἴο 1ῃγ βεεά νυν} τμεα. 
Ἂς χα. 9. ΤΑΔΙΓΙΧ ἴῃ 411] ἤεβῃ, ὑνῃῖο ἢ ἘΠΕ Ὀτηρ 20 ἢ Απά τῆε ΙῸΟΚΡ βρακε υπῖο 
ἴαν. 37... χῃῖο ἴῃς οΚΡ, τυῤεέῤον 1ὲ ἐδ οὔ πιθῆ Αλτγοη, ὙΠ Ποῖ 8841: πᾶνε πὸ ἱπῆε- 
εμδρ, 3.13. οὐὁἨ Ὀαδϑῖβ, 54]1] Ὀ6 τῃΐπ6: πενοσῖῃθ- τΐδηοα ἴῃ {πεῖ απ, πε 58Πδ]ὲ 

688 ἴῃς βιβίθογη οὗ πιᾶπ 8ῃδῖςΚ του ἴδποιι ἢᾶνε ΔΠΥ ρμαγῖ δπιοὴρ ἴπ6πι: 
ΒΌΓΕΪΥ τεάδεπι, ἀπά τῆς βτγβι ηρ οὐ 41 ἀπὶ ΤΥ ραγί δηά τἢΐης ἱπμεπίδηςε σ Ῥεαι. το, 
ὈΠΟΪοδη δεδϑῖβ 58ῃ4]: τῃοι γεάξεπι. διηοηρ ἴῃς ΤΠ] άτεη οὗ [5γδε]. ἄν 

Ι6 Απά τΠοβε τῃδῖ ἅγε ἴο ὃὲ τε - 21 Αηά, ΒεΠοϊ]ά, 1 Βανε ρίνεη ἴδε 1988. 13. 
ἀεεπιβά ἔγομι ἃ πιοπίῃ οἷά 8ῃαϊ: του «ἄγε. οὔ [ενὶ 411 τε πίῃ ἱπ Ἐσε (. 

«Ἐλοᾶ, 30. γρήεεπι, δοςογάϊηρ; ἴο τΐπε εβιϊπια- ἰβγδθὶ ἔῸγ δὴ ἱῃμεγηίζδηςε, ἔογ {Πεὶγ 
1,αν. 37.2.5. [΄ἴΟη, (Ὁ [ῃ6 ΠΊΟΠΕΥ οὗ ἤἥνε 5ῃεκεῖβ, ϑβεγνίσβ ὑγῃ ἢ ΠΟΥ βεῦνθ, εύεη [86 
ἢ ἦΠ δἴεγ τῆ6 β8βεκεὶ οὔ τῆς ϑβαποίιιδγυ, ϑβεγνίσθ οὗ τμ6 ταδεγπδοὶς οὗ της ςοη- 
Ἐκεῖ. 45. ΦΥγΉ ς ἢ ἧς τυγε ΠΕ ρεγάῃ8. σιερδιίοη. 

ν. 12--21. 

νγᾶνς οἤεγίηρβ οὗ τῇς ςμ] άγεη οὐ [5- 
ΓΔΕ]: 1 ἢδνε ρίνεη {Πεπὰ υὑπίο ὄῖῃεε, 
Δα ἴο [ΠΥ δοηβ δπά ἴο 1ῇγ ἀδιιρῃϊζειβ 
Ὑνἢ τἴῆθο, ὈΥ ἃ βἴδτυϊε ἴογ δὄνεῦ: 
ΕΥΕΓΥ͂ ομς τῆι 18 οἰδδῃ ἴῃ ΤΏΥ ἤουβα 
58]} εδί οὗ ἴ{. 

16. σωγεὶγ γεάξεηι..γσοάδοῦ}] Α 5ἰγοη ΕΓ 
ΘΧΡΓΟΘΘΊΟΉ 158 ἱπίθη ] ΟΠ Δ}}Υ υϑοά ἰῃ τϑέδγθηςδ ἴο 
[86 τοάριηρίίοη οὗ ἴθ ἢσγϑίδογῃ οὗ πιδη [μδη ἴῃ 
Τοίογσεηςοθ ἴο (πδὲ οὗ πποίθδη δοαϑίβΊ Εογ [6 
Γυὶο 45 ἴο [Π6 ἔοιπτηοσ δάτηϊ θὰ οὗ ἢο ὀχοθρ- 
ἴοη : [86 οὐσποσ οὗ {6 Ἰδέϊοσ, [ἢ ἀν Πρ ἴο 
τοάθοστῃ, ταῖρς ἀδοίγου (Π6 Ὀοδϑὶβ (ΕΧχ. χί!. 12, 
ΧΧΧΙν, 20). ἴσϑυλ!ν οὗ σουτθο Β6 νου] τὸ- 
ἄδοτ ἴποπιὶ, δι ἴῃ (η6 σδᾶ56 οὗ ἃ ἀϊϑραϑθὰ οὐ 
ΤΑΙ πο ΔηΪΠΊΔ] δ6 τὶν δ νν 61} Ὀ6 ὀἀχεουδεά ἔγοπι 

ΝΌΜΒΕΒΚΒΘ. ΧΝΊΙΠΙΙ. 

17 Βυῖ {πὲ Βιβι!ηρ οὗ 4 οονν, ΟΓ 
(6 ΒΓΕ Πρ οὗ ἃ 58ῆεερ, ογ [6 ἢτβί- 
Ἰΐπρ οὗ ἃ ροαῖ, του 8ῃα]ς ποῖ γε- 
ἀδεπὶ; {ΠΕ ἀγε ΠΟΙΥ : ἴδου 584] 
ΒΡΓΙΏΚΙς τπεῖὶγ ὈΪοοά τροη (ἢ δ]τᾶγ, 
Διά 8041: θυγη τηεῖγ [δ Ὁ δὴ οἴετγ- 

18. α: ἐδεὲ «υανῊ ὀνεαιμί απαᾶ ας ἐδὲ γὶσδὲ 
“δομίάον ἀγὲ ἐδίπιε] Ὦ]5 τοίεγθησο ἴο ἔδπ6 θυ 
Ἰερϑἰδῦομπ οὗ Εχ. χχῖχ. λ6---ὲ (Θνθη Δ 1 
τιοάϊβεοὰ ὉΥ Πουΐ. ΧΟ, 3) 5θεπὶβ ἴο ἱπάϊ!ςδίθ 
1ῃ4ὲ 1[ἢὴ6 οτάϊηδησθ ἴῃ χυδϑίοη Ὀοοηρβ ἴο ἃ 
ΠΟΙΏΡΑΓΔΓΥΟΙΥ͂ ΘΑΙΥ Ρεγιοὰ οὗ ἴμ6 γρᾶγβ οὗ 
ψυδηάογηρ. 

19. α εουεπαπὲ οΥ “αἰ Οἔ, 4 Οἄτγοη. ΧΗ, οὶ 
Οονοπδηῖβ ΟΙΟ ΟΥΟΪΠΑΓΙΥ Τοεπιοηῖοά ἰπ ἔδ6 
Ἑδβὲ ὈΥ {δὲ τίίοβ οὔ Βοβρι Δ} {Υ ; οὗ ψβῖο ἢ 

ΓΑΔ ΚΙΉρΡ ἃ Ῥαγτηθηΐ ἔοσ ἰμδί νυ Ὡ]ς ἢ, 1 τεάθετα-ὀ ς2)} γγας {δα οὐνίουβ ἴοκθη ΘηΐοΠην 85 ἴἴ ἀοδ5 
εὦ, ψου]ά ἐπ νγ τ ἢ ε55, Α5 ἴ0 (Π6 πιοάβ οὔ ἴῃεο βδνεγν ἁγίϊοϊε οὐ ἀϊοῖ. [ἐ ἱπάϊοδίοβ ΡΕΙΡρο- 
τοἀθῃρίοη οὗ ὑποίθλῃ Ὀθδϑίβ, 1 ῃδά Ὀθθη οὐ]- τυϊγ : οὐ [μεν. 11. 13) ἀηά ποῖο, 
ΕΊΏΔΙΥ δη]οϊποά ἐμαὶ {π6 βγβι προ Οὗ δῃ 855 
δου 6 τοἀροσηθά ἢ ἃ ἰαπὶῦ. Βιυΐ 1{Π6 
ΟΤΏΟΥ οὗ ἴδ6 θοδϑὶ τοῖρβὲ ποῖ Ὀ6 δἰνγᾶγϑ δ ϊθ ἴο 
Ῥτόυν δ 4 Ἰδταῦ, 14} ἰπ 186 ᾿]]άΘΓΏ655, 
δηά (Π6 114] τνᾶβ δοσογάϊ ΠΡ} ςσοτηπλυοά 
([κν. χχνυὶϊ. 2)). [ηἴο 41] (ἢ6 ἀοίδ1:15 οὗ [18 
[86 ῥγϑϑδηξ οσγάϊμδησοβ ἀο ποῖ οηΐοσ. ΤΟΙ 
οὔ]οςξ 15 ηοΐ 50 ποῦ ἴο ργθϑοσῖθο δοσυγδίεὶῦ 
ἴο 186 ρθορῖθ νγυῃμδὲ βῃου]ά Ὅδ ραϊά, 85 ἴο δϑϑίζῃη 
ἴο {πὸ ῥτοϑίβ ἐπ ὶσ νδγίοιιβ γουθῆι 68. 

16. σεκογδϊπς ἐο ἐῤίπο εεἰγηαίοη ΟἿ, 1,ον. 
γ. 1ς, ΧχΥΐ!, 27, δηὰ ποῖδ58. 

20. 71ωὕ»πὶ 1} ῥαγὲ απά ἐδίπε ἱπδεγίἑαπεοο) 
ξξ ουῖ, χ. 9. 

41. 4} ἐδε ἐεμῖ ἱπὶ ΤεγαοΠ ΟΕ. 1,.ον. χχυὶ!. 
109-22. ΤΠ6 ἀράϊοδίοη οὗ [δ6 ΕΟ Πδά Βονν- 
Ἔν Σ θθθη παηάρα ἀοννῃ ἔγοσῃ ρδίγ Αγο 4] {ἰπ|65. 
866 )ευΐ, [πἰτοά. ὃ τιν. ΑὈτγαδδτῃ ρα ά {165 
ἴο Μεϊοβίζοαθκ: [δορῦ μδά ῥγοπιιϑεὰ 186 ΕΠ 6 
οὗ 11 νυν βογονσιἢ δ]οοϑθὰ ἢπὶ 1 6 5Ββουϊὰ 
τοῖυση ἰῃ ρεᾶσθ ἴο ἢ15 ἔδίο 5 οιιϑθ, Βαυΐ 
πον ἤγϑί (6 [,ογὰ 5 ΠΓδ65 ἀγὸ δεϑρηθά ἴο 1Π6 
[μενϊῖοϑ ἔοσ (μοὶγ βυρρογί, Τς ραγτηεηΐ οἵ {{{ΠπῸ65 
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.22 Νεῖῖδεσ πλιβὲ τῆς ΤΠ] άγεη οὗ 
13γ26] πεηςείοστῃ σοπλε πῖρῇ ἴδε ἴ2- 
Βαγηδοὶε οὗ τῆς σοηρτερατίοη, 681 {ΠῈῪ 
ὈΘΔΓ 8ϊη. ᾿δῃά ἀϊα6. 

221 Βυῖ τὲ [ εν ε8 5Π4}} ἀο τῆε 
β8εγνιςα οὗ τῆς τΔρεγηδοὶς οὗ τῆ6 ςοη- 
δτερδίίοη, δηά ἘΠΕΥ 5114}} Ὀδᾶγ {ΠΕῚΓ 
παι γ: 2ὲ ἐῤαὶ! δδ ἃ ϑιδϊαϊε ἔου ὄνεῦ 
πα ΘῈ γουῦ ρεηογαδίίοηβ, ἴῃδῖ 8- 
τχοηρ ἴῃς ΤΠ] άτεη οὗ 15γ86] τμῈγ δᾶνε 
ΠΟ ᾿πμογδηςα. 

24. Βυῖ τῆς εἰὴ68 οὗ τδε οι] άτεη 
οὗ ἰβϑγδεὶ, σῆς (ΠΕΥ οὔἶεγ ας δῃὴ 
ἢδανα οἤεγίηρ υπῖο ἴῃς ΙοκῸ, 1 ἢᾶνε 
ἵνεη ἴο [ἢ δ τ πες ἴο ᾿ΠΠοτῖῖ: {Π6γα- 
ῶ 1 μάνα 8ιἱά υπίο {πεπὶ, Απιοηρ 
τῆς σι] άγεη οὗ 18γδθὶ ΓΠῈΥ 5141} ἤδλνε 
ΠΟ ᾿πῃεγίδηοα. 

ἃς 4 Απά τς ΙΟΚῺῸ 8ραΐκα υπηῖο 
Μορεβ, ϑαγίπρ; 

26 ΤΠ υ5 βρεοαῖὶς υπίο τῆς [1,ον]ζε8,᾿ 
Δηά 54Υ υπῖο ἴπεηὶ, Πεη γε ἴᾶκα 
οὗ {πε ΤὨ]άγεη οὐ ἴβϑγαεὶ τῆς {ἢ 68 
Ὡς ἢ 1 Πᾶνα ρίνεη γοῖι ἔτοπι ἴπεπὶ 
ἔογυ γουγ ἱπμεπίδηςα, Ἂπεη γα 5821} 
ΟΕ ᾧρ πη ἤεᾶνε οἤεγηρ οἵ [ἴ ἔογ 
6 ΠΟΚΡ, ευέη ἃ ἴεπῖῃ ρῥαγί οὗ τς 
ἘΠ 6. 

27 Απά ἐῤὶς γουγ ἤδᾶνα οβετγίπρ' 

ΝΌΜΒΕΚΘ5Ἕ. ΧΝΤΙΙ. [ν. 22--32. 

8121] θὲ γεοϊζοηβά ὑπίο γοιι, 45 τῃουρἢ 
1: τέ ἴῃς ςοΐῃ οὗ τῇς {ῆγεβῃϊηρ- 
βοοῖ, πὰ 25 τῆς ἔμ] πε85 οὗ τῆς ψὶπο- 
ΡΓΕβ8.. 
8 ΤΉυ8 γε αἷδο 812]}}] οὔἶε δὴ 

ἤδανε οἰεγίηρ υπίο {πε ΓᾺΡ οἔὗ 4} 
γουγ ἘΠ 65, ἢ] ἢ γε τεςεῖνα οὗ τῇς 
ΟΠ] άγθη οὐ [βγδθὶ; δπὰά γε 5}}8]] γίνε 
τπεγεοῦ τς [.ΟΚΡ᾽8 βεᾶνε οβεγίηρ ἴο 
Δᾶσγοη ἴδε ργεβῖ. 

290 Ουΐ οὗ 1] γουγ ρἱ 8. γε 584} 
ΟἾἾΕΓ ἐνεῖῦ ἤεᾶνε οεγηρ οὐ {δε 
ΓΆΡ, οὗ 811 τῆς 'βεβὲ τῃδγεοῦ, υδη ' Ηεδ, 

δ. 
[6 ΠΑ] οννεά ραγὶ τΒεγεοῦ οἱ οὗ [{. 

20 ΤΠεγείοσα τπου 5Πα]ῖ 5δΥ υπΐο 
ἴμεπι, ΝΏΘη γε πᾶνε πεανεά {δε 
δεβὲ τπεγοοῦ ἤοπὶ ἱΐ, 16 ᾿ς 5811 ὃς 
σουηίεά πο τῆς [,εν]ῖεβ 88 ἴῃς 
Ἰπογεᾶβα οὗ τἢς τῃγεβῃϊηρῆοοτ, δπά 85 
ἴῃς ἰπογοᾶϑε οὗ ἴῃς νυνὶπαρΊεβϑ. 

231 Απά γε 5121] εἰ ἰξ ἷπ ἌνεσΥ 
Ρίδος, γε διά γοιιγ Βοιβεῃοὶάβ: ἔος 
ἴξ “5 γουγ γενγαγά ἔοσγ γοιιγ βεγνίος ἴα 
ἴδε ταϑεγηδοὶς οὗ ἴῃς σαπρτερδίίοηῃ. 

32 Αμά γε 5881} Ῥεᾶγ πὸ 5 ἈΥ͂ 
γεάβϑοῃ οὗ Π, ψῃθη γε πᾶνε δελνεά 
ἔτουῃ ἴξ τὴ Ῥεβὲ οὗ 1ἴ: πειτοσ 58}}]} 
γε ρο]ῖε τῆ6 ΠΟΙ τῆϊηρβ οὗ τδε 
σἈΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ, ἰεβϑὲ γε ἀϊε. 

ἴο {Βότ 15 τεσορηΖοά ἴῃ ΝΟ, Χ. 27, ΧΙ]. 44} 
Τοῦ... )ῆ. ΔΝ ΒοΙδοσ {86 1 ,ονηε5 τοςεϊνοὰ [86 
{1 }Π68 οὗ ᾿νε βίοοκ 85 ννε]] 45 οὗ ργοάυισε 566 Π|5 
ἀουδιῖι]. [ἢ ΠΟ ΡΑβϑαρθ 5 ἴποσγὸ ἀϊξέϊηςϊ τηδη- 
τίοη οὗ {πὸ ἔοστπογ Ὀδηρ ἰΠΕΙΓΘ ; δηά 85 ἃ ἰσρὸ 
ΠΌΠΛΌΟΣ ΟὗὨ Δῃ1π|8}5 τισὶ πᾶν Ὀδθη σϑαιγοά 
ἔοσ 6 ρυθ]ῖς βδογβοθϑ, [ἴ 15 ρσγοῦθδῦ]ο [δι {π6 
ἘΠ65 οὗἩ ᾿νε δίοςκ ὑγεσὸ ϑϑά ἔοσ [Π15 ρΡΈΓΡΟΞο. 

22. εἰ δὲῦ δῪξαγ εἷπ, απά 4] ἩἨδεῦ. 
“Τὸ ΘΑ 5ἴη, δηὰ ἀϊθ:." ψ Ὡς ἢ νουϊά 6 (Βς 
ΠΟὨ ΒΘ] ΏΘΩΟδ οὗἉ [ΠΕΙ͂Γ ΔΡΡγΌδΟἢ. 

28. δεοαν ἐδεὶγ ἱπίφι}] ὙΠῸ νγογάβ ἅσὸ 
διρδίσυου5. ὙΒΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τοῖοσ ἴο {δ ἰη]- 
αυΠΥ οὗ [86 Ῥθορὶο; σγο ψου]ά, δά {ΠΟΥ 84Ρ- 
ῥῬτοδοδοά {86 1δθθγηδοϊα μᾶνὸ ἔ8|1Θη, ἔσοπὶ {ΠΕ 
ῬΙΟΠΘΏΘΘ5 ἴο ἰγδηθρτόθθ, ἰῃΐο οὐογί δεῖς. οὗ 
οἴξηοςθ. Αραδϊπϑδί βδιςἢ ἃ σέβυϊε ΠΟΥ σνοσο, 
τῆσοι σα (ἢ6 τη] σ γα ]Οη 5 οὗ {86 1 ,ονιῖ65, τηθτ- 
ΟΕΠΥ ρῥγοίθοϊοα, ΟΣ. υ. 1, δηὰ [,δν. χῖχ. χ7. 

24. “4: ,Ὧη ῥεσυε φ)εγιης Δ Ηοῖο ΟἿΪΥ 
τὸ ἴῃς ΕἾΠ68 ἀδϑοθοα 45 ἃ ἢοανθ-  ηρ ; 
που ρἢ ἴῃ τ. λό (6 ῥΓΙΟΘΕΙ͂Υ ἘῚΠ65 ἀτὸ 4150 ἴο 
Ὀ6 ἀεάϊοδίοα ἴο {μοῦ ραγροϑεο ΕΥ̓͂ [16 δυο ΟηΥ 
οὗ Βοανίηρ ἔμοπὶ ἴο {π6 1 οστὰ. [{ ἰ5 ΡοβϑίὈ]θ 
[πὲ 411 (Πδὲ 15 πηοδηΐ 15 ἔδί (Πὴ6 ΕΠ ἢ 65, Ὀοης 
ΒΟΪΟΠΊΠΙΥ 86ξ ἀραγί ἔοσ ϑβϑδοιθὰ ριγροβοβ, Ὀ6- 

ΟΑΠΊΘ ὙΙΓΓΌΔΙΥ ἃ ποανθ- οοσίηρ, κὸ [86 εἰ 5 
ἴον ἴι6 ΤΑῦθοσγηδοῖὶο, Εχ. χχν. . ΤὭοο 15 ἢῸ 
τοάϑοη ἴο {π]ηκ (δὲ (Ὧ6 Ε(ἢ69 σοῦ ἴῃ ξδςΐ 
Βεανθὰ οὕ νγανοά Ὀείοσε ἴμο 1,ογά, ἐδουρὰ ΒΟΥ 
ὙΟΓῈ ἀρργορτίδιοα ι5ῖ ἃ5 ὑσεσὸ ἴμοϑο οἴογηρϑ 
18δἱ σσοσὸ ποανοά οσ νγανϑά, 

25--832. Οὐοιμημληάὰ 85 ἴο [Π6 {ἰπ6 οὗ 
πο 1 ουῖσδὶ ΕἾΠ6, ΤὨΪ5 σοτηγηδηά, 85 δη]οΐη- 
ἴῃ Ρεγαυ 565 οὐ Αδγοὴ δηὰ ἢΐ5 ξΉγΥ, ἰ5 δά- 
ἀγεςθοα ἰο Μοβοβ 85 {ες μοδὰ οὗ {π6 συ ΒοΐἊ 
πδίίοπ, ποῖ ἴο Αγοῃ, ψγ8ο νουἹὰ δ ἀϊτος ιν 
Ἰπἰογοϑιθα ἴῃ ἱξ, 

27. «ῥα δὲ γεοξοπε ὠρῖο γοἢ Οτ, ὌΓ 
ψου, 45 ἰΠ6 54Π|6 ῬὮγαϑθ ΤηθΔῃ5 αἱ [6 
αοἶοβθθ οὗ ἔχ. χὶῖ, τό. ὍὙμὸ 1, ονυϊίος ᾿σοῖθ, οὗ 
(δον ἘΈΠ65, ἴο ρᾶγ Εΐδ6 ο {πὸ ῥγιθϑῖβ, ἰυϑὲ 25 
οἶδεσ [5γδοὶος ραιὰ ΠΕ 6 ἴο (μ6 1, ενϊοθϑ. 

20. Ομἱΐ οὶ αἱ] γομγ σῇ] ὙΠῸ βρίτιξ οὗ 
[η15 αν σου]ὰ εχίοηά ἰο 411 [πθ σενθπὰεϑ οὗ 
[Π6 1, εν ζε8, δηὰ νγὸ ΤῊΔΥῪ ἴπι15 δϑϑυσιο (Παὶ οὗὨ 
[Π6 ἴπογϑᾶϑο οὔ ἐμοῖσ σδίίϊθ, 85 ννε]] 45 οὔ {ποῖσ 
ἘΕμε5, ἃ ΕἴπῈ νγᾶ5 ραϊὰ Ὀγ ἵμεσῃ ἔος (δ 1, ογά 
ΒΟΓΥΊΟ, 

82. μείέδενγ “δα}} γε ῥοϊ με, δις. ἘΔΊΒοΥ, 
διά ὮΥ ποὺ ΡΟΣ ὍΠ9 ΠΟΙΥ Ὁπ15848 
Οὗ Ὅ589 ΟἸ]άΣΘΙΩ ΟΥ ΙΒΣ86], γὙ0ὸ 8811 ποῦ 



ν. 1-.. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙΧ. 
Ὶ 7122 τυαίεν ο7 ξέβαγαέίονε σιααάξ ο77 116 ατλες οὔ 

α γε ἀεὶ εγ. τι 714ε στο 20 ἐάέ μὲ ο7 τ ἐπ 
2μγίβεαξο» οὔ 1ἀέ μρϑπείδαν. 

ΝὨ τὲ ΓΟΚ βραΐζα υπηΐο ΜΜίοβεϑ 
δηά ιηἴο Αδίοῃ, βαγίηρ, 

2 ΤΗΐβ ἐς τ[ἢ6 ογάϊπδηςς οὗ τῆς ἰανν 
ψ Ὡ ἢ τῆς ΠΟΚΡῸ δα ςοτϊῃμηδηάαά, 

ἀ106. Τἢο ψνογάς ἃσὸ τγογάὰβ οὔ Ἵσοπιξογέ δηὰ 
ΘΘΌΓΔΗΟΘ; δηά ἔογπι ἃ βίςπηρ ςοποϊιϑίοη ἴο 
1Πὸ Ἰοχιϑἰδίϊοη οὗ 1ῃ6 σβδρίοσ, 

ΟΗΑΡ, ΧΙΧ. Οτάϊηδηςος ἱηρ Ρυτίῆ- 
οδίίοη ἔγοτα [86 Ὁποϊοδῆηθϑ5 οὗ ἀθδίῃ. 
ἼὨ6 Δϑϑοοϊδέίοη οὐ ἀδδίῃ ἢ 5'η (Ὁ εη. 1]. 

17) 50 ΠΠΟΪΘΠΕΥ οχρ]διη5 ἴμο 'ἤθας οἡ Ὑ Ὡς ἢ 
ἴ86ϑε ογάϊπδῃοεβ ἅτε ὑαϑϑά. ὙὨῈ ρσγίποίρὶθ ἴμδὲ 
ἀοδιἢ πὰ 41} ρεγίδιπίηρ ἴο ἴΐ, 45 Ὀειηρ [ῃ6 
ΤΩΔη ϑιδοη δηά γϑϑυϊί οὗὨ 5'η, ἃγὸ ἀδβ]ηρ, 
ΠΑ 50 ᾿οδὰ ἴο :πιοσγυρίίοη οὗ (ἢδ ᾿ἰνηρ τὸ- 
ἰαϊ οηϑἢρ Ὀεΐνγοεη Οοά δηά Ηἰς ρεορῖθ, ἰ5 
ποῖ ποῦν ἱπιτοάιιςοα ἔογ {π6 ἢγϑὶ {1Π|6, ΠΟΙ ἰ5 
1ϊ δὲ 411 ρϑοι ας ἴο ἴπ6 Μοβδῖς ἰανυγ. [1 νγᾶϑβ, 
οη ἴδε οοῦ ,) τά οηδὶ ἀπηοηρϑὶ ἴπ6 [15- 
ΓΔΘ] 165 ἔγοσῃ ἴη6 Θδγ θϑὲ {1ΠΊ65, 15 δϑϑυτηθα ἴῃ 
γαιου 5 δηδοϊπηθηΐβ8 στηδάθ Δἰγοδάυ (ςΐ, ν. 2, 
Χ. 6, 5η4.; ἴ,ον. Χ. 1, 7, Χὶ. 8, 11, 24, Χχί. 
1, 844.), δηὰ 15 ἰγδοθδθϊθ ἴῃ νδγίοιϑ ἔοστῃ 5 
Δποηρϑί ΠΊΔΩΥ ὩΔΕΟΠΚ5 Οὗ δης αὐ ΠΥ : 6. Ζ. [86 
Ἐργρίίδη ργίοϑίβ ννόγὸ οὈ]ιροὰ ἴο βῆιιη ζγάνοβ, 
ἔμ πεγα]5 δηὰ ἔυηοΓΑ] ἔεαϑῖς (Ρογρῃ. " ἀθ Αὐϑῖ." 
1. ςο): [86 Ῥογβίδῃ Ζεηάδνοδίᾷ ἢδ5 σιῖε5 οἵ 
ΤΟΠΊΔΓΚΑΌ]6 σἰγσῖΠ655 ἀπά ῬΑγΕ συ ΑΙ Ὑ ου ἴδ6 
βυὐ)οςί (ςξ, Βϑῆγ, “ϑυτηθο].᾽ 11. 466, 467, τοῖξ,); 
δηᾷ (Ποϑ8 ὑσεσὸ ὄεύεὴ ἌἼχοορεάθα ΟΥ̓ [86 γ}]65 ρτὸ- 
νΔ1Π1ηρ διηοηρϑί {πΠ6 [πάϊδη8, ὈΟΓΒ δηςσϊεηΐ ἀπά 
τιούστῃι (ςΐ. Κηοδεὶ, ποία ἐπ ἰος.): {κὸ Ἰάθαβ 
ΑΓ ουηά ἀηηοηρϑὶ ἴπ6 Ἐσηδη5 (ςξ, Ρ]υΐλτοι, 
“ 8..114,᾽ 2ς ; ΝΊΓΡΙΙ, " η.᾽ νι. 28, 84η4.; δηὰ 
Ροβῖυβ, " δρυὰ Κη. ἐπ ΄ος.; ἀηιά ΒΔ τσ, 11.471), 
ἀηὰ Οτροκβ (οἴ. Ευτπρ. “ ΑἸΙοεϑῖ, 97, 5646.) 
“ Ἡεϊοδη.᾽ Σ4ς0, 544..) ΙΡΒ. Ἴδυτγ,᾽ 480, 564. : 
ΤΒυςγά. 111. 104). 
ΤΠ αρβώ, ΟΥ ἀποίδδηηοββ, τοραγάθα διηοηρϑξ 

[6 Μδοσίοβ οὗ Νὸνν Ζοαϊδηἀ 245 δἰίδοδιηρ ἴο 
1π6 πηδη νγῆο ἢδ5 ῃδηάϊ]ϑά [6 ἀδαᾷ, 15 σιιςἢ [Πδὲ 
Ὠοΐ ΟΠΪΥ οδῃ 6 ποῖ δῃΕΥ ΔΩΥ͂ Ὠου)56, ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘ 
ἴῃ σοπίδοϊ ψ τ ΔΗΥ͂ Ροβοη οσ ἰδιηρ, νἱίπουϊ 
ἀοδ]ηρ [ἴ, Ὀὰϊ 6 πᾶν ποῖ ὄυθη ρυΐ ἑογί ἢ ἢ]5 
διαπάς ἴο ἴπο ἔοοὰ νος ἢ δ ΒΙπΊ96 1} οαΐβ (566 
« ΟἸΪἀ Νεὺνν Ζεαϊδηά,᾽ ὉΥ ἃ Ῥδκοῆδ Μδοσζί, ὑρ. 
1121 5644.). 

ΤΒΟ τΐεβ οὗ ρυ τ γ]ὴρΡ ρτοϑοῦροα Δπιοη 
{Πι686 γΑΓΊΟυ 5 Πδίϊοηϑ ἴγαςθ ροϊηΐβ οὐἨ 5, ]]ΔΓΥ 
ἴο ἴδοϑο ἰαϊὰ ἀόννῃ ἴῃ [ἢ 15 σμαρίοεσ; δηά ᾿ηἀθεὰ 
ΒΡΓΠΚΙΙηρ5 ἀπά ννϑηϊηρβ τνουϊὰ δίιΓα! 
ἔοστῃ ἃ ρασῖ ἴῃ {ποπὶ 8]} (ςξ. εἢ. ν]}}, 2). Μοβε5 
1ῃεη δάορίοα, Πεῖὸ 458 εἰϑούνῇογε, Ἂχ ϑιηρ δηά 
δηςσίθης οσυπίοπιβ, ΨἹὮ δ ρη! βοδηΐ δ οη5, 89 
ΒΕΙ͂Ρ5 ἴῃ [}6 βρίῖυδὶ οἀποδίίοῃ οὗ 15 ρϑορῖς. 

ΤἼΒ6 ογάϊπδποδ νγᾶ8 ὈσχοΟΌΔΟΪΥ μίνθη δἵ 1} 15 
εἰπιθ Ὀδσδιδο {86 ρίασιια ΜὩΙςἢ Βαρρεποὰ (χνΐ. 

γοι. 1, 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΙΧ: 

βγη, Ορεακ υὑπίο πε ΤΠὨΠ]άτγθη. οὗ 
5γδεὶ. τἢδι ΠΟΥ δτίηρ πες ἃ γεά Βείϊξεσ. 
τους βροῖ, ἡνογεὶη ἦς πὸ δ] πιϑἢ, 
απά ἀροη νος πενοῦ σδηλς γοκο: 

4 Απά γε 5}4]] γίνε Πεῖ υπίο ΕἾ6- 
ΔΖΔΓ ἴῃς ρῥγίεβϑῖ, ἴῃ ἢς ΠΊΔΥ Ὀγίηρ 
Πεσ σίοπἢ στους {ΠῸ σλπλρ, δηά 
οπέ 58.4]} 514Υ ἤεσ Ὀείοτε ἢΪ5 ἔδςβ: 

46----κ0) δρουξ (6 τιδλίζογσ οὔ Κογαῆ πιδὰ 
βργοδὰ ἴδ ἀοβίοτηθης οὗ ἀθαῖ! 980 οἷν 
ἘΠγουρ ἢ [Π6 σΔΠῚΡ 845 ἴο 966ΠῚ ἴ0 ΣΟ] ΌΪΓΕ 9ΟΠῚΘ 

14] τηδάϑιιγοβ οὗ ρυτὶ βοδείοη, τηογοὸ ρατγίϊςι- 
ἰατῖγ 45 {π6 ἀδδί 8 ζὨγουρῃ ἴξ ψέγε ἴῃ δὴ εχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΔΙΥ͂ ΠΛΔΉΠΟΥ ἴΠ6 ΡΟΠΔΙΥ οὗ 5σ'η. Οςοδδίοη 
8 Δοσογάϊ ρν ἰδκθη ἴο ἰηϊσοάιοδ ἃ ΠΟῪ οἵ- 
ἀΐπδηςθ οὐ ἴπ6 ψυποΐθ συδ]οςῖ, νΙ ἢ ταῖρδξ 
ΒΟΙΎΘ ἴο γϑ- ἀββυγο (Π6 δῆτ θά ρϑορὶθ αἱ [86 
ἘΠΠῚ6, ΞΌΡΡΙΥ ἃ Τοδγ πηδδηϑ οἵ το] θοῦ ἔγοσπι [ἢ |5 
βογί οὗ ὑποϊθδηπθββ ἔοσ [86 ἔυΐυγο, ἀπ ὉΥ ἴδ6 
ΕΥΡΙς8] σμδγαςίοεσ οὐ ἰΐ58 ὩΘῪ οἰθηθηῖβ σου δ 
ἃ θῇ ϊοϊο ἔογ ἱπιροτγίδηϊ ἰηϑίγυς Ιου ἃ8 ἴο ἃ 
ΤΏΟΓΟ τρα] Αἰοποιηθηΐ δὔίογυγαγά ἴο Ὀ6 τονθα]ϑὰ, 
Τμδὲ [6 ογάϊπδησε οὗ ἴπ6 γρὰ μοί ἕοσ ἴῃ ἕδεϊ 
Ρτοάυοοά 8 ἀξδὲρ ἱπιργεβϑίοῃ ἃρρεᾶγβ ἔγοπι 115 
τηϊγοάμοξίοη νυν σδγαςίογ εὶς νυ δι οηβ ἰηΐο 
186 Κογδη, ἴπθ ϑοοοηά ϑυγα οὗ ᾿ς ἢ 18 6ἢ- 
Εὐοὰ “1Π6 Ηείξογ." 

1. μπίο ΜοιοΙ ἀπά μπίο “αγοη Ὅπϊο 
Ἀλίοηῃ 8ἃ5 Μ0ῸῈ]}] ἃς υηΐο Μοϑοβ, Ὀδοδιιϑθ (ἢ 
ογάϊπδησο νγᾶ5 ἱπίοπάθα ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ἔογ ἔυΐυ γα 
οὐϑβογνδηςο, δι 4150 ἔοσ ἱπιπιθάϊδίθ Ὠθοθϑϑ  {165. 

2. 4 γεά ῥεὶγ)] “Ἀδὰ, ἴῃ ογάος ἴο 
δβδάου ἐγ πλΔη᾽ 5 δασ ΠΥ ὈΟΑΥ, ἐνθῃ 85 ἰῃ6 
πᾶπο Αὐἀδηὶ Ὀϑᾶγα 4]}υ5ίοη ἴο {π6 τοὰ θαυ οὗ 
ὙΠΒΙΟὮ πδη 5 ὈΟΔΥ νγᾶ5 ἐδϑβιοηθα "ἡ" (Τ Βεοοάο- 
τεῖ, “Ου. ἴῃ Νιυιπλ.Ἶ 2.5). ΟἾΠΟΓΒ 1655 ἀρροϑίτοΙΥ 
τοχαγὰ ἴῃς σοϊουγ 845 δῃ δ θοπὶ οὗ 16: οἴεῖβ 
δραῖη οἵ 5ίη (οξ, [5. 1, 18). ΤῊΘ [6Π|Δ]6 εχ οὗ 
ἴδ6 νἱσεῖπη ρόγῃαρβ ἀοποίοα δαὶ ἴΠ6 οβογίηρ 
Ὑγ25 ΟΠ]ῪΥ οὗ βεσοπάδσγυ ἱπιροτί: ἴἢ ννᾶ8 δὴ οἵ- 
ἔοπηνρ ποῖ ἴοσ δοίια] ϑἰπ, Ὀυδ ΟΠΙΥ ἔοσ οδγὲ- 
τηοηΐαὶ ἀοΒ]οπιθηΐ. 

«υὐῤδομέ “ροί, «υδεγεὶπ ἐξ πο δίορα 8] Α58 
νυ ἢ 51Πη-οὔοσι 5 σοηΆγΑΙΪΥ, [,εν. ἵν. 3. 

ὠῤοη «υδίο πευερ ἐαηις γοξε] 80. δοῖὸ δηά 
ἰη Ιουῖ. χχὶ. 3, 1 8. Υἱ. 7, ἰῃ 186 ςλ96 οὗἉ [δπη8 16 
νἱσηβ. [ἢ ἰδὲ οὗἉ πιδ]ο νἱςζἰπι5 (15 σοπά! οη 
τνᾶϑ ποῖ ἱπιροϑοά: [ἃ οδη {Πεγοίογο ΒΑΡ ΪΥ ὈΘᾶσ ἃ 
ἐγρίςδὶ πηϑαπίηρ. Εδηηδὶα σαι]6 νγόγο ποῖ σοην» 
ΤΆΟΏΪΥ οὐ ρ]ογοά ἰῃ ῥ]ου ίηρ, δηὰ σσεσε ρεῖ- 
διᾶρ5 1δβογείογε ἀδετηθβά ἴο θδ πηδγγεά 1ξ 380 υϑοά. 

8. ὠπί|ο Εἰραςαγ) (Ι΄. χυὶ. 3). ὙΠῸ οτῖς 
ὙγΟυ ἃ ὨΘΟΟΞΘΑΓΙΪΥ͂ ΤΟ] ἃ ῥγοβέ; γεῖ 85 1 
τεπάογοὰ Ὠϊπὶ πποίθδη ἔοσ {μ6 ἀδύ, [86 5 ῃ- 
τἰεϑὶ νγᾶβ γε ονυθά οὗ 1, 
«υἱέδομ ἐδε εαρῇῷ} Ἰδὸ ἀοβ]οιηθηξ νγὰ5 

Υἱεννοὰ 45 ἰγδηϑβῆ ἴο ἴδ6 νἱςῖπὶ δὲ ννδδ 
ἴο Ὀ6 οβετοὰ ἔοσ [15 στεπηοναὶ. ὕπαάεσ ἴμεϑε 
εἰγουπηϑίδηςοϑβ ἴδ6 νἱοῖϊπι, {κὸ τ[Π6 ἀδβ]θα Ρεῖ- 
5ΟΏ5 {μοηηϑεῖνεβ, υνου]ὰ δ γεπιονοὰ ουϊδιάς 86 
ςᾶμρ. 80 ἴοο ἴποϑο (μδί μῃδὰ ἴο ἀο σῇ {Π6 

2 2 

712 

α Ἠεῦ. τ3, 
ΣΙ, 



γ18 ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΙΧ. [ν. 4--.2. 

4 Απά ΕἸεαζαγ ἴπ6 ργίεϑῖ 5ῃ4}} τᾶκε 
οὔ ἢεῦ δοοά ψ ἢἷ8 ἤπρεοι, δηά 

ῬῊ εν. 9. ὄβργίηκὶς οὐ μεσ δ]οοά αἰγεςεὶγ θείΐογε 
εἱ πε τἀθεγπδοῖα οὐ τῆς ςοηστερδίίοη 

ϑθνθη {{Π|68: 
5 Απά ομὲ 5}}1 Ὀυγη τς Πειεγ ἴῃ 

1 ἘΛΡΟ ΒΝ, ἢΐ8 βίρῃξ; “6 δκίῃ, δηά μεσ εβῇ, 
Σ 

1ν. 4. τ, ἀπά Πα Ὀ]οοά, ἢ Παγ ἀυπρ,, 5}2]] 
τ δε θυγη: 

6 Απά τἢε ργεβὲ 5}]} ἴλῖζες οεάδγ 
ννοοά, ἀπ ἤγβϑορ, δπᾶ 8ςἼαδγίεϊ, δηά 
ςαϑί 2} ἰηῖο [6 τάδε οὗ [ἢ6 δυγηίηρ 
οἵ τῆς Βεϊξεγ. 

7 ὙΤΒοη [ἢ6 ρῥγίαβί 5}4]1} νγαϑὴ ἢ 8 
οἷοί εβ, δπά ἢδ 5}}} θαῖῆς "8 ἢεβϑῇ 
ἰη ννδῖει, ἀπά δεγνναγά ἢς 5}]] σοπὶα 
ἱπῖο ἴῃ6 σΑπιρ, ἀπά τΠδ ῥγίεϑι 5}4]] θὲ 
ἀπο ]εδῃ ὑπῸ}] τς ἐνεη. 

8 Απά δε {παῖ Ὀυγπεῖῃ ΠΕῚ 58]] 
ὙγΑ ἢ ἢ5 οἰοῖθεβ ἴῃ νγδῖεσ, δηά δαΐῃςε 

ΠΟΙ͂ΟΣ ψογῸ υποΐοδῃ ὉΠῈῸ] ονοηΐηρ, Ἰυ5ὲ 48 ἰδ 
{πον μαδά ἰουςδεὰ ἃ ἀοῇἤ]οά πηδη (υ. 22)." ΤῈΘ 
] εν 5} (δα! οὩΔΙῪ ρῥταςΐῖςθ, δι ϑεα ΘΠ] ἴο 
(ῆς ὈυΠ]Πάϊηρ οἵ {Π6 ἐεπιρὶθ δὲ [ογιβδίθπι, νγᾶ5 
ἴο 5'ὺὺ ἐμὲ ΒεΙοσ οἡ εἶς Μουπί οὗ ΟἾῖνοϑ, 
οαϑίνναγά ἔγοπι {Π6 [6 Π10}6 ΔΌγοϑ5 ἴῃ νδιου οὗἉ 
πε Κιάτοη. Ηδστζο [πὸ ὑιοϑξ νγᾶβ δῦϊθ, [του ἢ 
ἴδ ορεῆ οαϑίεσῃ ζαΐθ οὗ ἴθ [ετρ]θ-ςουτῖ, ἴο 
ΒΟΒοΪά (86 ΘΔηςίυ ΤΥ ἴῃ ἴδε ἀϊτεςξίοη οὗὨ νυ δῖς ἢ 
ἢθ ννᾶβ ἴο ϑρσίῃκὶς [πὸ με βετ᾿5 Ὀ]οοά (νυ. 4). 
ΎΠΕ6 ραγίουϊασ ΡΟ] οπ ἴο 6 τοπηθάιθά ὈΥ 
1Π15 ογάϊπαποθ ννᾶὰβ [6 Ἰπάϊγοσϊς οὔθ σϑϑ ἰηρ 
ἔγτοπι σοηΐδοϊ ἢ ἰοκοηβ δηά τηδη!εϑίδί! ἢ 8 
οὗ 5ϊη, ποῖ ἴδιο ἀϊγοςϊ δηὰ ρεγϑοῃδὶ οὔθ δι 5 5 
ἔγοπη δοίιιδὶ σου βίο οἵὗἨ 51}. 80 ἴοο {δὸ 
51η]655 ΑπΕ ΡῈ δὰ ἴο ὕεασγ [6 σεργοδς οὗ 
δϑϑοσίδιηρ ννἹ ἢ δἰπηοῖβ (588 [ὰΚον. 20, ΧΥ. 2). 
Απὰ 85 ἴΠ6 τρὰ Βεῖῖοσ ννὰβ Ἔεχρεὶ θὰ ἔγοπὶ [6 
Ῥιθοίηςί5 οὗ ἴδε ΤδπΊρ, 50 νγᾶβ [πῸ ϑΑυΟῸΓ 
ουΐ ΟΥ̓́ ἴῃ ΠΟ 51|8}} χτηθδϑιγο ἀυγίηρ Ηἰβ 1,1{6 
ἔσο ἴἢ6 6] οννϑἢρ οὗ 1π6 οδϊοῦ σοργεβοηΐδ- 
ἔϊνε5 οὗ {6 ὙΤΒΟΟΟΓΔΟΥ, ἀπά μι ἴο ἀδαδῖἢ οιυϊ- 
51:46 [οπιβδίοτι Ὀεϊνγθε ἔννο ἰμίονεβ. Οἵ. Ηθδ. 
ΧΙ. ΧΙ) ΧΆ. 

δ. δὲν «ἀίη, απά δὲν ει, ἅς ὝὍΤΒο 
ἀοβ]οηθηΐ, Ὀοῖης οχίογηδὶ, οχίεπάοαά ἴο ἴδὸ 
ὙγΠ01]6 θοάγ οὗἉ ἴπ6 δηϊτηδὶ : πεῆςσα [86 ΡΓΟΡΓΙΘΙΥ͂ 
Οὗ Ὀυγηΐηρ ἴθ νἱοξπι Θηξσο δηὰ ουοσυιπρ 
ςοηποςίοα ΜΠ 1. 

Θ. οὐαν «υοοά͵ απά ὁγισορ, ἀπά “οαγίει] 
Α5. ἴῃ οᾶϑ6 οἵ ἰθργοϑυ : ἴχεν. χὶν. 49) ό, 49. 
ΑἿΙ ἴἶγθα στε δϑοϑοοιαίϊοά τ ρα βοδίίοῃ. 
(οάδτ-νοοά, ἡ Βοη Ὀυγηΐ, σανο Του 8η οὐουΓ 
Τεραγαάθα 85 Ἴσουηίογαςσζινο ἴο σογγιυρίϊοη δηὰ 
ἀεδδίῃ. Ηδπορ ᾿ἴ ννᾶς Ὀυστιΐ δἱ ἔπογαὶβ, δηὰ 
[ῃ6 γεβδίη οὗ [ἃ νγᾶβ υϑδὰ ἴῃ διαὶ πληρ. Ρ]η. 
“Ναῖ. Ηἰβι.᾽ ΧΥῚ. 21, 76, δΔηά ΧΧΙΨ. 11; 
Ἡδετοά. 11. 8)η. Ηγϑβϑθὸρ νγᾶβ ἃ νν6]}-κποννῃ 

ἢ18 ἤδϑὴ ἴῃ νγδῖο, δπὰ 5}4]} θὲ τπ- 
οἰεδη ὑπ|}} {πα ἐνεη. 

9 Απά ἃ τῆδῃ ἐῤαὲ ἐς οἴδθᾶῃ 582]] 
ραῖθεγ ᾧρ ἴπ6 45Π68 οὗ [πε Βοϊξετ, 
δηά ἰὰῪ ἐῤεηι ἃρ ψιπουξ [6 ΤΔΠρ 
ἴῃ ἃ οἰδδη ρἷδος, δπά 1ἴ 5}4}1 θε Κερι 
ἴογ ἴδε ςοηρτεραίίοη οὗ ἴῃς ΤΠ] άγεπ 
οὗὨ Ιβγδεὶ ἔογ 4 νγαῖεσ οὗ βεραγδίιοῃ: 
ἴξ ἐς ἃ ρυγιβοδίίοῃ ἔοσ 31η. 

1ΙοΟ Απά Πε τῃδλι ρδιβεγείῃ [ἢ6 4565 
οὗ τὴη6 δοίίδυ 5411 ννδϑῇ ἢ18. οἰοίῃθβ, 
Δηὰ θὲ υποίδαη ἀπ] τπς ἀνθ: δηά 
ἴ 514} δε υπῖο τε ςΒΠ]ἄγεη οὗ 
ἴΞγδεὶ, δηά υπίο ἴῃς ϑἴγδηρεσ (μδῖ 
80] γηεῖῃ ἀπλοηρ ἘΠ 6η1. ἔογ ἃ ϑίδίιϊε 
ἴογ ἕνεχ. 

11  Ηἑς ιπδῖ τουςποῖῃ [6 ἀεολά 
θοάν οὗ ΔΠῪ ᾿πιᾶῃ 5141 ὃς υποίεδῃ 8 ῈΝ 
ϑθνθῇ ΤΡ 

12 Ηξ 5841] ρυπγ Ἀϊἰπιβε] ἢ 

ἀοίεγχοηξ. ὙΠ δ ϑοδεῖοξ ἀγὸ (νυ ςἢ σἰαπάς ἴῃ 
μον. χῖν. δοίνγθοῃ ἴδ οἵποσ ἔννο, δηὰ τδὶς ἢ 
{8.5 566 ΠῚ5 ἴο πᾶνε δὴ οἹὈΪΘΠΊΔΕΟΔ] Τρ ηἱπρ, 
ποῖ γδάϊοδιγ αἰβεγοηξ ἔγοπὶ {μ6ῖγβ) νγᾶβ 6π|- 
ὈΪογοὰ ἰῃ τιράϊοϊμο ἔοσ βέγεη ρ  Ββοηϊηρ ἴῃς Βοαγί. 
ἴξ τῆδῪ αἷ8ο θὲ υἱενεὰ 845 ροϊηξπρεο ὉΥ 115 
ςοΐουγ ἰο {Π6 Βεδιρ Ὀϊοοά οἵ Οἢτϑῖ, 

Θ. «φυσι Γ᾽ “ἐβραγαποη)] ἴῃ Υἱῖ!. 7, {86 
ΜΑΙΟΣ οὗ ρυγβολίϊοη ἔγοπὶ 5ἰη 5 ἰη {6 Ηο- 
Ὀγονν, “" ννδίοσ οὗ 5ἰη.") 80 ἰδδῖ νῆϊοδ ννᾶ5 
ἴο ΓΕΙΊΘΑΥ ἃ 5ἰδίθ οὗ ἰεραὶ βεραγδίίοῃ 18 ἤθγα 
οδ] θὰ “Ἅ νγδίεσς οὗ βορασγδίοη." 

10. ἐκ δαὶ γαϊῥεγείδ ἐδε “δ ΤΠ 
5065 ΤΟΙ͂Ο ἴο ὃδ6 ραίμογοά ὈΥ οὔὰ ψῆο δὰ 
ἴΔΚΘΟΠ ΠΟ ῥσγονίουβ ραγὲ ἴῃ {86 νγοσὶκ ἴο θῈ ροῖ- 
ἔογπιθάὰ, δηὰ 80 νγᾶβ 51} εἰθᾶῃη. Βυΐ (86 
οχοσυΐοη οὗ ἢ15 ἰλϑὶς στοπάογοά δϊπὶ ΘαΌΔΙΥ 
Ὀποΐοαη ἢ (δε οἶπεοῖβ. Εοτγ ἴῃς ἀσβ]εοτηθηΐ 
οὗ {Π6 Ρθορῖθ, Ῥιθυ ΟΌ ΒΥ ἐγαπβέοττοα ἴο 1Ππ6 
Βεῖῖοσ, ννᾶβ τοραγάρα 85 Ἴοῃποθηίγαϊθα ἴῃ ἴῃς 
5865. ὍΤΈδ βρτηκΙηρ οὗἨ [6 δϑδῇ -ννδίοσ ὑροη 
ΔΩΥ͂ υποΐθδη ρεύϑοη ν 85 (6 ἰηάϊνι 4] ΔΡΡ]}- 
ςδοη οὗ ἐπαΐ ρυπβοδίίοη νυ βίοι μδά Δἰγεδα 
Ὀδθοη ρῥσγον! δά, οσ γαῖμοσ οἰεςϊοά, ἔοσ ἃ}]}. 

11---0Δ. Ὑδὸ ργουϊβίοη ἔὺσ ρυτ βοδίίοη 
ἔγοπι ἀθ)οπιοηξ 15 ϑρρΙεπιοπίοα ὈΥ ἃ ἀεῆ- 
Ὠΐϊΐ6 ἀδίοιτηϊ παοη οὗ νδῦίουβ ἄθῦτθος οὗ υἢ- 
οἰοδῆηθβθ. ΟἿ Ὀγδοίϊοδὶ οβθςΐ οὗ ἴἢυ5 αἰίδο}- 
ἱῃ ἀεβίεπιεηῖ ἴο 4 ἀεδά Ὀοάγ, ἴο 411 ἐδιδί 
ἰουςποά ἰξ, ἄς., ψου]Ἱά θὲ ἴο ἴηβϑυσε δαγὶν 
ὈυΓΙΔ], δηά ἴο σοττεςῖ ἃ ργδοίίϊςθ ποῖ τποοπ- 
του ἴῃ ἴΠ6 ΕΔϑί, οὗ Ἰοανίηρ ἴῃς ἀεδὰ ἴο Ὀδ 
ἀενουγοὰ ὈγΥ [Π6 νν]]ὰ Ὀδασίβ.Ό. ὙΠαῖ Π686 οἵ- 
ἀϊπδησεβ ογα ργοπιι  ραϊοα ἱπ ἴῃς Ὑ]]ά ογηθβ5 
ἌρΡΡΘΔΓΘ ἔγοπι ἴπ6 τοίεγοποες ἴο “" πὸ ἴδηΐ᾽" ἴῃ 
τὉ.14. 1 ΠΔΥ Ὁ ἀϑκαά, ἱμογείογο, ονν ψουϊὰ 
1856 ἀϊγοοϊίοης Ὀ6 σοηῃδίγιεα νυῃοὴ [6 ῬΘΟρ]Θ 
Οδπι6 ἴο ἀν }}] ἰῃ 9ε(ἰοὰ δηὰ τόσα βρᾶςϊοιβ 



4 Ἠςῦ. 
«κει. 

Τ Ηαδ. 
ἐιυνὲκ 

ν. 12--. 

ἴξ οἡ ἴῃς τηϊτά ἄδγ, δῃά οὐ τῆς 86- 
νεητἢ} ἀδλΥ ἢα 5121] δε εἰεδη: δυζ 1ἴΐ 
ἢδ ΡυΠΕ ποῖ ΒΙΠΊ86] (6 {πιγὰ ἀδγ, 
ἴπ6η 186 βανθηῖῃ ἀδΥ ἢς 541} ποῖ 
δε οἰεδη. 

12 ῬΒοβοανοσγ τουςμεῖ τῆς ἀεαά 
Ὀοάγ οὗὨ ΔΠΥ πιᾶη [ἢδὶ ἰς ἀεδά, δηά 
Ρυγ ἤει ποῖ Πἰπλβεϊῖ, ἀεβ ει τῆς 
τἈδογηδοῖὶς οὗ τὴς ΓῸΚῸ ; δηά δαὶ 
801} 54} θὲ οὐ οΥ᾽ ἔτοπι ἴ[5γδε]: 
θδοδιιβα τῆς ννδῖεσ οἵ βερδγαϊΐοῃ νγᾶϑ 
ποῖ βργΠΚ]|6 4 ἀροπ Πΐπι, ἢε 5141} Ὀὲ 
ἀηο]δδη ; ἢΪ8 πΠΟΪΘΆΠη658 ἡ: γεῖ ἀροη 
ἢϊπι. 

14 ΤΠΙΒ ἐς τὴ6 ἴανν, ἤδη 4 πιδῃ 
ἀἸεῖ ἴῃ 4 ἴεηῖ: 4}} τῆδλῖ σοπηθ ἰηῖο 
[ἢε τεηῖ, ἀπά 411] τῆλί ἐς ἴπ τῆς τεπί, 
5[|2}1 Ὀ6. ὑποίεδη βενεη ἀδυ3. 

Ιξ Απά δνεγὺ ορθη νεββεῖ, σης ἢ 
μαῖῃ πο Τονεγίηρ δοιπά ὑροῃ ἰΐ, ἐς 
ΠΟ] θδη. 

16 Απά ψβοβοενεσ τουςῃεῖ οἠς 
(μαῖ 8 512] ἢ ἃ ϑ'ψογά ἴῃ ἴδε 
ρα ἢε]485, οὐ ἃ ἀεδά δοάνυν, οἵ ἃ 
Ῥοης οὗ Δ πΊδῃ, ΟΥ̓ ἃ ρζάᾶνβ, 5411 δὲ 
ὈΠΟΪΘΔη βανθη ἀλυϑ8. 

17 Απὰ ἴογ δπ υποΐδδη ῥέγϑοπ ΤΠ ΕΥ 
802} (ἀκα οὗ τῆε ἴδβῃεβ οἵ τῆς 
Βυγηὶ ΠεΙεγ οὗ ριυπδβολδιίίοη ἔοσ εἰη, 
δηά ἱγιυπηίηρ νναῖοσ 504] δὲ ρυῖξ 

δ΄ τυᾶ- 3 
εν λα τΠδγεῖο ἴῃ ἃ νεϑ886]: 
ὧσ ξίοελι. 

18 Απά ἃ οεἰεδῃ ρεγβοη 5112]] λα 
ἤγϑβϑορ, δηά ἀἱΐρ 2ὲ ἴῃ τῆς νγαΐεσ, δηά 
ΒΡΠΏΚΙῈ 22 ὕροη [πε τεπῖ, δηά υὕροη 
411 τῆς νε55618, ΔπΠ4 ὕροῃ ἴδε ρεγβοῃβ 
ἴῃδῖ ψνεῦε ἴπεγα, δπά ὑροη Βἰπι τἢδῖ 

αροάεςὶ Μιςοθδοῖῖα Παζασὰβ δη ορίπίοη ἰπδΐῖ 
[86 ἀοα]επιθηΐ ννου]Ἱὰ ΟὨἹΥ τεδοῖ ἴο (δὶ ἀρατί- 
τηρηΐ οἵ ἴῃ6 Βοιιδὸ ἱπ ΜΒΙοΝ {μ6 ἀθαίῃ μδὰ 
οσουτεά. ΤΟ ΧΧ., ν ἢ τ Βοσὰ τηοάογῃ 
7 εν 5 ἀϑᾶρε σοἰποϊ65, στορ δοὶηρ ἴῃς ννογά 
“(πη ΌὉΥ “Βου56᾽ (οἰκία), ἱπΠΊΡῚῪ πὲ ννμδί 
ὙνΔ5 ἰΑνν οΓ [ἢ6 οπ6 ννᾶ5 ἰᾶνν 450 ἔοσγ {86 οἴβεσ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. ΤΠ δπὰ ἴῃς πεχί Ἴπαρίογ 
πδιταῖς ἴῃς ἸΟΌΓΠΟΥ οὗ ἴθ Ῥϑορὶς ἔγοπι Καὶ ἃ- 
ἀο5βἢ τουηά Μοιιηὶ δεῖσγ ἴο πε περ ῃῖ5 οἵ Ρὶ9- 
ξΑῆ, Ὥρᾶσ ἔπ ἰογάδῃ, δηὰ [πὸ νδγίοιιβ ἰῃςὶ- 
ἀεηΐβ ςοηπεοϊοά ἢ ἐπδὲ ἸουγΠΘγ. Α 115 οὗ 
[(ἢς ϑόνογαὶ σδσομο5 15 ζίνθῃ χχχὶϊ. 47---41. 
ἼὝΠΟΥ [οτηθὰ ἴδε (Ὠιγά δηά ἰδϑὶ σίαρε οἵ {δε 
Ῥτορτοβθα οὗ ἴ5Γδὲ] ἔγοπι δ1πδὶ ἴο (άπδδη, δηὰ 
ἴοοῖϊκ ρῥίαςθ ἴῃ {π6 ξογίθῖ γεοασ οὗ Ὡς Εχοάυβ. 
ΤΠ ἱποίάοηίβ ἃ. ΔρΡΡΆΓΕΠΕΪΥ ποῖ παιταίθα 

ἴῃ ἃ 5ΠἸΓῈ]Υ σὨγοποϊοριςαὶ ογάογ, ἔοσ 186 δἷ- 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΙΧ. ΧΧ, 

τους δ 4 θοης, οΥ̓ ΟΠ6 541. οὐ οὔθ 
ἀελά, οἵ ἃ ρύδνε: 

19 Ἀπὰ (Π6 οἶεαπ ρεγοη 5}12]] 
ΒρΓΠΚΙῈ ὑροη (6 υποΐϊελη οὐ ἴδς 
(τὰ ἄγ. ἀπά οἡ [πε βενεπίῃ ἀδγ: 
ΔΠᾺ οἡ ἴῃς βενεηῖῃ ἋἀΔΥ ἢς 5}4]] ριι- 
ΓΙ ΗἰπΊβεξ, Δπα νγδϑῇ ἢἷ8. οἰ οί 68, 
ΔηᾺ4 δδῖῃε ἢ πιβε]  ἱῃ ννδῖεσ, δηὰ 5841] 
θεὲ εἰεδη αἵ ἐνεη. 

20 Βυῖ τἢε πηδῃ {παῖ 541} ὃς υπ- 
αοἰεδη, ἃπά 53}2}1 ποῖ ρυγγ ἢ πι86] , 
τῃαΐ 8οιι]} 5Π4}} θὲ ευξ ΟΥ̓ ἔἴτοπὶ ἀπηοηρ 
6 ςοηρτερδίίοη, Ὀδοδυβε ἢς δδίῇ 
ἀεῃ]εά τῆε βαποίυλγυ οὗ τῆς ΠΟΚΡῸ: 
τε νγαῖεγ οὗ βεραγδίίοη δίῃ ηοΐ θθεῃ 
ΒΡΓΙΏΚΙΘα ἀροη Πἰπι; πε ἦς υποϊεδη. 

21 Απά [τ 5141] Ῥὲ ἃ ρεγρεῖιυδὶ 
ϑῖαϊυϊε υπῖο ἴπεπι, ἴπαῖ ἢς τῆδί 
ΒΡΓΙΠΚΙΘΙ τῆ6 ννδῖεγ οὐ ϑβερδγδίιοη 
8041] νγαϑῇ ἢ15 ο]οῖῃθβ; δηά ἢδθ τῇδ 
τουςῃοῖῃ τῆς ννδῖεγ οὗ βεραγδίίοη 584]] 
θεὲ υποΐδαπ ὑπ] ἐνεη. 

22 Απά νδίβοενεγ ἴπ6 υὑποΐθδηῃ 
2εγτοη τους πεῖ 5141 θὲ ἀπο] θδῃ ; δηά 
ἴῃε 8011} τηδῖ τουσῃεῖῃ ἐ} 5141} ὈῈ υἡ- 
οἰεδῃ ἀπ] ἔνε. 

ΓΗΑΡΤΕΕΒ ΧΧ, 

Ὶ 7ΆΑε εὐϊαάγερ οΓ 7 γαεί ἐόν ἔο Ζίμ, τυλεγδ 
 ἥεηίαηε αίδ. ἃ 7Ζάφ τέρεν 70» τυαρ οὗ 
τυαίο.  42Π7295ες τρηρ ἐλδ γοοξ ὀγέιροίά 
,)ονἐὰ τυαΐόν αἱ εριδαλ. τᾷ 2746: αὐ αάκελ 
ἄεεῖγαδ ῥάασσαρε ἑἀγομρα Εαάονε, τυλίολ ἐς οἷδε 
»εἱκα ἀέρι. 11. 412 »ηηιοερρ’ δέον Ασγον γεσσποίλ 
ἀξ δίας ἐσ Ξκαεαν, αμαὶ ἀϊείλ. 

ΗΕΝΝ ολπιὸ τς ςδι]άγθη οὗ [5- 
τδεὶ, ευεη τῇς ψψῃο]ς σοηρτερα- 

ἵδλεῖ οὗ Κἰπρ Ατδὰ (χχὶ. σ) πο ἀουδέ ἴοοκ 
Ῥίδος ἀπτίηρ {π6 τιδγοὴ ἔγοπι Καὶ δά 65 ἴο Μουηὲ 
Ηοσ (χχχὶ!. 37---40), δηὰ Ὀεοίοσς {ῃ6 ἢοϑβῖ 
μαά ΟΥ̓ ἔυγηηρ ἀνΑΥ βου ἤνγαγβ (ΧΧ. 21, 
χχί, 4) τοϊενεὰ (6 Κιηρ ἔγοπὶ 5 ἀρργθῆθη- 
5οη5. [πάροὰ {86 Ἰοδάϊηρ ρυγροϑὸ οἵ οἢ. χχ. 
ΘΘΕῺ5 ἴο δ6 ἴο παῖταῖθ ἴῃ ἰοϑδ ὈὉῪΥ [6 ΡθΟρΡΙῈ 
οὗ {πεῖς οτρίηδὶ Ἰολάου Ὀδίογο {ποὶσγ θηίγαησδ 
ἱπίο {π6 ἰαπά οἵ ρῥγοπλδθ. ΟἹ {6 σΠΣΟΠΟΪΟΡΥ͂ 
οὗ {Π15 ρεγοά 566 [πἰγοά, ὃὶ 4. . 

1. δὐὲπ ἰδὲ «υδοῖρ εοπσγέρα οη}) ὍΤΠδ 
ΑΟΓΨ. ΤΙΡΒΕΥ τρλτκβ [Π6 Ὄχργοβϑίοῃ 85 61)- 
Ῥῃδίις. ΟΥ̓ Ἰηϑογηρ ἴδ6 σγογὰ “"Ἔνεη." ΤῬὉΤδὸ 
ννογὰβ ούσυγσ Ὀδίοσο ἴῃ χῆὶ. λό, δηά χίν. σ, δἱ 
[πε ςσοπηπιοποοιηθηΐξ οὗ πὸ ἰεάϊουβ ρεποὰ οὗ 
ΡεδμΔ] νναηάογίηρ. ὙΕΙ͂Σ 0.96 ἀρ] ΠΟΥ ΞΟΓΥΟ5 
ἴο τηᾶῖκ 115 οἸο56, δηὰ ροϊπίβ ἴο ἃ γε. 5ϑθη- 
θη; οὗ ἴπο ρϑορὶθ ἔογ ἴ16ὸ ρυγροβο οὗ δὲ |δϑὶ 
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εἶοη, ἱπῖο τε ἀεβεγὶ οὔ Ζίη ἰπ τὴς ἴῃ Καάεβῃ; δηά Μιγίδηι ἀϊδά τβεγε, 
ἢτδὲ τποητῃ: δηά τῆς ρεορὶς αδοάς δηά ννγᾶβ8 διυιγίεά ἔπεζα. 

ΤΟσΌηρ ἐδο δάνδηοθ ἴο ἔπ ργοπηϑβοὰ ἰδηά. 
ΤΠ ἰοηρ 28 γοᾶγβ ὑΥ ΠΟ ἢ ἰηΐογνθηα ἀγὸ δἰπγοϑῖ 
ἃ ὈΪΔΩΚ (5εε [ηἰτοά, ὃ 2): ΠΟΥ σδῃ ΠΑΓΑΪΥ Ὀ6 
βα]ἀ ἴο ἔοππῃ ἃ ρογίοῃ οὗ ἴδπὸ Ὠἰδίοσυ οὗ Οοά 5 
ῬΕΟρΪΘ δὲ ]1, ἔογ ἴθ σονοπδηΐ που ποῖ 
ΟΔΠΟΘ θα νγᾶβ ἴῃ ἀΌΘγηοθ. Α υ6}} 15 δοοοῖά- 
ἸΠΡῚ ἴὔγοννῃ ὈΥ Μόοϑεβ ονοσ [ἢ 5 ἀσδαγυ ἰπίοσ- 
ναὶ, ἀυγίην ψϊςἢ (Π6 τορο]]ου8 ξοηογδοη 
νγ85 ὙγϑδΈηρ ἄνγαγ. Βυΐ [86 νυογάϑβ Ὀείοτο υ5 
δϑϑ ἴο Ὠἰηΐ, ψψδΐ 8 ἰῇ {56} πδίυγαὶ! δηὰ 
ἸἸΚοῖγ, ἐμαὶ 16 ““ σοηρτορϑίοη᾽" νγὰ8 ἀυγηρ 
[Πεθὲ γϑᾶγβ Ὀγοκθὴ θρΡ. Νὸ ἀουδὲ τουπά {π6 
ΤΑρογηδοῖο ἔδεε σοηημποά δὴ οὔ ΔηϊΖοα σὩΠρ 
ςοηϑιΞιὶηρ οὗ (δὲ 1, ονιῖεβ δηὰ οἴβοῦβ, ΙΓ ἢ 
νγὯ8 τηονοὰ ἔσοπι Ἐπ ἴο Ἐπιθ ὉΡ δηά ἀόννῃ 
()6 σουπίγ. Βυῖ ἴδοῖο νγᾶβ ΠῸ ᾿ΟΠΡῈΣ ΔΗΥ͂ 
ΤοΆβου ἔοσ ἴῃς σοδοίθησε οὗ ἴπ6 ὑγῇοΪο ρθορὶθ 
ἴῃ τηλ85, δηὰ νγὲ ΤΔΥ δοςσογά!ηρ}γ Ὀοϊϊενο (Πδὲ 
ΠΟΥ ὑνεῖο βδοδίζεγοα ονὸσ ἴΠ6 ἔδοθ οὗ (ἢς συ] ογ- 
655 οὗ Ῥᾶγδῃ, δηά ᾿ἰϑὰ ἃ ποιηδάϊς [8 48 δεϑὶ 
διιϊϊοὰ [6 ραϑίυγαρε οὗ {μ6 σδίῖῖ6. [11 15 τυ 
18δί [}6 πιοάοτῃι Βοάουϊης τηδίηΐδὶ η ὙΘΓΥῪ ἰαγρὸ 
Βοςῖϑβ δηά πογάς ἴῃ ἔμεϑε βϑαπὴς ἀθϑεσίβ. “" η 
ΟΠ6 οςοδϑίοη,᾽" 88γ5 Μτσ Ἶ. 1,. Ῥοσγίεσ (οϊοὰ ἴῃ 
.Μορκαὶς Ἀθοογά 5) Ὁ. Μ.υΒ. Β. Ἀορεῖϑβ, Ρ. 67, 
ποίο, χπὰ ΕἙάϊξ, 186ς), “1 τοάς ἴοσ ἴνγο 5υς- 
οδβϑῖνο ἀδγβ σου ρἢ ἴΠ6 ἤοςκϑ οὗ ἃ βεσξίοη οὗ 
[86 ΑπάΖθὶ ἐγίῦθ, ἀπά ἴῃ ἐποδιηρπιεηΐ οὗ [Π6 
ΟΠΙοΕ ννᾶς [ἤθη δὲ 4 ποῖεά ἰουπίδίη, {ΙΓ 
ΓᾺΪ65 αἰσίαπί, δὲ σρϊ δηρίθβ ἴο ΤΩΥ σοιγϑα : 
γοῖ [Π6 σου ΓΥ͂ νγᾶ5 δυγαγηληρ ὙΠ τδη δηά 
Μοσθη, ὈΟΥ8 δηὰ γρὶτ5, ἰοοκίὶπρ αὔογ (ῃ6 
οαἴ116. Ηὀς δάάβ στ δρθςῖαὶ τεΐεγεησθ ἴο 
(᾽6 [βγδϑ 65, “" ΤῊΘ στρ ψουϊὰ θὲ ἃ ΤΏΘΓΟ 
ὨΠΟΪθ8, Ὑεξ 45 δεῖηῃφ {πὸ Βιοδά-υδσγίογϑ 
οὗ [Π6 πδοη, ςοπίδιπιηρ ἴΠ6 ΤΑθοττιδοΐθ, ἐΠ6 
ΡΠ εβίβ, δηά ἴῃς Ἄςδιεῖβ, ἀηὰ ἐοιτηΐης {πε ΓΑ]]Υ- 
ἴῃν Ροϊηΐ ἔοσ [Π6 νυδγτίοσβ, [ἴ νγᾶ8 (Π6 ΟἹ]Ὺ ρἷδεθ 
ΜΠ ΒΙΓἢ (ἢ6 βδογεὰ Ὠἰϑίογίδη 18 ςοποογηθά." 7" 
ΤὨυ5 ἴῃ6 πολι ρπηεη8. Πδπηθα. Χχχῆ, 18-- 16 
νου] 6 νᾶγίουϑ ϑβροῖβ δὲ ννῖς ἢ ἴῃ [Π6 οΟΙΓθ6 
οὗ {Πε86 γεοᾶγβ ἴπ6 ΓΤ ΑΌΟΓΠΔΟ]6 νγ85 ἴῸΓ ἃ {Ππ|6 
ΡΙ(οΒοὰ ; ἀπά ΡΟΞβ510]Υ ἴῃ ν- 22, ““ ΚΟΒοΙΔΕΠΔἢ᾽" 

οἰ ἈΘΘΟΤΊ Ὁ] 5᾽,), δηὰ Ὁ. 25, ““ Μακβοίοι "ἢ 
ἑὰ δαοαηΡ Πα ΤΏΔΥ Ὅ6 πΑπιο5 Ὀοβίονοα ὃδ6- 
σᾶιι56 οἴ ϑοπὶδ Ἔχ ΓΔΑ ΣῪ (ΠΟῸΡὮ [ΕΙΡΟΓΑΓΥ͂ 
δι πογίηρβ οὗ ἴῃ6 [5γδ} 165 {ΠΕΈΓο, 
ὟΝ 6 σδη Ββασγάϊγ ἀουῦδὲ [μαῖ ἀυγίηρ [86 γεοατ᾽β 

βοϊουγῃ δὲ ϑδίηδι πόσο ὑνουἹὰ θὲ ἃ ἀϊβρογβίοη 
οὗ {86 ῥϑορὶβ ἔογ ἔθ ρυγροϑὲε οὗ ἐοσαρίηρ; δπὰ 
1 ἰ5 οὐνίουβϑ δον ΡΕΓΌ πεηΐϊ ἀγὸ (Πε ἀῦονο οοη- 
βἰ ἀθγδίίοηβ, δαϑρά ἃ5 [ΠΟΥ ἅἃγὸ ὕροη {Π6 βυ 58ε5- 
[ἰοη5 οἵ {πὸ ἰοχὲ δπάὰ ἰδ Κποννῃ δα 115 οὗ 
ογοηΐδὶ πδίίοῃϑβ, ἴο [6 αἰ θῆΠςι 165 νυ Ὡϊ]ο ἢ ἢδνθ 
Ὀδδη γαϊϑοὰ 25 ἴο [ἢ τηθδῃϑβ οὗ βιιδϑἰβίδθηςθ ἔὸ 
[(8ὸ τυ τἀο5 οὗ [5γδοὶ ἴῃ πὸ ψ ]Ἰάογηθβ5. 

ΑἸ ΠΟΙ ΖὮ ἴἴ 15 ἢο ρατγί οὗ {Π6 ρἴδη οὗ δορ- 
ἴυγε ἴο ξῖνε ἀεῖ4:}5 ου {ἢ15 βυιθ)εςξ, γοεῖ ομθ οὗ 
ἔννο ἰησιἀφδηΐδὶ ποίίοος ἄγον Πρ μς προη τ, [ἐ 
ἷ5 εὐἱάθηΐ ει. ἔγοπι δου, 11. 26---2ο, ἐδδὲ 186 
15γδο οβ δὰ ἰγδῆῆς ἴῃ ῥγονϊβίοπμβ τ} δὺς 

τουπάϊηρ {π0ε5; ἱπάθεα [86 τ ρΌ ΑΓ ΒΡ ναΥ 
οὗ 186 σαγανδηβ ἔστοπι ἴπ6 Εδϑὶ ἴο Ἐφγρί, δηά 
αἱτό εγοῦ, ἸΑῪ δγῖοββ ἴδ [εϑοσὶ οὗ [δς 
Ὑνδηάεσίηξ ; «πὰ ἔγοπι 5. ἴχχῖν. 14 1 ἀρρθᾶγϑβ 
ἴο αν Ὀδθη {μ6 ὈΕΙΙοῦ οὗ 4 Ἰ᾿δίογ ζοπογαίίοῃ 
[μαὲ 5} σσόγο ὁσσδϑί 41} δὲ ἰθαϑσῖ ἴο ὕὈθ δά, 
Ὧο ἀουδὲ ἔγοπι δ σι οὐ ΑΚαῦδῃ, οἡ Ὡς ἢ 
γγἃ5 1ῃ6 ΘηοδηηρπΊθηΐϊ, ΧΧΧΙΙ,, ,ς,) Δηἀἃ ΨΒοΓο 1ἴ 
ΤΑΔΥ͂ ἢᾶγνθ Ὀδθῃ [ῸΓΣ γοᾶσβ. ((ἔ, Ηβδηρβίεη. οἡ 
Ῥ5. Ιχχίν. ; όρογβ, "Μοβδαὶς Ἀθο." Ρ. 134.) 
Νοιδίηρ ἴοο 15 δεϊίοσ δϑοογίαι ποά ἔπδη ἴΠ6 ἕδςξ 
[δὲ 106 τοϑουγοθϑ οἵ {π6 νυ 80 ]Ὲ αἰσίσιςϊ το ἴῃ 
δποίθηξ Ἐπ|65 να ϑ] ρτοδίεσ ἴδῃ ΠΟΥ πονν ἄΓΟ, 
ΤΠε ἴγδοϑβ οὗ ἃ ροριιϊδέίοη, [ΓΕ ΠΥ, ἀπ ννϑδ] ἢ, 
[δὲ παν ἰοῆῷς ραϑϑθὰ ὐγαῦ, ἅτ Τουπηά ὉΥ͂ 
ΘΥΘΓΥ ἰγάνθ θοῦ; οἴ. Βυγοκηαγάξ, ΡΡ. 469, 49ς, 
ὅχς. ; ϑίδηϊδυ, “ 5:1η8],᾽ ΡΡ. 24, 544.. ἃῃπὰ 96νΈγαὶ 
Δυϊογίεϊοα ἔποτὸ αιοῖϊοά ; Εννα!ά, “ Ηἰκξῖ. οὗ 
15γδεϊ," Ν᾿ οἱ. 1. Ρ. όλο δηά ποΐς (πε 15} [γδη5]. 
Ὀγ Μαχίίπεδι); δῃὰ 566 ἔυσίΠοσ ἴῃ [πίγοά. ἴο 
Εχοάυ8, ΡΡ. 24ς, 246. ΤἼε ἰδηριᾶρο ιἰ5οὰ ἴῃ 
Τουϊ. 1. το, 1]. 1ς, ἄζς., τεβρεσίης ἴΠ6 Βαγά- 
5ῃ!ρ5 οὗ ἴδε Ἰουγηου [Ὠγουρῇ [Πς ὙΠ] άοΓη 655, 
ὈαΙοηρ5 πηοσα ραυ συ] ΑΥΪΥ ἴο [6 ἰΔϊοσῖ τυ 65 
ἴῃ 186 ΤΟΥ ΘΙ γοᾶσ [σου κῃ ἴδε Αταῦδῇ (3866 οἡ 
Χχὶ. 4), ταΐῖβεσ [ἤδη ἴο πε σγβοΐο ρογιοά οὗ 188 
Ὑνδηογίηρβ: δηά 15 δυο 85 ᾿νουὰ ἡδίιγΑ 
βυσρεσὶ [1561 ἴο οθθ ΨηοΟ οηΐεγοὰ ἃῇῆοσ [0]]- 
ΒΟΙΊ6 νναγίδτίηρ ὑροη ἴδ6 ΤοΓ]]Ὲ Ραϑίυσεβ οὗ 
ΟἸεδά δηὰ Βαϑββδῃ. 

ΤὨς Ιϑγδοὶῖο5 4150 δὰ Ἂἀουθεῖε55 ἰἢθθο 
πιλίιγαϊ ΓΕΘΟΌΓΟΟ5 ΞΡ ]οηθηϊοὰ νἤογο ποράθι] 
ΒΥ τλϊγαου οι αἰἱά. ὟΝ Ὲ οδῃ ΒΑΡ δι ηκ τπδὶ 
(Π6 πιᾶπηδ, οὐ [86 οσοδϑίομδὶ Ὀεοβίονγαὶ οὗ 
408115, οἵ οὗ νγδΐοσ, ὑνΒ] ἢ ἀτ6 δου }}} τοοογάθὰ 
ΜΟΓΟ [Π6 ΟἿΪΥ ἔδεῖβ οἵ [6 Κιπά [δδὲ ἴοοῖς 
Ρίασθ. Ἀδίπος τὸ ἴῆοϑβθ ἔδοϊβ σῃοηπΠοηθὰ 85 
ΘΧΔΙΏΡΙΕ5, 5εἰοςίοα Ὀοοδυϑ6 οὗὨ 50Π1Ί6 5ρ6ς Δ] 'ῃ- 
βιπισὔοη ψνγαρροὰ ὕρ ἴῃ δὸ ραγίσυϊας 1η- 
βίδῃοεβ. ΤῊΘ ἡ 20]6 σιυϊάδηοσο οὗ ἴϑγδοὶ ἰ(ἢγουρ ἢ 
[6 νν]] ἀογπ655 15 ΟΞ ΔΠΕΥ τεξοστοὰ ἴο Οοά 8 
5ρθοῖαὶ δηά ἱπυτηθάϊδίεὶυ βιρεγιπιεπαϊπρ σᾶτε: 
Ἰοαῖ, ΥἹ1}. 4) 544.,) ΧΧΙΧ. ς; Νοἢ. ἰχ᾿ 21; [5. 
ΧΙ, 11---14; ΑΠπΊοβ ἰ,. το, ᾶἅς. [ξ ἰ5 ῥσο- 
ὈΔ4Ὁ]6 ᾿ἰπάἀθοά, δηἃ ϑθοπιβ5 ΣΟΠΊΔΙ ΚΔΌΪΥ διιρροδίοα 
Ὀγ 1Π6 Ιδησυᾶρο οὗἨἩ ΠΔΩΥ͂ ἰαίεσ τοίεγοηςοβ, [δδὲ 
[86 πιά ΟΊ ]Οἴ15 ΒΌΡΡΙΥ οὗἨ ννγαῖεσ ἔοσ (Π6 ρθορὶδ 
δηά {Ποῖ σδίς]6 νν88, 85 ἴῃ [15 ἢ, σὺ. 8, 11, 
ἃπα Θαυ]ογ αἵ ἈθρὨἀϊπὶ οἡ 186 πλᾶγοῖ ἴο δίπδὶ 
(ἔχ. χν! σ 544.),, 50 οἰβοννβοσγο, οπὸ οὗ Οοά 
ἐγεαυθηΐ ΠΊΟΓΟΙ65 ἴο {Ποπῃ ; οἴ. [υάρδβ ν. 4. 5η6.; 
Ῥξ, Ἰχυ]], 7 5644. (ΟΟΟπιρᾶγε Αἶϑο ἴῃ ροννπρ 
Ιδηξυδρο οἵ [5διδῆ, ουϊ θην ἐογείο! ην σοῦ 
ξαΐυγε στδοιουβηθθα ἴο ΗἰἸ5 ΡθοΟρὶθ ἰῇ ἰογπιβ 
Ὀοττοννοὰ ἔτοπν ἴπ6 ραϑὲ ἰῃ ςἶ)5. χχχν. 1, 546.. 
Χ]ῖ, 17, 544.) ΧΙ, τό, 544., ΧΙΪχ. 9---το, 8πὰ 
Ηοϑ. 11, 14, 5ηΗ4ἅ. ΤἘ15 ὑνῇο]ο συ δ)οσξ 15. νψῈ]]} 
Βδηάιεὰ ὉΥῪ Μσ ορεοῖβ, “Μοβ. Ἀδοογάς, ρρ. 
142, 544.) Ὑῆο 1ΠΠιιϑιγαΐος α͵ϑο ἔγοπι νδγίοιβ 
ἴσαν !]οῦβ ἢ σηλρίοδὶ οβθςς" οὗ ἃ ΞΌΡΡΙΥ οὗ 
νγδίοσ ἴῃ ΔΩΥ ρϑτὶ οὗ [6 ρμεπίῃβιϊα. [1 τηυϑῖ 



ὃ Ἐχοά. 17. 
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ν. 2---τὸ.] 

2 Απά {ποῖα νγὰβ Π0 νγαῖεγ ἔογ ἴῃς 
ςοηρταραῖζίοη: Δηἀ [Π6Υ ραϊμογεὰ {Π6η7- 
86 ῖνε8 τορεῖπεῦ ἃραιηδὲ ΜΜοβεβ δηά 
δσαϊηδῖ Αδγοῃ. 

2 Αμπά {Πε ρβορὶε οῃοάε νι Μο- 
868), ΔΠη4 ϑράᾶκε, βαγίηρ, νου (σοά 

εἴ οἶδ. τσ. τῆλ γγὸ ἢδλά ἀϊοά “υνῆδη οοἵγ Ὀγοῖῆτοῃ 
ἀϊεά θείοτε τε [ΟΚὉ ! 

4 Αμά ὄνῈγ πᾶνε γε ὑγουρῆξ υΡ 
ἴΠς ςοηρτεράδιίοη οὗ ἐξ ΓῸΒῸ ἰηῖο 
τὴ 15 ψ]άθγπ 85.) ἴδ γα ἀπά οὐἵ οδῖ- 
Ἐἰὲ 5μου]ά ἀϊε τπετγεὺ 

ς Απά ψβογείογε πᾶνε γε πηδάς ιι9 
ἴο σοῃλα Ὁρ οιξ οὗ Εργρί, ἴο Ὀπηρ 
1.8 ἰῇ υπῖο [Π18 αν] ρίδοε [ἃ ἐς πὸ 
Ρίδςε οὗ βεεά, οἵ οὗ ἢρϑ8. οἵ οὗ νἱῃβϑ8, 
ΟΥ οὗἁ ροππηερτγαηδίεβ ; Ποί(Πογ ἐς {Παῖς 
ΔΩΥ νγαῖογ ἴο ἀγίηκ. 

6.Απά Μορε8 δῃηά Αδγοῃ νγεπῖ ἔγοπι 
τε ῥγεϑεπος οὗ [ῃ6 4356 ΠΥ απο 
τῆς ἄοογ οὗ {πε ταρεγηδοὶε οὗ τῃ8 

ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧ. 

σοηρτεραίίοη, πὰ {ΠῈῪ {6 1] ἁροη τδεῖν 
ἔλςεβ: δηά τε ρίογυ οὗ τῇς ΓῸΚΡ 
ΔΡρδαγεά ιτιπῖο {ῃεπὶ. 

η 4 Απά τς ΠΟᾺΡ βρακε υηΐο 
Μόοϑβεβ, βϑαγίπρ, 

8 ἼΤἌΚΕε τῆς τοά, δηά ρδῖῃεγ τῆου 
(ες 4586 ΠῚΌΪΥ τορεῖμεῦ, τῆου, ἀπά 
Αδοὴ τὴν δγοίμεγ, δηὰ βρεαὶς γε 
υπῖο τῆς τοοῖὶς Ῥεΐογε ἐπαὶγ εγαεβ; δπά 
1 5}4}} ρίνε ἕο ἢῖ8 νγδῖεγ, δηά 
ἴδοι 5μι4]ῖ δγίηρ, ἔτ ἴο {Π6π} ννδίε 
ουξ οὗ [ἢε τοςκ : 80 ἴδοι 8ῃδ]ς ρίνε τῃ6 
ςοηρταρδτίοη ἀπά τῃεὶγ δεδϑῖβ ἀσίηκ. 

Απὰ ΜΜοβεβ ἴοοκ τῆε γοά ἤοπὶ 
δείοτε [6 ΟΡ, 45 ἢς ςοτηπιδηάεά 
Ἀπ). 

το Απὰ Μοβεβ ἀπά ἄδγοη ρδίδμεγς- 
εὦ τῆς σοηρτερδιίοη τορεῖμεγ θεΐογα 
τῆς τοςκ, δηά πε 84:4 υπἴο τΠεη}. 
Ηδαγ πονν, γε τεθε β; πιυϑὲ τγς {εῖο ἢ 
γοιυι νγδῖεγ οἷν οὗἁ τῃ 8 τοςκὶ 

Ὅο δα ἀοὰ ἴοο ἴπδὶ [δε [8γδο] 165, ἔγοτι ἐποῖσγ 8ο- 
Ἶουτι ἴῃ Εδγρῖ, νγετε ἔδηλ δῦ ἢ ἀγ Ποῖα] 
Ἰγγ αϊίοῃ, δηὰ νν6}}] δ0]6 ἴο Βυϑθδηά δηά ἔυγῃ 
(ο δοοουπηΐ 411] δνυδιϊδ]θ ΞΌΡΡ]165 οὗὐἨἁ ἁὠυνδῖεγ, 
ὙΥΒΕΊΒΟΥ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΟΥ̓ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΤΙΥ. 

Υεῖ ἐβουγῃ Οοὐἷβ εχίγδοσαϊ ΑΥΥ ὈΟΙΠΙΥ͂ 
νγᾶ5 ἴδιι5 51}}} νουςῃεαίρά ἰο (ἢεπι, 11 15 ὑγο- 
Ὀ4 016 [μὲ 1ῃ15 ρειοὰ νγ8, ἀπιοηρϑί ἴΠ6 ρευ5}}- 
ἴῃ ξεπογδίίοη δ ἃ}} ὀουθηΐβ, οὔθ οὗ ργοδΐ τζε]]- 
δίουβ ἀδοϊεηβίοῃ, οὕ ἄύθη δροβίδϑυ. Τὸ 11 πγιιῖ 
ὯῸ ἀοιδι Ὀ6 τοίεστοα βυςῇ ρδϑϑαροβ 85 ΕΖεῖς. 
ΧΧ. ἃς 564.; ΑΠΊΟΒ ν. ἃς 5η4.; Ἡοϑδᾶ ἰχ. 1ο. 

ἑπίο ἐδε ἀξεγ 9" Ζὶη)] ΟΣ, Χ. 12, ΧΧΧΙΝ. 3, 
5464. ἃηά ποίε8. ὙΤ6 ρίδοθ οὗ ὀποδηιρπηδηΐ 
νγᾶ5 Ὧ0 ἀοιιδὲ δάϊδορηϊΐ ἴο ἴῃ βρτίπρ οὗ Κὶ δά 6βϑῇ, 
Οὐ ἴδε ἔοσπποῦ οσοδϑίοῃ ΠΟΥ ΡῬΓΟΌΔΟΪ δθη- 
οδιηροὰ οἡ (Π6 πῆοσὸ ᾿ονοὶ στουπά οὗ ἴΠ6 ν"]}- 
ἄογηοβ5 οὔ Ράγδη ἴο [ῃ6 ννοβῖ  Ὀυ ΠΟΥ͂Ν, ἴῸΓ ΒΟΣῚΘ 
ΤΟΔΘΟΠ ὈΠΚΉΟΝ ἴο ι15, Οἡ [6 1118 οὗ ἴδ6 νυ] ἀ- 
ΕΓΏ658 οὗ Ζίη ἴο ἴΠ6 οδδϑῖ. Ηδησο ροσβδρϑ {Πα 
ἀϊδογεηοο οὗ [86 ἴογπη5 υ56ἃ ἴῃ τϑέθγεηοο ἴο [ἢ656 
ἵἔννο ἐποδιηρηηοηῖβ αἱ Καδάεβῇῃ (οΐ. χὶϊ, τό, χῃ, 
46; 4150 χχχῇθϊ. 6, 1 2ὁ. χ8, δηὰ ῃοίο). 

ἐπ {δε 3ν.1 »νιοη"] ΟΥὨ 1ῃ6 ἐοσγ δῖ γεᾶσς οὗ 
ἴμ6 Εχοάιι5; 566 [ηἰτοάιιοϊίοη, ὃ. 2. 

ἀπά ἐῤε ῥεοῤίε αδοάε ἐπ Καάφς" 8] ὍΒ6δ6 
τογὰς 16, ροῦβαρβ, (ὨσΟυΡἢ ϑοπὶθ Ὀγναΐα 
ΓΠΘΟΣΥ οὗ ἴδ ΒἰϑίοσυΥ οὗ [86 νγαπάοσίηρβ, ἱσ- 
πογρὰ ὈΥ ἰοϑορῇυβ δηὰ ὈΥ͂ {Π6 δῖον Τἀγρυμηβ. 
Βυξ θείης τοργεβοηϊοα ἴῃ [86 οἱδσ γθγϑίοῃϑ, 
1ΠΕΥ ἅτε ἀου [1655 ΡΈΠΌΪΠΟ. 

έγίαηι ἀἰσά ἐῤόγο, απά «αὐας δωγίοά ἐδεγε] 
ἘΛυϑοΌ 1.5 πιοπίϊοηβ [48 ἴῃ 58 ἀΑΥ ΒΕΓ βορὰ]- 
αἶγα νγὰ8 51} ϑβονγῃ, Δρράγεπε ! γ εἰἴμεγ δὲ 
Ῥοῖζα οσ ποὶ ἔασ ἔγοηιὶ ᾿ ('Ομοπι.᾽ ἀρυάὰ 
Ηϊεγοη. 5.ν. Οδάδβιθασπιο). Νὸ ϑερυϊοῖτε 15 

Ποὺ βῃοννῃ 85 Μί δηλ αὐἴπεῦ δἱ Ῥεοίσα οὐ εἶϑο- 
ὙΒεγε; ἀπά Ϊοβερδυ5 (( Ἀπ᾿ ΙΝ. 4. ὃ 6) Ρίδοεβ 
ΒΟΥ ΒΟρΡΌΪ Ὦγε οἡ ἃ τηουηΐδίη δηθὰ ΖΊη. 

Ω--6Θ. Οομπρίδίπίβ οἵ δθ ρεορὶἊ ἔοῦ ννγᾶηξ 
οὗ ναῖεσ. ὙΠῸ βργηρ οὗ Καάσδβῃ (ςΐ. ου χὶϊὶ. 
26), ΠΡΑΓ ὙΜΕΙςὮ (ΠΟΥ σγοσὸ ργο Δ ΟΪΥ ἐποδιηροά, 
νγ)85 0 ἀοιιδί ἡ ΠΟΙΪῪ ἱπειβείεηι ἴοΥ [86 νυδηΐβ 
οὗ 50 φτοδί ἃ Ἴοοῃορηίγαίθα στ άθ. ΤΒ6 
ἰδησχυᾶρο οὗ ἴΠ6 ΤλΟΓΙΉΊΓΟΙΒ 15 ποϊοννογίῃγ. 
1 [5 186 δὶγ οὗ ἃ ἰγδάϊ! οῦδὶ γε] ΟΠ ϑΈγᾶῃο 
Βαπάοὰ ἀοισῃ ΠΌΠῚ (δὲ Δ8ὲ δεηοσαίίΐοη. Οἵἁ 
Χίν. 2, 544.; ἔχ. χυιῇ, 2. 

Θ. ἐῤεγ 721} μροπ ἐῤεὶν 7αεε: ΓΕ, χὶν, ς, ὅζε. 

8. 1αὐε δὲ γοὰἡ] Νοῖ {86 Ὀυάάϊην τοά 
οὗ ΧΥΪΪ. ς, θυ [αἱ ἢ ΜΒΙΟἢ (86 πχίγαςϊοβ ἰῃ 
Ἐδγρί δά ὑδοῃ ψζγουραϊ (ΕΧ. Υἱῖ, 8, 54η4..) 19, 
544., ὙἹ1]. ς, 544., ζζς.), δηὰ νος ἢ δά Ὀδεη 
ιιϑδεὰ ΟἹ ἃ 51:Π|}|8Γ οςοδβίοη δὲ Ἀθρδιάϊπι, ἔχ. 
ΧΥΪΙ. ς, 544. ΤῊΪ5 στοά, 85 [86 τῃθΠΊΟΓΙ8] οὗ 50 
ΤΩΔΗΥ͂ ὨΙΝ]Π6 1 ΟΓΡΟΒΙ ΠΙΟΏ5, ννᾶ5 ὨδίιΓΑΙΥ ἰδιὰ 
ὉΡ ἴῃ ἴῃς ΤΑ ογηδοῖθ, δηὰ 15 ΔΟσογα!ηρ]γ, σ΄. 9, 
ἀδβοτιθοά πον 848 ἴάκεῃ ΟΥ̓ Μοϑβεβ ὁ ἔγοϊη 
Ὀείογο {86 1 οσγά.᾽" 

ἐδε γοοδ] ΗΘὉ. «εἶα, 61177. ἃ ἀἰϊδογθοηξ νογά 
ἔτοση σωγ, ὉΥ ΒΙΟΒ [86 “τος " ἴῃ Ηοχεῦ 15 
ἀεϑισηδίοα. 

10. »α γεδεἰ "1 866 ποῖς δὲ εηὰ οὗ Ἵμιδρίοσ, 
»ιμσὲ «υὐ ζείεδ, ὅς. ὙΠ Ἰαῖοῦ Αγ υπι 515, 

8ηἀ ΙΏΔΩΥ Γοσοηΐ ΠΟΙ. ΣΡηΘοΓ, Δη 'γ6 
ἔοιςο,᾽} ἄζο.: δηὰ νἱονν ἴῃ6 ννογάβ 885 γογάβ οὗ 
ἀουδί, Βιυΐ οΟΥΠΕΙΓ Ῥαββαρθβ οὗ δογρίυγο (ςΐ. 
ΧΧΥΙΪ, 4: ᾿ουΐ, ΧΧΧΙΙ. ΓΙ, ς2; 5. ΟΥ̓Ϊ. 32) 
ἄο ποῖ Ὀδᾶσ ου] [ΠπῸ νἱονν (δῖ 1 νγᾶβ ἴῃ ἀοιδῖ 
οὗ Οοὐ᾽ δ βιιςσουτηρ Ῥοννοσ δὲ [η6 “υῃ- 
Ὁ 6116 (ν. 12) οὗ Μοβϑεβ δῃά ᾿Ἄζγοη Ἵοη- 

721 
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11 Απά Μορβ68 [πε υρ Ὠΐβ8. παπά, 
δηἀ ἢ 5 τοὰ ἢς βπιοῖε τῆς γος 
τνῖὶςε : ἀπά τῃε νγδίεγ σάπια οὔ δρυη- 
ἀδπεγ, δηά τἢς σοπρτερατίοη ἄγδηκ, 
δη {Βεὶγ θεδϑίβ σέο. 

12  Απά {δε ΚΡ βϑρᾶκε υπῖο 
Μοβεβ8 ἀπά ΑἌγοπ, Βεοδυιβε γε δε- 
Ἰενεά πιὸ ποῖ, ἴο ϑβΔποῖῦ πιὸ ἰῃ 
τῆς ὄγεβ οὐ τῆς ςδι] ἄγε οὐ [5γδεὶ, 
ἐποιεῖτε ἃ 83}}]] ποῖ Ὀγίηρ {Π]58 σοη- 
σταραίίοη Ἰπῖο (ἢς ἰαπά ψγῃιςἢ 1 ἢᾶνα 
σίνεη ΤΠ απ]. 

ΕΡε. το 12 “Ἴἢ8 ἐς (ἢς νγαῖεγ οὗ ᾿ Μετεί- 
ἔμ, ναι; Ὀεσδιβε τῆς ΤΠ] άτγοη οὐ [5γδοὶ 

4, ϑίγονες ἢ τὴ6 ΠΙΟΚΡ. ἀπά ἢε νγᾶϑ 
βδηςτΠεά ἴῃ {Πεπὶ. 

14 4 Απά Μόοβες β8εηξ τΏθββθη- 
δεῖβ ἔγοῃ Καὶ λάεβἢῃ ὑπο τῆς Κίηρ οὗ 

βἰϑιδα; ΠΟΙ ἰ5 ἰξ ᾿ΙΚεὶγ (πδὲ {πῸῪ ψῆο πδά 
ΤΟΙ {πὸ πγγδοὶθ δὲ Βορμὶἀϊπὶ νου Ὀ6 
δίαξρεσοά ψῆοη Ὀϊδάδη ἴο ἀο 4 |ἷκὸ {πίῃς 
δξαη. ὙΤμθ Α. Ν, μᾶ5 ᾿πογοίογε στ ΒΕ τὸ- 
ἰδιποὰ 6 οἱάοσς ἱπιογργείδίίου. 

11. δὲ «»ιοῖς δε γοἊξ ἑαυΐοε ὝΤὮΟ σοπὶ- 
ΤΔη Δ, ν΄. 8, νν85 "ϑρΘΔΚ γε πηΐο πο τος." ΤῈΘ 
ἃςΐ οὗ πη την, δηὰ 141} Υ ἡ ἸῈ}} ἔννο βίγοοϑ, 
ληά!οδίεβ υἱοίεπξ ἱγτι δίίοη οὐ {πὸ ρατί οἵ 
Μόοβεβ; ἃ5 ἀδβ 4150 ἢ] ὈΠΘΘΘΙΩΪ πιοάδ οὗ 
δάάγεβείης [6 ῥϑορὶθ: “Ἢθᾶγ πονῦν, γ γεῦεῖβ."" 
ἼΠε ἔοιπῃ ἴοο οὗ {Π6 χιιεκέίοῃ, ““ πγιϑῖ «υς, ὅζς,᾽" 
ἀϊγεοῖβ [86 Ῥϑορὶθ ποῖ, ἃ5 ουρῆξ ἴο δᾶνθ θθθῃ 
ἴπε οᾶϑο, ἰο σά 85 {μεὶγ ἀϊνεγοσ, Ὀυϊ ἴο 
Μοβὲβ ἀπά Αδγοῃ Ῥεογϑοπδῖγ. [π (δεῖ {πὸ 
ΤΑΙ ΆΓ] βογναπὶ οὔ Οοά, τόσ οὐδ ΌΥ ἴδ6 
Τεϊϊεγαίθα μεγνεγβι εἶθ οὐ ἐδ ρδϑορῖἊς, δὲ ἰδϑέ 
Ὀγεᾶκβ ἄἀοννη; δηὰ ἰπ ἴπο δοΐι8] ἀϊϑοθαγρο οὗ 
᾿15 ἀπ 45 Οοά Β τοργοβοηϊδίϊνο δείοσο [βγδεῖ, 
Δοΐβ ἈΠ ΤΟΓΙΒΙΪΥ οὗἩ 1π6 στγοαῖ Γιυηςξίοη δηἰγυδιοα 
ἴο δπι., ὙΤῃυ5 Μοϑεβ αἱὰ ποῖ “"βδησιν Οοά 
ἴῃ 186 ἐγεβ οὗ δ οἠί]άγοη οὗ [5γδϑὶ."" Αδγοη 
ΤΑΙ μῈ μάνα σποοκοά {π6 ἱπίετηροταῖθ ττογάξ 
δηά δοῖβϑ οὕ Μοϑεβ, δηά ἀϊά ηοί. Ἡρσποθ Οοά 
Ῥυπίθμο5 ὈΟΪΌ ὈΥ τι μάγανγίηρ ἐποπλ ἔτοπὶ 
{λεῖγ νοῦ ἔοσ Ηΐπι, ἀπά μδηάϊηρ ουὸσ ἰἐ8 
ΔΟσΟΙΠΡ ἰβῃπιθηΐ ἴο δηοίδογ. 

18. θὲ «ὐα!εῦ οΥ᾽ εγίδα 8] ὶ. ε. “" διγῖ[ο."" 
ΤΒε ῥἷδοθ 'ἰβ οδ]θά “"Μεγίθαῃ ἱπ Καάςβϑῃ," 
ΧΧΥΙΪ. 14, δηὰ ““ΜοΠΌΔ}.- Κλάρϑῃ,"" Πουΐ. χχχὶΐ, 
51, ἴο ἀϊβεϊηρυ ϑἢ ἴξ ἔγοπι {86 “" Μουθδῃ"" οἔ 
Ἐχ, χυῇ 2, 564β. ΤὅΒὸ ἐδοΐ οὗ (5 Δἀἀπίοη ἰο 
186 σοπημηοη πᾶπιθ, δηά ἰπθ ἀΐνογθο οἰσοιπὶς- 
βίαποθβ οἵ ἴἢθ ἔννο οδϑοβ, ϑῆπονγ (δὶ νγὸ αν 
Ὡοῖ ΒΕΙΕ Δῃοῖδεσ νογβίοη οἵ 6 βϑγθ οσςσυτ- 
ΤΈΠΟΘ; ΠΟΥ ἰῃ ΓΟΓΕΥ͂ ὙΘΆΓΒ ἰ5 1 βιιγργίβιηρ (πδῖ 
ϑΟΔΙΟΙΥ ΟΥ̓ νναἴον 5ῃοιὰ Ὀ6 τερεδίεα!γ τοοογάθα 
πῃ ἴδ ΔῃΠ815 οὗ ἴδε ννδηάσπηρβ ὨγουΡἢ ἴἢ6 
ὙΠ] άογηθθβ. [ηἀροὰ ἰῃρ βάπ)6ὸ νγαηΐξ 18 χηρῃ- 
Ποποά δραὶπ ἴῃ {86 γεῦγ ποχί Ἵοἢ., υ. ς. 

ΝΌΜΒΕᾺΚΘ. ΧΧ., 

Ἑάοπι, ΤΉ βΆ ἢ ΠΥ Ὀγοῖδμετ [ϑγδεΐ, 
ἼΒου Κηονγεϑὲ 11 τὴς ἔγανοὶ (ἢδξ πδῖἢ 
[ΡΘΕ ]δπ αι8: 

15 Ηον οἷ ἔδῖπεῖβ ψεηῖ ἀοννη 
ἰηῖο Ἐργρί, ἀηὰ ψὲ ἤανε ἄνγεϊς ἰῃ 
Ἐργρὲ ἃ ἰοηρ τἰπιε; δπὰ (ἢς Εργρ- 
[ἰΔΠ8 νεχεά ι.8, Δηά ουν ἔπει: 

16 Απά ψῆεη νγὲ οτίεά ὑπῖο τῆς 
ΤΡ, ες Βελά ουζγ νοΐἷςς, δπά ϑεηΐῖ 
Δη ἀπρεὶ, πὰ ἤδῖῃ Ὀγουρῆς οι ἔστι 
ουῦῖ οἵ Ἐργρῖ: ἀπά, Ῥεῃοὶά, ννγὲ “γέ 
ἰη Κλάεβῃ, ἃ οἰ ἱπ τῆς υἱτεσηηοβὲ 
οὗ τῇγ Ῥογάεγ: 

17 εἴ τκχ8 ρᾶ35, 1 ῥγαύ {ἢεε, 
ἘΠγουρἢ ΤῊΥ Τσουπίγ: ψὲ ψν}}]} ποῖ 
Ρᾶ58 Τπγουρῃ {πε 6] 485, οὐ τγουρῇ 
ἴῃς νἱπεγαγάβ. ποίτθογ νν}}} νγε ἀσίπΚ 
οΓ τῆς νναῖεγ οὗ τῆς νγε]]9: ννὸ ψ ἢ} 

[ν. 11---τ7. 

σπά δὲ «υας “απο θεά ἐπ {δε} ΑἹ Δ]]υϑίοῃ 
ἀουὈί]εβ8 ἴο ἴμ6 πᾶτε ““Καάεβϑῃ" (8]γ), 
ὙΠΙΟΝ ἸΒΟυΡῊ ποῖ πον Ὀεβίονγοά, δοχυϊτοα 
ἃ ΠΟῚ βρη βοδηοθ ἔγοπι π6 ἕδοϊ ἐπαὶ Οοά 
Πότε ἱπάϊοδίοά Ηἰ5 ον βδποῖγ, Ρυηίβῃϊης 
Μόοϑεβ δὰ Αδγσοη γγ8ο ᾿ιδὰ ἐγοβραϑϑοὰ δραϊηϑὶ 
1, 

14. Οἱ Τυάρ. χί, τό, 17. [ΙΕ ἀρρϑᾶγβ 
ἴτοπὶ σοΟΠΊΡΑΓΙΏΡ ΧΧΟ Σ ὙΠ χχχῆ!, ,χ8, (ἢδὲ 
86 Βοβὲ τηιϑὲ πᾶνα χοπιαϊηθά ἰῃ Κὶδάθϑἢ ϑοπὴθ 
ἴδγθθ οὐ ἔοι σποπίῃβ. Νὸ ἀοιδὲ Ἐπηιθ νγᾶβ 
τοηυἱτοὰ ἔογ γε-ογρδηϊζαίίοη. [ἱ ΤΆΔΥ δὲ 4150 
ἴηδίὶ μὐρθὶ Ῥτοροβεά, 85 248 Ὑδᾶσβ Ὀγου  Ο ΒΥ, ἴο 
ἰηνδάθ δῆδᾶη ἔγτοπὶ (15 υλτιίεσ, δυιῖ ὑσοτθ 
Ρτενεηϊοά ΟΥ̓ οὐβίδοϊεβ οὔ νυ ῃϊοἢ ΠΟΥ μδὰ ἔοσ 
ἃ {ἰπι6 τθάϑοῃ ἴο ἤορὸ ἴοσ ἴπθ γοπιονα]. Τῇ 
Ρᾶϑϑδρε οὗ Εργρίϊδῃ ἴγοορβ ζῃγουρῇ {(Π6 νγοβῖ 
Δηα βουίῃ οὗ ὑδηδδη τρἢϊ θ6 διιοἢ δὴ οὐϑίδοϊο. 
ἘνεηΓΌ ΠΥ Πονγενοῦ ΠΟΥ σσαγθ, ΓῸΓ ΓΟᾶΘΟ 8 
ΒΙΟΝ ψνῈ σλη Ὀυὶ σοη]θοΐαγο, πον σουπά ἴἰο 
{π6 εαβίθιτι ἔγοπίϊεσ, [πγουρἢ [86 του ΟΓΥ οὗ 
Μοδῦ. [πῃ ογάδσ ἴο γαίῃ ἴῃ6 Ῥδῃὴκβ οὗ [ογάδῃ 
ὈΥ ἔπε βῃογίεβέ τουζε ἔμοῪ ᾿δὰ ἴο τλᾶγ ἢ ΠΕΔΙΙΥ͂ 
ἀνε εδϑὶ ἔγοτη Κλάθβθῃ, δηὰ ρ855 ἰβγοιρῇ 1ὴ6 
Βεατί οὗ (Π6 Εἀουλ5ἢ τηουπίαϊπα, ὙΉ656 ἃτὸ 
ἸΟΡῪ ἀπά ργθοϊρίΐοιβ, ἐγανοβοά ὈΥ ἵνγο οἹσ 
ἴδιγθα ἤᾶστονν ἀθῇ]65, οὗἩ νυ ῖς ἢ οπο (ἴμ6 ὙΝ δὰν 
ΟΒυννεῖγ) ΟὨΪΥ ἰβ Ὀγδοι δ ]8 ῸΣ δὴ ΔΙΤΏΥ. 
Ηξεηςε [86 Ὠδοδββι Υ. ΟΕ 186 τοηυοϑῖ -ν. 17. 

Τρις “αἱ }} ΟἿ. Ἰλεαῖ. 11. 4, ἀπά τοῦς. 
ἐδγ ὄγοιδεῦ) ΑἸ δρρϑαὶ ἴο πὸ Εἀοηγίίοβ ἴο 

ΤΕΤΛΕΙΏ ΕΓ δΔηἀ τόπον (ῃ6 οἷά Κἰπάποϑθος οὗ 
7Ά.ο0Ὁ δπηὰ ἔβαυ, Οδῃ. χχχίν. 1-- 17. 

[τ ἀρρϑᾶτβ ἔγοτῃ [υὰρ. χὶ. 17 (δὲ ἃ βἰγγῖίας 
τοαυεβὲ νγᾶ8 δ ἀγοβθοά ἴο 1π6ὸ Μοδθιίοϑ. 

106. “πη απο] Οἱ. Ἐχ. χίνυ. τος. ΤῈδ 
ἴειπηι 15 ἴο θ6 υπαεσβίοοά 45 ἱπιρογεϊηρ βοπο- 
ΓΑΙ 186 συ ρεγηδίυγαὶ συϊάδποο πάθος ννὩϊοἢ 
ῖ5Γ86] νγδ5. 

Ω εἰἶδν ἐπ ἐδε εἰἰτεγηπονῖ οΥ 187 δογάεγ)] Οἡ 
Καάεϑῃ 86 ποῖς δὶ επὰ οὗ ςἢ. χίϊὶ. 

{Ἡϊ δ. 
“"»ενκα πε. 
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ν. 18----29. 

δὸ ὃγ πε ἱίὶπρ᾽β δίρόό ψΆγ, νχε ν}}} 
ποῖ ἴὑγῃ ἴο ἴῃ6 τίρῆϊ Παπά ποῖ ἴο 
τῆς Ἰεῖτ, ὑπὸ} νγεὲ ἤανα ραββϑεά τὴν 
θογάετϑ. 

18 Αηά Εάοπι 8ἰά υπίο ἢίπι. Τ Ποῖ 
88,4] ποῖ ρᾷ58 ὈΥ π|6, ἰεβϑξ 1 ςοπις ουῖ 
δρλϊηβῖ ἴΠ66 νυ ἢ τῃς ϑυνογά. 

19 Απά τε «δι! ἄγε οὐ 1β8γδεὶ βδά 
υηῖο πὶ, ὟὟε ν}}} ρὸ ὈΥ {πὰ διρὴ 
ΨΑΥ: ἂπά 1 1 δηά τὰγ οδίτ]ς ἀτίηϊς 
οὗ τῆν νγαῖεσ, {πεῃ 1 νν1}} Ρᾶν ἔοσ ἰἴ: 
Ι1 1] οπἱγ, που ἐἰρίης δὴν ταϊηρ 
εἶτε, ρὸ τῆγουρἢ οπ ΠΊΥ ἔδεῖ. 

20 Απά δε 54ϊά, ΓΒου 5ῃ4]: ποῖ 
δοὸ τὰγουρῃ. Απά Εάοπι σᾶπια οἱ 
Δραϊπβϑί ἢϊπὶ υνἢ πλυς ἢ ΡΘΟρΡΙΘ, ἀπά 
ἢ 4 κἴσγοηρ Παπά. 

21 ἼΠυ8 Βάοηῃι τεβιβεά ἴο ρὶνε 
Ι3γδεὶ ραβϑᾶρε τῆγοιυρῃ ἢ 18 δόκει: 
ἩΠεγείογε ὍΝ τυγποὰ ΔΥΑΥ ἔτοπι 
ἢ]η. 

22  Δπὰ τῆς ςμΠάγεπ οὐ [βγδαῖ, 
εὐεη ἴῃς ψνῃοΐΪα σοηρτεραδίίοη, Ἰουτ- 

“ εδαρ.33. ηεγοά ἔγοπι “Κλάςβῃ, δηά Ἴσᾶπηθ ὑπο 
τοοιηῖ Ηογ. 

223 Απά [δὲ ΓῸΚΡ βραΐε υηΐο Μο- 
865 Δηὦ ΑἌλτοη ἴῃ πιουηΐ Ηογ, δγ τπ6 
ςοαϑί οὗ τῆς ἰλπά οἵ Εάοπι, βαυγίπρ, 

17. ὃν {δὲ ζίηρ: δίσὸ «υῳ] Ἡδν. “ὉγΥ 
πὸ Κιπρβ νν4γ." [Ιῃ σν. το ἴδε νογὰ υϑεὰ 
(σιεελα,) ἀδηοῖεβ ἃ σδιυιϑοναΥ ΟΥ̓ Ταὶϑοὰ τοδά, 
δάλρίοά ἔοσ ΤΠ ΠΑΓΥ . Τὸ 5υςὮ [6 
ΠΔΙῚΘ “ὁ ἸΣΊΡΟΓΙΔ] τον! ̓ (ἀεγὸ ε-σεη) 15. ἴῃ 
1:6 Ἐδοὶ 511} οὔϊοη ψίνθῃ. Μοϑοβ ἀου 11655 
βδουρῆξς ἃ ρᾶϑϑαρὸ ὉΥῪ 16 υδὰγ Οδυννῖσγ, 
Ἰοδάϊηρ οδϑιννασὰ ἰπσοιρ ἴῃς Περατὲ οἵ 186 
τηοιιπίδιης οὗ Εάοπι ἴο {δε 140]6-]δπὰ δῦουβδ ; 
566 Οἵ Ὁ. 14. ΤἸῊΪ5 Δ] ΕΥ̓ 885 5}}}} Ἔχοοιθηῖ 
Ρϑίυσο δῃηὰ ἿΏΔΩΥ ϑρΓηΡ5. 

0. “4:4 Ἑάορε εὐ» ομέ ἀραΐ“ δ1;1]) 
ἼΠο [5γδοὶ ἴοβ, στ πουΐϊ ἀνα πρ αἱ Καάεϑἢ 
1Π6 τεοΐϊυσγῃ οὗ δος διηθαςϑδάογϑ, οοσηπιθησοά 
{μοὶγ οδϑσίννασά πιᾶγο. Αἱ {πὸ τιάϊηρβ οὗ {ΠΕΣ 
Δρργοδοῦ ἴπὸ Ἑάοπλῖεβ πηυδίεγοα ἐμοῖσ ἔογοδβ 
ἴο ορροβε ἔδεπὶ; διὰ ου Ἵγοβϑίηρ 186 Ασαῦδῇ 
ΠΟΥ ἐουπάὰ {ΠΕΣ δϑοοοηΐ ἐγου ἢ ἴ8Π6 τηουηΐδιης 
Βαιτοά. ὙΠῸ ποῦδοθ οὗ 1115 15. ᾿ηϑοσίοα Βεγδ 
ἴο Ἄοοπηρίοεία {86 παιταῖῖνο ; ὑυὲ ἰπ ογάθσ οὗ 
[ἴμγ6 ᾿ξ οοσηδβ δἔϊοσ [86 σῃδγοῦ οὗ υ. 22. 

4. »ποιριὲ Ἠογ Οη [Π6 πᾶπιδ 5866 Νοίς δὲ 
οηΐ οὗὨ οδιαρίογ. δε ἴο ᾿ς] σαατκ 
ἴῃ υ..13, 1ἴδδι 115 πηουπίδίῃ 15 “(ΟΥ̓ [Π6 σοαϑὶ" 
(ὦ. ε. Ὀοτάεγ) “οὗ ἴδε Ἰαπά οἵ Ἑάοπι ̓"᾿ (ΧΧχῃν, 
47), ἴδ δυϊπουγ οἵὗἨ ]οβερῃυ5 (( Απξ' ἵν. 4. 
4}, ἃπά οοπβίδπί ἰγδάϊοη ἸΔἐΠΌ Υ Μουηὶ Ηογ 
48 ἴμο τηοάδτπι [εὐεὶ Ηδσυη, 5ιζυδλίοά οἡ [πὸ 

ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧ,' 

24 Αδίοῃ 8841] θς ραιπεγεά υηΐο᾽ 
ἢϊ8 Ρδορίε: ἔογ ἢε 5}}} ποῖ δηῖεγ 
ἱπῖο ἔπε ἰδλπά ψῃϊο 1 πᾶνε ρίνεπ 
τπηῖο ἴῃς ΤΒΙάγοη οὗ ἴβγδοὶ, δεσδιιβο 

Ϊ ; εὖ, γε γέρε! εὰ ἀραίπϑε τὴν ᾿νγογά δὲ τῃῈ "ΗΟ, 
τγαῖοι οἵ Μεοσγιδαδὴ. 

ἃς “ΤἌΑκε Αδγοῃ δπὰ ἘΠεδΖαγ ἢ 8 “ Ἂἰᾶρ. 33. 
80ῃ, δηά δείηρ τῆεπὶ ἃΡ ἀπῖο τηοιηῖ ὗεαι. 3.. 

50. Ηον: 
26 Απά 98:πΠρ Αδιοῃ οἵ ἢΐ8 ρδγ- 

τηθηΐβ, ἀηά ρυϊ (Πεπλ προ ΕἸΘΑΖᾶγ᾿ 
ἢϊ8 δοῆ : δηά δΐοη 5118} δε ρδ- 
1Ππεγεά κηπΐο δὶς ῥεοῤίε, πὰ 3}}411 ἀϊς 
[Βεγε. 

27 Απά Μορβες ἀἱά 45 τε [ΘΚ 
ςοπιπηαπάδα : Ὧἀπά (ἢεΥ ὑνεηΐ ὕρ ἱπῖἴο 
πηοιηΐ ΗΟΥ ἴῃ ἴλας βρῆς οὐ 411 τῆε 
ςοηρτερδίοη. 
Κ᾿ πά Μοβεβ ἰγίρρεά Αδζοῃ οὗ 

Ἦϊ8 ρΑγπιθηΐβ, ἂἀπά ρυῖ τῆεπὶ ὑροη 
ΕΠεΑΖΑγ 8 8οη; δπηά ““ΑἌγοη ἀϊεά “εις. το. 
ἴπεγα ἴῃ τΠ6 ἴορ οὗ ἴπε τπουπῖ: δληἀ ἃ 3: 9ο. 
Μοβεβ δπάὰ ΕἸεαζασγ σλπὶς ἀοόννῃ ἔτοια 
τῆς πηοιπηῖ. ὁ τὼ 

29 Απά ψῇεη 411] τῆς ςοηρτερα- 
τίοη 8δνν ἴδ Αδγοῃ νγὰβ ἀθαδά, {ΠεΥῪ 
ΤΟ ΓηΘα ἴον Δδγοη ΓΠΙΓ ἄδγ8, δυόπ 
411 τἢ6 Βοιιβε οὗἉ [5γδεὶ. , 

Θδϑίογῃ δι6 οἵ ἐδ Αγαδαῇ, δηὰ οἷοϑο ἴο Ῥρίγα. 
ΤὮ15 δε Κιὴν τηουπηίδιη, γϑίηρ οἢ ἃ ἀδικ γρὰ 
Ὀδγο τοοκ, ἴο ἃ μοῖρῃϊς οὗ ΠΩΣ φοοο ἔδοεϊ δῦονθ 
16 Μοάοσγδησδῃ, ἰ5 ΓΟΙΊΔΓΚΑ]6 (2 Δηαὰ ΠΟΩΓ 
ἴον 115 ἔννο ϑιιπηπιῖ5, Οἡ οτθ οὗ ΜὨΙςἢ ἰ5 51}}} 
ϑἤοννγτ ἃ 5112]} σΘηυδτο Ὀυ]  ηρ, στοννθά ἢ 
ἃ ἀοπιο, οδ]]οὰ ἴπ6ὸ Του οὗ Αδγοῃ (ϑίδηϊου, 
“8. δῃηὰ Ῥ᾽᾽ ρ. 86, Πίος, 1. 448, Εηρ. ἼΤτδη5).). 
ΤΏ ποβξ νὰ ἀουθίῖοθ5 Θησδπὶ ἴῃ (6 
Αὐδθδ θεῖονν (αἴ ἃ ρἷδοὸ ςδ᾽]εὰ ΜΜοϑθεζοίἢ οὗ 
Μορογᾷ, χχχὶ, 10; [δι χ. 6), ἢ 1]5ὲ Αἄγοη 
δηὰ δ᾽5 σοπιρδηΐοηβ δϑοοεπάδά (Πδ τηουηίδίη 
“η [86 5ρῃϊ οὗ [6 σοπρτοζδίοη" (Ὁ. 27). 
ΤΒουρὴ ΗΟοΣ υἱπηυθϑιϊ ΠΔΌΪΥ ἸΔΥ τη 186 
ἰογγ ΟΥ οὗ Εάοπι, γε ἔπογο οουϊὰ Ῥ6 πὸ υη- 
ΣΓΙΘΠΩΪΥ ἴῃ [6 Ιηργο δϑορηῖ οὗ 115 
Ὀάγγοη μοι ἢϊβ ὉΥ [6 ἴῆγθο Ἰοδάθγβ οἵ ἴῃ Ὠοσβῖ, 
ἜΞΡΘΟΙΔΙΥ Μ815ὲ ἃ ἔΠΟΠαΪΥ ΓΕΡΙῚ ἴο {δποῖσ 
ῬΘΔΟοίῺ] πλοϑϑᾶρο (υ. 14), νν»ὰ5 ἀχρεοςίοά, 

26. οὶ δίς φαγηιεπ.} ὙΠὲ ῬΓΕΒΕΥ ρᾶγ- 
τηεηΐβ, ὙΒεγενγ ἢ μὲ μλὰ ἰηνεβίεὰ ἢΐπὶ, [μεν. 
Ὑ11. 7-9. 
2 ἐδεηι ἰῤοι Ἐϊαπκαγ) ΒΥ ὝΆΑΥ οὗὨ 50]θσπιη 

ΤΥΔηϑίογρηοθ οὔὐ Αδγοῃβ οὔτϊοῦ ἴο ἢίπὶ, ςξ, 
Ὶ Κίῃρϑ χῖχ. 19. 

7. ἐπ δὲ τἰρδὲ ᾽ αἱ] ἐδε εοπρτγεραἰὶοη] 
ΤῊ σοηρτεχαίοη οου]Ἱὰ ποῖ δονγένεσ ὙΠ 655 
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12} 
{δ ἀοίυλῖ ἰγδηβαοίίοῃη οὐ ἴπθ πιουηΐδἰη-ἴορ. 
ΤΉυΚ ἴῃ διῖ5 ἀδαῖῃ 85 ἰῃ 5. [16 (οἷ. Χν]].) 
8 Αλτοῃΐβ αἰ ρβην δυάτάεά ὉΥ Οοά. ΤΠ6 
ἰγδηβέογομοθ οἵ ἢἰ5 οἤὔῆοθ ἴο ἢδ18 5οῃ, δὶ ἰῃς 
ςοομιδηὰ οὗ Οοά δηὰ ΌΥ {δὲ δηά οὗ Μοϑεβ, 

᾿ δοῖς ἐοσίἢ ἰῇ δοῖ ἴῃ ν}} οὔ Οοά ἔογ ἔμε ςοη- 
(ἰπυᾶποο οὗ ἰδὲ Ηἰρῃ Ῥηεβδιμοοά, ποῖνν- 

ΝΌΜΒΕΕΚΘ. ΧΧΙ. [ν. 1.Ἅ 

βἰδπάϊπρ ἴῃ6 πιογίδ! Ὑ οὐ ἰΐ5 βυσοοβϑῖνε ἴη- 
Βογίίοτβ (Ηθῦσ. υἱῖ. 23}; δῃά α͵50 115 συ θογα!- 
πδῖίοη ἴο ἢὶπὶ νγῆο οᾶτης ἱηνοσίεά νυν αἀἰτοςὶ 
ΔυΪΒΟΣ Υ ἔγοῖα Οοά. 

49. “αγοη «υα: ἀεα4 ΟΕ. χχχὶϊ!, 37--ο39} 
οι. χ, 6. ᾿ 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧ. το, 22. 

10. Ηεδ. ὈΣΏΠ. ΤῊΪ5 15 ργοῦδο]γ ἴδε νγογὰ 
υϑοὰ ΌΥ οὖς Ιμοτὰ ἰῃ ἴπ6ὸ δοπῆοη οὐ 186 
Μοιυηῖ, 8: Μαῖϊ. ν. 2ο, δηὰ σγεπάοσοά ταῖμεῦ 
αῇογ ἴθ βουπά ἴδδηὴ ἴῃ βθῆϑα ὉῪ με Οτεεὶς 
μωρέ. Ἐὸγ [Π6 νεγῸ ΠῚ 5εὲπὶ5 ἴο δε ἃ ννογὰ 
ἀεδι ξηρά, Π|κ6 πιυστηυτ, δηὰ τἴμ6 ειπηδη “τη υΓ- 
τοῦ, ἴ0 δοδο [15 ονντὶ 56ῆ86;: δηά ἴο πιόδῃ ἴῃ 
ἴῃ 186 ἢγϑὶ ρἷδοε “"ἴο Ἴοπιρίδίη ἔθ ΑΙ ΠΥ ; ἢ 
Βοησο ἐἴο δ τοίγδσίογυ,," “"ἴο σεῦ," 85 ἰῃ 
-. χ4 οὗ [πϊ5 “παρίογ. ΤΠ νογάβ Μαγαὴ δηά 
Μειθδῆ τὸ σοξηδίο, 

ὦ. Ηον 825 Ὀδθεὴ ἱπῃπηθιησ Δ ἢν ἐγοαιοά 845 ἃ 
ῬΙΌΡΕΓ πᾶπιε, γεξ 1 15 ΡΓΟΘΔΌΪΥ ΟΠἸΥ δῃ ἃγοῃαῖς 
ἴοπῃ οὗ ἽΠ, ἴ!6 σοπηπιοη Ηδῦτον ἰογη [ῸΓ 
“τηοπηΆ1π᾽ (Οεϑεη., ΕὈτϑῖ, συῦ. ν.). Ηδησθ 
ἴϊ 15. ἀρρ]ϊοά, χχχῖν. 7, ἴο ἃ βυπιπις οἱ Μουπὶ 

ΟΗΑΡΤῈΝΚ ΧΧΙ. 
: 7 ,γαοῖ τοὐὐτῷ σονιθ ἴοος ἀεείσον {46 Οαμασηες 

αὐ ἤογνιαά. 4 744 ῥεοῤίο γ»εμγρεμγίηρ αγέ 
Ξ2ιἰασμοα τυὐά Μεῆν σερρομμς, ἢ 72ἐν γεῤορεί- 
ἐμρ αγε ἀεαίδαά ὃγ α ὄγαφο δογβεμῖ. τὸ διηιανν 
ρεγηϑὺς ο7 ἐε γαείμες. Ὧι δέλονε ἐξ οὐε7. 
ερηῖς, 33 απα Ον. 

ΟηΑρ. ΧΧΙ. 1. ἀίηφ “γαδ ἐδε Οσπααηὶε) 
ἈΔίΠΟΣ, “09 σδαπδδηῖῦο, 89 Κίπκ οὗ 
Ατϑδάᾶ,;" 866 οῃ χῖν, 4ς. Ατδά κἰοοά οἡ ἃ 5π|1]}} 
ἈΠ], πονν οδ]]οὰ Το]- Αταά (06. 11. ΙΟΙ, 201), 
20 ΤῊ1165 ϑου ἢ οὗ Ηδῦγοῃ, (Ειιϑεῦ. Ἅ Οποηλ.᾽ 
8. Υ, ᾿Αράμα). Ἡιυδηῃ ΠΑ α[οΠ5 ἤν ΠΟΥ 
ἀἰξαρρεαγοὰ ἔγοπιὶ ἴῃὴ6 βροῖ: Ὀυΐ 4 σχυϊηρὰ 
ΓΈΘΟΓΥΟΙ͂Σ ΓΕΠΊΔΙη5, δηά ἔγαρτηδηΐβ οὗ ρο[ίεγυ ἃσὸ 
5811} ἑουηά ἔποτο. 

ἐπ ἐδο “οι. }) 866 ου ΧΙ, 17, 22. 

ὁγ ἐδε «ὐαὖ φΓ {δε “ρί.:] ἰ.. Τ Σουρ ἢ [Π6 
ἀοβοσί οἵ Ζίῃ, ἴδε σοιΐθ νυ σἢ 186 5ρ165 βϑηΐ 
ουξ ὈΥ Μῶόοϑοβ 418 γϑδᾶγβ Ὀείοσγο δά δάορίϑα; ςἕ. 
ΧΙ, 21. Ο [8Π6 οΧχργεββίοῃ, ὑγὩ] ἢ 15 ποῖ {γε 
ἔγοιι ἀἰ ΠΥ, 566 ποῖος δί οηὰ οὗ οδβαρίεγ. 

ῥέε ουσῥὲ ασαΐησὲ γαεΠ ὍΤῊΪ5, 85 85 Ὀθθη 
ΑἸτοδαν οὈθεγνοὰ (οἴ. ΧΧχ. 1, δηά ποίθ), Ἵδῇ 
ΒΑΓΟΪΥ βάν ἰακθὴ τἷδος δἴϊογ (ἢ6 ἀθδίῃ οὗ 
Αδζοῃ ΤΠ Κιηρ οὗ Αγδὰ σδπηοΐ ὃ6 ξυρροθοὰ 
ἴο βᾶνδ νναἰϊδαὰ ὑπὶ}} [86 μοβὶ δδά πηδγοῃοα πλοῦ 
(ΠΔΠ 5ΙΧΕΥ͂ ΤῊ}]65 ΑΥΑΥ ἔγοπὶ ἢἷ5 Ὀογάογβθ ἴο 
Μουηξ Ηοτ, ἀπά ννᾶβ ἰῃ [11] τρις} ΠαγίδοΣ 
ΑΥΑΥ͂, Ὀδίογο αἰίδοκιηρ {Βεπὶ: ὯοΓ σἂπ [86 

Τμρθδηοη, τνδοτο {πὸ 1 Χ Χ. τοηάετϑ σά εγδωρ, 
τὸ ὄρος τὸ ὅρος. [ἰἴ δῇοτγάξβ ἴοο {δε ΟὨΪΥ εχ- 
ΔΙΏΡὶο ἴῃ [μ6 ΒΙΡ]6 ἴῃ ψ ΒΟ Π6 Ργορεῦ ΠΔΠ|6 
οοτηεβ ἢγβῖ; ἕοσ “Ἢοσ, {δε τηουηίδίη,᾽) νου]ὰ 
Θχπιδίε 186 ογάοσ οὔ ἴθ ψογάβ ἴῃ ἴ86 ΟΥΣΊΠΔΙ. 
[ἰ 15. ρυοῦδῦ]ο ἰπδὲ ἔῆθ ῥσοόρεσ ἱπιρογέ οὗ (δὲς 
δχργοβοίοη ἽΠΠ Ὑ 15. ΒΈΡΙΥ ὁ ϑυυηπιξ οὗ {πὸ 
τηουπίδίη :" 85 15 ποίοὰ ὈΥ Τετοπιὸ (" ΕΡ. δὰ 
ΕΔ ΪΟΙ4πλ᾽) ἱπ τοπλδυκίηρ ἀροη [Π15 ρᾶ5βαρὸ οὗ 
Νυπίδοῖβ: “1 ορὶ ροίοβσῖ, Αϑοθηδ!ε Αἄγοὴ 58- 
σογάος ἰῃ πιοηξ5 στηοηΐθη)." 80. Ταγοῆὶ ἐπ ἰος. 
« Μοῃϑ δι σι ροῦ τπποηΐεπι, νϑῖ 1 ροπιιπὶ ράγ- 
ΥῸΠπὶ ΘΌΡΟΓ ροπιὰπὶ τηδρηυπι.᾽" Μουπὲ Ηοτγ 
ἰπ ἕαςὶ 6 χίθοβ πκ 4 πιο οδϑίο διοὰ Ὀυ]άϊηρ 
ἔγουηῃ ἃ ἰοννοσ θδϑ6᾽" (δίδηϊευ, "5. δπὰ Ρ.᾽ ρ. 86). 
Το τπουπίδίη ἱπίεπάοὰ χχχίν. 7 νγᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
ΟἿ οἵ 5:π|}|8Γ οὐ 1π6. 

ΝῺ τὐὲη αΚὶηρ Δτιαδά τῆς Ολ- 153 33 
παληϊῖα, ψῃηϊοῆ ἀννεῖς ἴῃ τῃ6 

δου, ᾿ιοαγά τ6]] τας [βγδεὶ Ἴδπὶθ 
ὉΥ ἴδε νΑΥ οὗ τῆς 8ρίε5; τἋπεὴ δα. 
(ουρῇς ἀραίηβϑε [βγδθ], ἀπά ἴοοκ ςοϑῖξ 
οὗ τῆ πὶ ῥγβοηθτβ. 

15γδ0 1165, οὐ ἴτε οἵδβος παηᾶ, ᾶνὸ ἰαϊὰ δϑιάθ 
μοῦ ᾿ουΓΠΕΥ ἴονγαγὰβ Οδπδδη, γείγαςεά {μεῖγ 
δίορβ ἱπίο {Π6 νυν ]Π ἀθγησθϑβ οὗ Ζίη, δηά τγεϊυγηθά 
ἴο Καάδθβῃ ἴῃ ογάοδγ ἴο ἱπνδάθ Ατδά, νι ἢ ἸΔΥ 
ΠΟΙ οὗἩ [πδὶ ρίαοο'. Το δἰΐδοκ οὗ {86 Κὶπρ' 
ὑγ85 τηοϑὲ ὈΓΟΌΔΌΪΝ τηδάθ ᾿υ5ῖ γἤεη 1Π6 σΔΠρ 
Ὀγοκὸ ὕΡ ἔτοῃ Καάρβῃ, δπὰ ἴῃς υἱξίπιαῖθ 
ἀϊγεοςίίοη οὗ [Π6 τρδγο ννᾶ5 ποῖ 85 Ρ͵ΙῸὸ- 
πουπορά. Τῆὸ ψογάς, “ Βοη ἴῃ6 Κιηρ. .. 
ποαγά [611 (Π48 5γδοὶ σᾶπι ΌΥ ἴΠ6 ὑγᾶὺ οὗ 186 
5065,» 5εεπὶ ἴο δπέ ἰδὲ 186 Κὶηρ οὗ Ατδά 
ΔΡρτθδβεηά δά {Πδὲ ἴπο Ἰηνδϑίοη οὗ σδῆδδη νου]Ἱὰ 
Ὀε δἰϊεπιρῖθαὰ ἔτοπι [πὸ βᾶπιθ υδγίοῦ ἃ5 Ὀοέοσε, 
χῖν. 40---4ς, δηά ἀοίοεττηϊποά ἴο ἴδκο [π6 οβρη- 
δῖνθ, ἃηὰ (γΥ ἴο ἀτῖνθ δος ἢ]5 ΘΠΘΠΊ65 ΟΓῸ 
ΠΟΥ τοδομοά ἢΪ5 (οσ!οσΥ. ὍΠῸ 1η5}1 νγᾶ5 ΠῸ 
ἀουδὲ ἀνοηρθὰ 845 βοοῇ 85 [86 ἢοβί νγᾶ8 γοδὰγ 
ἔογ δεϊίΐοη. ΤὨ οσγάογ οἵ ἔΠῸ πδγγδῖνο ἴῃ 656 
σδδρίογθ, 845 Οσσϑϑ! ΟΠΔ}1} εἰϑονν θοῦ ἴῃ [15 ὉΟΟΚ 
(ες. οἡ ἰχ. σ, ἄζο.), ἰ5 ποῖ [δδὲ οἵ {{π|6, θὰ οὗ 
ΒΌ)ος -πιδίζοσ ; δηὰ [86 νγὰῦ δραίηςξ Ατδὰ ἰ5 
ἱπιγοάιιοδὰ ἤεῖθ 45 ἴῃ ἔἄγϑθι οἱ ἴθ 96 165 οὗ 
υἱςίογιο5 γαϊποάὰ υηάος Μοϑοβ, ὑνῃϊς ἢ 186 ἢϊ5- 
ἰοτᾶπ πονν [Δ Κ65 'ἰη ῃδηά ἴο πατταδῖθ, 



ΝΌΜΒΕΞΒΘ. ΧΧΙ 

2 Απά Ϊἴβοτδεῖ νονγεά ἃ νον υἱπῖο 
τς ΓΟΚΡ, ἀπά αἱ4, [Γ του νψἱῖ 
ἱπάεεα ἀεϊϊνογ (8 ρβορὶβ ἱπῖο ΓΗ͂ 
μαηά, τπθη 1 νΨ1}}} τέο ] ἀεδίσγου {ΠεῚγ 
οἰτ68. 

4 Απά τῆς ΓΚ μεαικεηςεά το {πε 
γοῖςς οὗ ἴβγδεὶ, δπά ἀεϊϊνεγεὰά ὕρ 
τῇς (ὐλπδδηϊζεβ ; αἀπά {πεὺ υζίεγΥ 
τετ τ τμ6πὶ δπά τπεὶγ οἰτ68: ἂδηά 
με ςδ]εἀ τε ηᾶπις οὗ τῆς ρίδςς ᾿ Ηογ- 
τΑλἢ 

ν. 2---.-0. 25 

Δηά τῆε 5ου] οὗ ἔπε ρεορὶε νγᾶβ πιιςὴ 
Ι ἀἰδοοιγασεά δεοδιιβε οὗ [ἢς ννᾶγ.- Ι Οσ, 

ς Απά τε ρεορὶε βρακε ἀραίπϑβι {γα 
Οσοά, «πά ἰπβῖ Μόοβεβ, ν ογο- “ἐογ σεά, 
ἴογε ἢανα γε Ὀγουρῃς ὺ8 ὕρ ουξ οὗ 
Εργρὲ ἴο ἐς ἴῃ τῆς νν] ἀσγη 88 ἡ ἔογ 
ἐῤέγε ἰς Ὧο Ὀγεοδά, πεῖῖθεῦ ἐς ἐῤεγό 
457) ναῖε ; δηά δοιιγ οι] ἰοδίῃείῃ 
[15 Ἰίρῃς Ὀγοδά. 

6 Απά “τε ῸΚΡ ϑεπὲ βεγυ 8εῖ- ταν οι 
τῇς ρῥβθορὶθ," ἀπά {ΠΕῪ 1 (ον. το, 

ὃ βαρ. 11. 
6. 

! Τῆδι ἰς, 
ὥ"έξεον αἵἷξ- 
Σέγμεΐέρν. 

ΡῊ 4 Απά {τῇηεΥ Ἰουγπεγεά ἔτοπι 
ταουηῖ Ηοῦ ὈῪ τῆε6. ψὰὺ οἵ τῇς Κααὰ 
868, ἴο φοπηρ458 ἴπε ἰαπά οἵ Βάοπι: 

38. δε εαἰϊρά δὲ παριὸ οὕ ἐδὲ ρία.εἾ Ἀεπάεν, 
89 πδὲὶῃηο οΟὗὨ 8 Ρ]1800 ἯΔΕ ο81104, ΤΠ6 
Ἐγδηϑιῖνο νεγὺ Ποῖὸ 15, ὉΥ ἃ ςοπηθοη ἩδθΌΓΕΙΝ 
Ἰάϊοπι, οαυϊναϊοηξ ἴο 8ῃ ἱτηρεγϑοῃδὶ ΟΠΕ. 

Ἠοννιαϑ} ἱ.ε. “Β40.}) Οἡ {με 516 οἔ (δ]5 
Ρἷδος 566 ΧΙν. 4ς,) δηὰ ποίθ. [ἴῃ [υἀρὲβ ;, 17, 
Ψ6 τεδὰ ἰμδὲ 86 πιεη οὐ [υἀδῃ δηὰ δ᾽ πηεοη 
ἐἰ δεν (δὨ6 (δηδδηϊοβ [αὶ ἸπμδὈ]Π}6ἀ Ζορμδίδ, 
δηά υἱοῦ ἀεπίτογοὰ 11; δηὰ ξυσί μος, (Ὠδὲ “(ἢ 
ὨΔΙΠΘ οὗ (86 ΟὟ νγᾶ5 οδ᾽]εὰ Ἡοσπδῃ." Βαυΐῖ 
1ἴξ ἀοεβ ποῖ ἕο ουν ἰμδὲ [86 ἤδπῖὸ “ Ἡοστηδῃ ̓" 
νγ8 ἢγϑὶ δεϑίονσεά ἴῃ ὕεποθ οὗ {86 ἀθ- 
βίγυςίοη οὗὁὨ {86 ρἷδοθ ἰῃ [86 {πιὸ οὔ (6 [υά ξε5, 
δῃὰ (δαὶ ἴῃ Νυπιθεῖβ 15 ΟσσΌΣΓΘΏΟΘ 15 ἃ 5:5 
οὗ ἃ ροβί- Μοβδὶς ἀδίες οἵ οσοτηροβιοη. ὙΠῸ 
ἴοχὶ οὗ Νυγὴ. χχὶ, 4 ἱπίέοπῃϑ 0.5 ἰπδΐὶ 1815 
δρετεβδίοη οὗ ἴδ Κίηρ οὗ Ατδὰ νγᾶβ γορε)]οὰ, 
πα ἀνεηροά ΟΥ̓ ἰμ6 σδρίυγε δηὰ 5δοκ οὗ δ15 
οἰ165 . δηὰ (ῃδξ [86 [5 γδο} 165 “Ἅ Ῥδηηρά ̓"" [Ποῖ 
(ςἴ. [κεν. χχυἹ!, 28,.29). Βαυΐ ἴξ νγᾶ5 ποῖ {86 
Ῥίδη οἵ 86 5γδ}ι 65 ἴῃ ἐμ {Ππ|6 οὗ Μοβδθβ ἴο 
τογηδίῃ ἴῃ 115 ἀϊςίγιςὶ, ΤΟΥ (δεγείοσο τπηδυομεά 
ΔΥΑΥ ϑου ἢ -οαϑίνγαγά ; ἀπά πο ἀοιδὲ ἔογ δὸ 
εἶπα 106 Οδηδαπιίοβ σεδυπιθὰ ἴοῃ, δῃὰ 
τεβίοσοὰ (86 δηςίθηϊ πάη (Ζοριιδι 8). Βιυΐ 
Ϊ]οβδυδ ἀρζδῖη σοοπαυεγοὰ ἴΠ6 Κιίηρ οὗ [ἢ]5 ἀ15- 
ττῖςί, δηὰ ΠΏΔΙΪΥ ἰῃ (6 {{|6ὸ οὗ [86 ΘΑΙΥ͂ 
]Τυάρεθ 186 Ὀδη οὗ Μοβοβ δηὰ 8 οοηΐεπι- 

ΓΑΓΟ5 γγὰ5 ΔΪΥ Ἔχεσυϊοὰ. νὰ μᾶνε {πογὸ- 
ὉΓΡ ἴῃ [86 δε Ὀεΐοτα 5 86 ὨἰδίοΙΎ οὗ 

ἴδιο δοΐυδὶ οτιρίη οὗ (86 ἢδηῖὸ “" Ἡοιπηδῇ.᾽" 

4. “454 4δὲγ7ὺ Ἰομγηςγεθ}] ὙΠεῖΓ ἀϊγεςξ 
τουῖο ἴο Μοδὺ (πσγουρῇ ἴδ6 νδ]]ὸγ5 οὗ Εάοπὶ 
Ὀεΐπρ οἰοκοὰ ἀραϊηδί {μοπὶ (ΧΧ. 20, 21), (ΠΟΥ͂ 
ὙΕΙ͂ ΠΟΥ σοΙῃρει]οὰ ἴο 5θοῖς 4 οἰγουμοιυβ 
οὔθ ΕΥ̓͂ πιλτςϊηρ τουπὰ [86 τηουπίδιη ξδϑῖ- 
Ὠσθθος. ὙΠοΓ σουγϑο ἰΔΥ ἀόνῃ ἴπ6 Αταῦδῇ ; 
Ὀεΐζνγοεη ἐδ ᾿ϊπηοβίοπο οἰ ἔπε οὗ (86 ΤΊΒ οἡ 186 
τυοβῖ, δηὰ {πὸ στδηϊο τάησὸ οὗ Μουπῖ ϑοῖσ οἡ 
[πὸ δαϑέ, υπ|}}, ἃ ἔδτγ δουγβ ποῖ οὗ Ακδῦβ 
(ἘΟ ΟΠΡΕῸ) (86 ννδαγ [{ππὶ ορεποὰ ἴο 

ἃ δᾶρ ἴῃ {π6 Βοβίϊα τπουηΐδίη5, δ] ονγεὰ 
1δοη ἴο ἴυσχῃ ἴο πο ῖγ ἰοῆς, πὰ ἴο πιᾶγοὴ ποσί ἢ- 
γγαγάϑβ ἰουσατὰβ Μοδὺ (Β ευϊ. 11. 3). ΟἿ, ΑΠΕοΣ, 
“8. δὰ Ρ.᾽ Κο]. 1. Ρ. 75 (Οἰασκ᾽8 Ὑτδη81.). 

Ρεηῖβ ΔΠΊΟη 
δ τΠς ἘΣ δηά πλυςὴ ρεορὶς ΟὟ 
13γδεὶ ἀϊεά. 

η 4 ὙΤπμεγείοτε ἴῃς ρβορὶε Ἴδπὶα 

ὙΒΟΥ σγοσὸ {δ ι15 ἔοσ 5οπΊ6 ἀΔΥ5 (566 Ου χχὶΐ. 1) 
ἴῃ ἴῃ6 Αταῦδι, ἃ πιουηίδιῃ ρῥἱδίῃ οὗ ]Ἰοοβθ 
βαηά, σγανοὶ, δηὰ ἀσίγιυ οὗ φγδηϊθ, ᾿ς ἢ 
Του ἢ δργίηκίοά νυ Ἰονν 5ἤγαι 5, ἐβρες 
ΠΟΔΓ {86 πηουΐῃς5 οὗ [86 νυδάγϑξ δηὰ [86 σου γϑοβ 
οἵ [86 νυἱηϊοεγ-ἰοὐτεηΐθ, ἔχη ϑῆθθ Θχίγοπλοὶ Υ 
1Ὲ {16 οἰ μοσ οὗ ἑοοά οἵ νγδίοσ, δῃὰ ἰ8 ΠΌΘΟΥ 
οἴεη σου δ] ΌΥ 5Ξαηά-ϑίοστηβ ἔγοπι [6 5ῇοσο 
οὗ {86 κυ! (566 ΕἸΕΕΣ, 1. ς3 544. Επρ. ΤΙ ΓΔη51).). 
Ηξεποοὸ “186 5οὰ] οὗ ἴμ6 ρϑορίβ ννᾶ5 τωυςὴ ἐϊ9- 
σουγανοά Ὀδοδυ6 οὗἉ {86 νγᾶγ."" 

δ. 20[. σι ἰάξω! ἑ. ς. (5 γἱ]6, σοη- 
το ρ  ]6 Ὀγεδὰ. Το Ηοῦγονν ννοσὰ ἰ5 ἀεσνοὰ 
ἔγοπι ἃ τοοΐῖ 5: ΣΉ Ὑὴρ “ἴο 6 ἸΡ ἢ," ἀηὰ 50. 
“(Ὴ Ὀ6 πιολη,᾽) ““ ἀδδρίϑεα,,) ὅς, Οἔ [δὸ 
Ἡογδίίδῃ “εἰ βφροπάετο ἰονὶ ργῸ Ῥδυρεζγο," 
.Α. Ρ.᾽ 422 

Θ. ,Μμεν7 “ἐγῥεη."] ὌΠ οριβεε (ΒΒ ουΐ. 
ὙΠ, τς, 5. ΧΙ, 29, Χχχ. 6) ἀεποίεβ {86 ἰῃ- 
Βατηπιδίοσυ εἴεςϊ οἵ {μοὶγ ὈΠ6. 80 ἴῃ Οσθοκ 
τε γγὸ τοδὰ οὗἨ (πὸ διψάς (ΝΙοΔηάοΥ, 
ΟὙὝΠΒετγίδοδ," 334), ἃ Ῥοϊϑοπουβ 5ῆδκθ Ὑγ 8 86 
δια οδυποὰ ἱπίθηϑο {Πιγϑῖ; οὗ ἴῃ6 πρηστήρ ἃπὰ 
[πΠ6 καύσων (.Ε]ἴΔη, “ Ναῖ. Αη.᾽ νἱ. ς 1), ὨΔΠγ68 
ὙΒΙΓἢ ἔν ἴῃ {6 ΤΊΔΠΠΟΥ ἴο ἔσνοῦ, συνο]ηρ, 
δηὰ ἱῃΠαιητηδίίοη, ὙΠῸ ρῬθηΐπϑυΐα οὗ ϑἰπδὶ, 
δηὰ ποῖ ἰοδϑῖ, {86 Ασδυδῃ, δρουπὰςξ ἴῃ νϑποιη- 
Οὐ τορἕ]ε5 οἵ ναουβ Κἰπάβ, Ὑν δ] ἢ ΤΊΔΥ͂ 
ὙὙ6]1] 6 ἀεπογ θα ἴῃ δυςἢ ἴοτηβ. Υ', ϑοδυ- 
Ῥογί ἰγανθ την πῃ 1}}58 ἀϊδίτςς τοηδσκβ: “[η 
[Π6 αἴζογμοοη {ΠΕῪ Ὀγοισῃξ υ.8 ἃ γε τηοςἸοὰ 
ΒΏΔΚΟ οὗ ἰαγρὸ 5126, πιδγκοὰ ψἱτ ΠΟΥ τεὰ 
βροίβ δηὰ ὙγΑΥῪ ϑ: Προ5, ν]οἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο [86 
τηοϑὲ ροίϑοῃοιι9 ϑρθςῖθβθ, 8ἃ5 ἴθ ξοιτηδέοη οὗ 
115 θεῖ ἢ οἰθαΥΥ βμοννοά, Αοοογάϊηρ ἴο {Π6. 
Βεοάουΐης, ἔμεθο βηᾶΆκεοβ, ψΒοἢ ΠΟΥ ζτοδι 
ἀτοδάθα, σεῖο ΨΕΙΥ σοπηήοη ἰῃ ἰδδὶ ποὶρἢ- 
Ὀουγμοοά,᾽" 11. 406: 566 αἰϑο Βιυγοκβασζάϊ, ρ. 
499. ΑἸοχαπάεσς ἴῃ Ἴγοβϑηρ Οδάγοβία ἰοϑὲ 
ΤΏΔΗΥ ΤΊ ἰῃγουρὰ 1Π6 ϑεγρθηΐβ ΒΟΉ σργδηρ, 
Ὄρου ἴδοϑθο ρϑαϑϑίηρ ΟΥ̓ ἔγοπι (ἢ6 Ξλπηά δηὰ 
Ὀγυδηνοοά (δίγαθο χυ, 723). ϑίγζδαθο 150 
ΓΕΠΊΔΥΚ5 {Π6 ἀδηροῖβ οὗ [15 κίηά ἴο ψὩ]οἢ 
ἰγδνυο ]οῦβ ἴῃ {πὸ Ῥοηιμηϑυΐὰ οὗ ϑίῃηδὶ Ὑγοσο ὁχ- 
Ῥοϑβρὰ (χυὶΐ, 759). 
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ἴο Μοβεϑ, δηά 5Ξαἱά, Ὗὲε ἢᾶνε βἰπηβά, 
ἔογ ννεὲ πᾶνε βροίκεῃ ἀραίηβί ἴῃς ΓΟΚ, 
αῃά δραίηδὲ (ἢεξε; ΡῥΓΑΥ ὑπο ἴῃς 
ΠΟΚΡ, τπαῖ ἢε ἴακε ἀννᾶὰὺ ἴπ6 86Γ- 
Ρεηῖβ ἔοῃ 08. Απά Μόοβεβ ργαγεά 
ἴογ ἴδε ρεορίε. 

8 Απά τς ΓΟΚΡ 8414 υηῖο ἱΜίοβεϑ, 
Μλκε {πεὰὲ 4 βεδῖγν ϑ8εγρεπηῖ, δηα δεῖ 
ἴζ Ὡροῆ ἃ ροΐε: δηά ἱξ 814}] σοπγὲ ἴο 
Ρᾶ38.0 ἴπδῖ ἐνεῖῦ οἠς [ῃδῖ 15 Ὀἰτίοη, 

κεν Κίοξβ νῃδη Πα Ἰοοκεῖῆ ὑροη ἰϊ, 5141} ᾿ἵνε. 

ΓΗ Ἅ. 14. 9 Απά “Μοβεβ πιδάε ἃ βεγρεηΐ οὗ 

8. Μαζε ἐδεεὲ α ΜΡ “ἐγβεμί] ἐ.ς. ἃ 56τ- 
Ροηΐ γοβϑο Πρ ἱπ ἀρροάσγαδηοθ [δ {1165 
Ὑν ΒΓ ἢ διϊδοϊκοα ἔμ ροορίθ. Ὅδε τοϑο ίδηςσὸ 
νγὲ8 οὗ (Π6 δβϑοῆσθ οἵ 1π6 ϑ5υῃθο δπι ((ξ. 
1 854π). Υἱ. 5). Α5 ἴδε Ὀγάζθη Ἐ σορσο- 
βοηϊοα τῆο ᾿πϑίγυμπηθηΐ οὗ {ποῦ σ ἢ δΔβΕιϑοπηθηΐ, 50 
186 Ἰοοκίηρ υηΐο [ἃ δὲ Οσοάδβ νογὰ ἀοποίοα 
δοκηον]δάρτηεηϊς οὗ {ποῖσ βίη, Ἰοηρίηρ ἔογ ἀ6]1- 
ΨΟΓΔΠΟδ ἔΓΟΤῚ ἰΐ5 ῬΟΠΔΙΥ, δηὰ ΓΑ ἴῃ [Π6 πηοδηβ5 
Δρροϊηϊοὰ ὈὉγῪ Οοά ἔογ Βθδ]ηρ. ὉΠῸ ΤΥΡΙΟΔ] 1π|- 
Ρογῖ οἵ (ἢϊ5 ᾿ποϊἀεηΐ, ᾿πάϊςαίοα ΌὈΥ (6 ϑανίουγ 
Η]Ϊπιϑεῖξ (88 [οδη 111. 14,1), 85 ὈΘΘη ὙΘΓΥ Το- 
Ῥίουϑὶγ ἐγεαιθά οἵ ὈΥ 186 (ῃγιϑεῖδη Ἐδίμοῦϑ ἀπά 
οοζηπηθηΐϊδίοσβ, [ἢ [πὸ ϑεγρεηΐ οἵ Ὀγαβ5, Βδιτη- 
685 1[[56}}, θα τηδάθ ἴῃ {8 ᾿πγᾶρὲ οὗ [ἢ σγϑδΐῃγο 
[π4[ 15 δοσυγϑοὰ ἃῦονς οἴβογβ (Οδη, Π]. 14), 
ΠΟΥ ΤΡ ΒΕ 5806. ἃ ἤρυτε οὗ Ηΐπὶ ψο δου 
ΦΒΟΙΪΥ, Βδστη]οβς, υηάἀοβ]θά, βοραγαῖθ ἔγοπι 8ἰἢ- 
ὨοΓβ.) (Ηδδ. νἱῖ. 26), ννᾶβ γεῖ ““πλδάθ 5ἰη" 
(α ὅον. νυ. 21), δηὰ ἐ"τηδάδ ἃ ουγϑο᾽" (Ὁ Δ]. 1]. 
12) ἴογ υ8. Απά [86 ογε οὗ ἐδ} ἤχϑὰ οἡ Ηἶπὶ 

οἰάβ, 45 ἰπ δ158 ἀδὺ πὰ ἄσορίος ἀϊὰ 1δὸ 
ΒΕΓ κθὴ [9 γδο] 16 ἴῃ (86 νυν] ἀογηο55, [6 Σηδη]- 
[εϑίδίίου δὲ οὔποθ οὗ ἴῃ6 ἀοϑογίβ οὗ 5, οὗ ἰδ 
Ρυμπίϑῃιηθηΐ ἱπηηλποηΐ δηᾶὰ ἀοργθοδίοα, δηά οἵ 
1π6 τηοϊβοά οὗ 115 σϑηχίβϑϑίοῃ ἀονυϊϑοὰ Ὁγ Οοὰ 
Η:πηβοϊ. 
ΤΠ ἐχρίδπδίοηβ οὗ Τογίδιη σοπηπιθηϊδῖογβ 

τδὲ (86 Ὀτγδζθη βογρεηΐ νγἂβ ϑεῖ ἐγ ἢ ΌῪ Μοθεβ 
85 8Δηὴ δ Ὀ]οτ οὗ Ποδ]ηρ ΌὈΥ ἴδ τηράϊοδὶ αγί; 
ἃ5 ἃ ἔογπι οὗ διγυϊεῖ ἴο Ὀ6 οορίοὰ δηὰ ψόχγῃ ; 
8.5 ἃ ΓΟΠΠἰσοθηςο οὗ ἘΡΎΡ Δη ϑογρθηΐϊ- ν ΟΥΞΠΙΡ, 
ἅτς., ἃ16 ΟὈΥΟΟΒΙΥ ἀηννογίῃυΥ δηά Ὀεϑιάθ (ἢ 
τιλγῖκ, δῃά ἀγὸ τοδυκοά Ὁγ ὙΝ 5. χυϊ. 7. Οἱ 
2 Κίηρϑ ΧΥΠ]. 4. 

10, 11. ΟΡ [6 ορεπίηρ ἰπ {πο ἢ]]}ς 
ποῦν Κηονῃ 8ἃ5 ὟΝ δάγ-εἰ- πὶ, ἴἢ6 τουΐο οὗἁ 
186 15ΓΔ26}1{65 ἴοοῖκ ἃ βῆδτγρ ἴὰπ|, ἀηὰ τγδ ἔπθηςο- 
ξογνγαγὰ ἴπ 4 που -οαϑίου ἀϊγτοσοπ, Αὔἶογ 
ἃ τιδιοἢ οὗ δρουΐ ΗΙΡῪ Τ1165 (ΠΟΥ πτου]ὰ τοδοἢ 
186 Ἰπὸ οὗ ἴπ6 ργϑϑεηΐ ὈΠστῖπὶ του Ὀεΐννεθη 
Μεκκα δηὰ ᾿απιᾶϑθουβ; δηά δϊἱοηρ [ἢ]5, ΟΥὙ 
ΠΟΑΙΥ 50, ΠΟΙΓ πλδυ ἢ πιισῖ ῸΓ 5οπιθ ἀϊἰσίδηοο 
Βᾶγνο ἰδῆ, ΠΟΘ δ] ογ δἰδίϊοπϑ ἴῃ [15 ραγὶ οὗ 
{μεσ ἷο γεγο ΖΑϊπηοηδ ἂηὰ Ῥυποη 
(ΧΧΧΊΪ. 41, 42). ΟοΙΒ νγᾶβ8 ποῖ οὗ Ῥυποη, 
θαϑὲ οὗ 6 πογΐμοιτι ρατί οὗ Εάοπι, δηὰ ἰς 

ΝΌΜΒΕΒΚΒΞ5. ΧΧΙ: ν. 8---ἰ2.. 

ὈγΆ88.9 ἀπά ρυῖ 1 πὩροη ἃ ροΐβ, δηά 
1 σᾶπι6 ἴο ρᾶ88, παῖ 1[ ἃ βεγρεηῖ ἢδλά 
διζίεῃ Δ πιᾶη, ἤθη ἢς Ὀεμεϊά τῃς 
βεγρεηῖ οὗ Ὀγαδβ8. ἢε Ἰ᾿νθά, 

10 ᾽ Απά τε “μι άγεη οὗ βγεῖ βεῖ 
ἰογυναγά, δηὰ “ ρἰτοβεά ἴῃ ΟΡοῖῇ. ᾿ 

11 Απά {πε Ἰουγπεγεά ἔγοπι Ο-. 
Ὀοῖῃ, «πά ἰἰεμεὰ αἵ ΕἼ Προ δαί, ἸΠ1 οι, 

τονγαγὰ ἴῃς βυιηγίβίηρ. 
12 ἢ Ετοπὶ τΒεηςς {ΠΕΥ τεπιον εά, 

Δηά ρος Π δά ἴῃ ἴῃς νδ]|οὺ οὗ Ζατγεά. 

ῬΙΘΕΥ͂ οὐδ ΠΥ [86 54π|6 85 ἴπ6 ὑγεβϑοηΐξ Ρ]]- 
δτίὶπι ΒΑ] ἰπρ-ΡΙδοα εἰ- Αμθαᾶ. ὙΤῊΣ πᾶπια ἀεηοίεϑ 
“Π0]65 ἀὰὺξ 1ῃ 186 στουπά ἔογ νγαίοσ,"" Ὀεὶπρ 
186 ΡΙυΓΑ] οὗ {πὲ ἴοτῃ οὐ οὔ οὐσό, ΜὨϊοΣ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ Ασδῦϊς 45 αὐείδεοΡ. ὙΤΠο ἴογπι δ σ.:7, 
οἵ ψδῖοδ αδία ἰ5 [6 ρἷυγαί, 45 [86 54πὶθ 
ΤΘΔΠΙΩρ; πὰ (ἢυ5 [6 τηούογῃ ϑίδίίοῃ οογ- 
Γεβροηάβ ἴο π6 δηςίοπε οὶ ἴῃ πᾶ δηά 
Ρίᾶοθο. Τῃὸ Ὀγοοὸκ Ὑν δάγ-εἰ-Αἰϑα, ψ ΓΒ, 
ΓΙβίηρ Πρᾶσ ἴῃς βροῖ, ΓΠ5 ΠοΟΙΓΝ-νεσίνναγαὰϑ ἰηΐο 
(6 βουΐποσι ὈΔῪ οὗ ἴμ6 [εδά 868, 15 {86 
θουηάλγυ Ὀεΐννοθοη (86 πιοάδθυῃ Ὀγουϊῃοθβ οὗ 
]ενᾶ] ἀηὰ Κεγακ, 85 ᾿ξ ὑγο Δ ὈΪῪ ννᾶ5 ἰῃ δποῖθης 
{{π|65 Ὀοίννεθῃ Εάοτι δὰ Μοδὺῦ, Οἱ δάνδης- 
ἴῃς ἔυγίβοῦ πογίῃ, ἰπογθίοσο, (6 15γδοὶ ο5 
νου ὰ δηὰ {ποηλϑοϊνοβ ἰῃ {86 “ἐν ΟΓΏΘ85᾽) ΟΓΥὉ 
Ραϑιυτε-ἰδηά ἴο ἴδ εδϑὲ οὗ Μοαῦ. Ηδροτχθ {ΠΥ 
Θησδηηρθά, οὐ (δ Ὀογάοτ οἵ Μοδῦ, δ {{π|, 8. 
ὩλτὴΘ ὙΕΙΟὮ 5:5 η1ῆε5 “τυϊηουϑ Ποᾶρ8᾽" (ΧΧΧΗΪ. 
45) οΔ|6ἀ ποτ σῆογὸ ἐγ, 1] 1, ΟΥ̓ [1πὶ 
οὗ Αδαγίπι, ἴο ἀϊϑπρυ θη [ἃ ἔγοσλ δηΟΙ ΟΣ 
{πὶ ἴῃ βου ἢ- τνοδίοεστι Οδηδδῃ ( 05}. χν. 29). 
ΤΒὸ πη ΑὈΔΥΙΠΊ, υ.50.4}}7 τοπάοτοά “ΓΙ ΠΕΣ 
ΤΈΣΙΟΏ5,᾽) Ὀυϊ Ρογῆδρ5 Ὀεϊίοσ τοηἀοσοά ““ςοδϑῖ 
ΤΟΡΙΟΏ 5," 15 ΤΟΓΟ ῬΑΓΕΠΟΟΪΑΥΪΥ Δρρ θὰ ἴο (86 
Ὦ1115 ἱπηπιηράϊαίεὶΥ ἐδοην εῆομο (Χχν]!. 12, 
ΧΧΧΙ͂Ϊ, 47, 48: [Ιευ. χχχῖ!, 49), ἃπὰ ἀεηοίεος 
ΒΈΠΕΓΑΙΙΥ, 45 ννῈ ΤΊΔΥ ξαί μοῦ ἔτοπι ζεγ. ΧΧΙ͂Ι, 20 
ὙΥΠΟΓΟ 18 15 ΕΥΤΟΠΘΟΙΞΙΥ τεηἀοσοὰ “" ρα858ρ65᾽), 
6 Ὑδοῖθ υρ]ληὰ σΟΙΠΙΓΥ οἡ ἴδ6 οδϑεί οὗ 

ἠογτάδη. Ὑμεὲ Οτεεξκ εααιναϊεηὶ οὗ ἴΠ6 ΠΔΠ16 
15 ῬοΙοΔ, ΤΠ} Π18 ἰο τι5 Τχουρὰ [Ὠ6 ὙΠῸ Ωρ οὗ 
7οϑερῆυϑ. ὙΠΕ ϑγγίδς Ψεγβίοῃ, ΌῪ ἃ ρϑοιυ) ας 
ἀκτὴ το οὗ [8ὸ νογὰ τοργοϑεηϊοα ἴῃ Δ. 
Υ “ΑὈΔτπι,") ρῖνοβ ἴο 1 [Π6 5θῆϑο “" ἢδο- 

Ὀγεννβ." ὍΤῇδ 5Δπὶ6ὸ πᾶπῖθ ὑοι]ὰ ἴπυ.5 5σἰαπά 
“1]6 οὗ ἴ86 Ηεῦτενβ:" 45 1 [86 ρϑορὶθ δὰ 
Ἰοῆ ΤΠΘΙ͂Γ πδπλοβ ὑνἱ (ἢ]5 ρἷδοθ οὗ {μεὶγ βη- 
σα ΠΘηϊ. 

19. 20ὲ αἱ φῇ Ζαγε47] ἈΔίΒοΣ ἔδο Ῥσοοῖκ 
ΟΥ νγδίογοουτθο οὗ Ζαγοά: τῆσδ ῬΤΟΡΕΠΥ 
το ΖοΣθά. [ἰ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰἀοηξβεά τὴ 
86 ῥγεβοπὶ Ὑνδαν Αἰἷπ Ἐσδηγ, (ῃ6 στηδίη 
ὌΡΡΟΣ Ὀγαηςἢ οὗ δαγ Κογακ. ὙΤ 5 νγᾶβ 1Π6 
ἤτοι ννοσινναγα -ἤονίπρ Ὀσοοὸκ δαί οσγοβϑοὰ ΠῸ 
11πῸ οὗ σηλσοῦ. Α5 βυςἢ, ἰξ πιλσκοὰ δὴ οἵὰ ἰῃ 
ἘΠΟΙ͂Γ ᾿γόρτεβθ; δηὰ 16 δι: πηπΊοηβΒ ἴο ἴμεσὶ ἴο 

΄ ςὮδρ. 3... 

τὰς τ] άογηθϑ5 νης ι ἐς δεΐίογε Μοδδ, 242 ι 9 



ΙΟσ, 
Ψαλεῦ ἐκ 
διυῤάκά. 

ν. 14-:}. 

12 Ετοπὶ ἴπεηος ἘΠΕΥ τεπιονεά, 
Δπὰ ρςομεὰ οἡ τῆς οἵδε 8146 οἵ 
Ατποη, νης ἢ ̓ ς ἴῃ τῃ6 ὙΠ] ἀογη 688 
τἢλῖ σοπιεῖῃ οἷ οὗ ἴῃς σολβῖβ οὗ τῇς 
Απηογίϊεβϑ: ἔὼγ Ατστῆοη ᾿ς ἴῃς δογάεγ 
οὔ Μοαν, βΡεΐνγεοεῃ Μοδλὺ δηὰ ἴδε 
Απιοπῖαβ. 

14 ὉΝΒεγείογτε ἰξ ἰβ βδἱά ἴῃ τῆς 
Ὀοοκ οὗ τῆς νγᾶτβ οὔ τε ΙΟΚΡ, 
ἐὟνμαδὲ ἢς ἀϊά ἴῃ τῆς κά 86, δηά 
ἴη τῆς Ὀγοοῖβ οὗ Ασποῃ, 

ΕΓΌΒ5 ἰΐ 15 511] ργοϑογυθά ἴο ὺ πῃ [ δυ. ἰΐ, 12. 
Το νοσά Ζεγε 5 πη 65 ὁ’ οϑίοσ .᾽" δηά, γοπλδυκ- 
ΔΌΪΥ ἐπουφῆ, [6 πδπιὸ ὟΝ δὰγ δαίβαε, ν ΊΠον, 
Βτοοῖκ, 5111} οἰϊῆρβ ἴο {86 (θυ ΜὩΙΟΒ 
Ὁπ|1ῖ65 ὙΠῸ ννδαγ Αἰ ἘΣΔΩΥ Ὀεῖονν Κογακ. 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ οπὸ οὗ ἔδιεϑο 15 ἰάἀδπίοαὶ νυ [Π6 
“Ῥγοοκ οὗ [86 τ ]ονν5,᾽" οὗ 15δ1δὴ χυ. 7. 

18. οκ ἐδ οἱδεγ ἰδ ῳΚὶ “γποη]ῖ Τῇὸ 
Ατῆοῃ, πον πὸ δὰγ Μόϊεν, ἰ5 δὴ ἷπ)- 
Ρεϊυου5 ἰοττεηῖ ; ἴδ6 πιοϑὲ ἱπηροτίδηϊ οὗ 84]] 
186 5ἰγρᾶπιβ νυ ο ἢ τη ᾿πῖο {86 1)οδά 868 ἔγοπι 
[πὸ εαϑί. Ὑῆδ 15 γαοὶ ε5 ὈγοῦΔὈΪΥ οτοβϑο {Π6 
Ῥηποῖραὶ Ὀσγαης οὗἨ [6 βέγοζσιῃ,, πον Κπονγῃ 
85 561] ϑαϊάθῃ,. Εογ {ποῦ σουγϑο ἴα {πγουρἢ 
[8ὸ ““ ψ] ἀογηοϑς᾽" οὐ ραβίυσο- ἀηά οδϑοῖ 
οὗ ἃ τᾶηρο οὔ ἢΠ|5 τ ϊοἢ ΠΕΙῸ ΤῸ5 ἴῃ [Π6 
ἔοπῃ οὗ ἰδὲ αυδόταηξ ἔτοπι βουςἢ -ὑγεσῖὶ ἴο 
ΠΟΙ -οαϑί. 

“γποη ἐς ἐδε δογάεῦ 9 Μοαΐ, δείαυεεη ἸΜοαὸ 
απαά ἰδὲ ““»ιογὶ!ε:} 1.6. Ὀεϊνγοθη (ἢ6 ἰοσ τ ΟΥῪ 
ὙὨΙΟΝ τοτηδλίποά ἴο ἴμ6 Μοδῦϊϊοβ, δηὰ {δα 
ὙὨ ἢ (δ6 Απιογιῖοϑ δὰ τυτοϑίοαὰ ἔτοπι δοπὶ, 
“. λόὄ. Ου ἴδε ἔοπηοσ [86 [5γδο 65 ἀϊὰ ποῖ 
βεξ ἔοοῖ (Ὠουΐ. 11. 9): [86 Ἰαϊξοτ, 85 ν7}}} Πογο- 
δῆτε ῬΡῚ {Πογ ΠΡΡΠΡΉΝΕΥ ἰγανοτβοά. [Ι 
866 Π|5 ὨρΙῸ ἱπηρ] δὰ (δὲ ἴῃς ΜΟΔΌ 5} [οΓΓΙ ΟΥΥ 
ὯΟ Ἰοηροῦ ἐχίοηδεά ἰο (δ6 ἠοσίἢ οὗ [6 Ασηοῃ 
ΟΥ οὗ (δαί Ὀγαποὺ οὗ ἷἃ Ὡς ἢ ἴΠ6 5ταϑ 65 
ςτοβδρά ὍΤἝΟΥ οου]ὰ ἱδπετείοσο ποι ΞΟΓΌΡ]6 
οϊον 86 τιοϑὶ ἀΐγοσξ σουγϑο ἰοννασάβ ὨΌοη 
{ΣΈΡΝ, 44)}} Ταλτοίηρ, που -υγοσυναγά δίοηρ 

πουΐβοσγῃ θδηκ οὗ Ασποη, δηὰ ἰδἰκίηρν δάνδη- 
ἴαζο οὗ ἴδε Ὀγθακ νυν Ὡιοἢ ἰξ πηλΚοβ ἴῃ [86 ποῖρἢ- 
Ὀουσίηρς 1115, ἰο ρᾶ85 Τσουρῃ ἔμοπὶ ἴο 186 
ἡβῥμσὼ Οοἡ ἴῃ6 ννεϑὲ, 866 οὐ [15 υ. [ηἰγοά, 

4- 

14. 1δὲ δοοῖ 9, ἐδὲ «υαγ! 9. δὲ ΖΟΚ5] 
ΟΥ̓ [ῃ15 ὈοοΙκ ποίδιηρ 15 Κποντῃ ὀχοορὲ ὑνμδὲ 
ΤΌΔΥ Ὅδ φξαϊπογοὰ ἔτοπὶ ἴθ ραϑϑᾶρὸ Ὀεΐοσο ι.3. 
1 νγᾶβ ρραιθηυ ἃ Το] ες ίοη οὗὨ 5Ξδογοὰ οὐδδβ 
Τοιηπγετηογδίϊνο οὗ ἰδὲ {Πυρμαπΐ ΡΓΌΡταΚ55 
οὗ Οοὐδβ ρεορῖὶε Ὡς ἢ 18}8 ἐβερις τεςογάϑ. 
Ἐτοσὶ 1 15 λκοὴ {π6 δηβυΐϊηρ ἔγαρτηθηΐ οὗ 
ἀποίθηϊ ΡΟΒΙΣΥ τοδί πρὶ ἴο {πὸ οἵ ἴδ 
Ατῇοῃ, δηὰ ῬγοῦΔΟΪΥ αἷσϑο πὸ ϑοὴξ οὗ {πὸ 
ΝΝΕΙ͂Ι, δπὰ ἴῇε Οὐδ οἡ {1π6ὸ (οησυεβῖ οὗ {π 
Κιηπράοτῃ οὗ δίποηῃ (υν. 17, 18, 27---20). ἘΠΕ 
ΔἸ]υδίου ἴο [15 ὈΟΟΚ σᾶπποῖ 5 ΡΟΪΥ ΔΠΥ νδ]ὰ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙ: “ 

1ς Απά δἵ ἴδε 8ἴγεδηι οὗ τῆς Ὀγοο 8 
ἴηας ροεῖῃ ἀονγῃ ἴο τῆς ἀννεϊ]ηρ οὗ 
Ατὖῷ «πὰ ἰ]Ἰεῖὰ ὕὑροη ἴῃς Ρογάεγ οὔ! Ηρ 

ἑεακδ Μοδδϑ. 
16 Απὰ ἔτοπι δεηςς ἐδὲν τυεηὶ ἴο 

Βεογ: τπδὲ ἐς τῇς. ννεὶ]] ψῃετγθοῦ τῆς 
ΓΟΚῸ ϑράκα υπίο Μῶοβεβ, (ὐδίῖδογ τῆς 
Ῥεορὶς τορεῖδπεγ, ἀπά 1 νν}}] ρίνε τῆεηι 
γνδῖεγ, 

17 4 ὝΤΠιεη Ιβγϑεὶ β8δπρ ἢ 5 βοηρ, 4 
ἐϑρηηρ, ὑρ, Ο νψῈ}}; ᾿ ϑίῃρ᾽ γε ὑπῖο ἰδ: κοπὴν. 

ἀσυτηθηξ δραϊηθὶ (ἢ6 Μοβαὶς δυϊβοσϑηὶρ οὗ 
Νυχήθεῖβ; 5866 [ηἰγοά, ὃ 4. 

ἤρα! δὲ 4! ἐπ ἐδε Ἀρά “τα, ε. ὌΠ 
ννογάς νυ] ο ἢ ἔρον ἴο πὸ οπὰ οὗ ἴδ ποχὶ 
γΟΙβΟ ΔΙῸ ἃ σοίδθιθῃοθ γαίποσ (ἤδη ἃ φυοίϊδεοη, 
Οοπϊοροσγασίοα ο δὰ “ἢ6 Βοοῖκ οὗ {δὸ 
Ὗνδῖ5 οὗ {Πθ 1, ογά"" δὲ μβαπά, οου]ὰ οὗ οουγϑὸ 
ΞΡ 1Π6 οοπίεχε, ἴῃ {δ δῦϑεπος οὗ ξυςἢ 
ΒΕΙΡ νγθ οδῃῇ ΟἿΪΥ ςοπ͵δοΐυγο [86 86η86 οὗἉ (6 
νγοσγὰς Ὀοίοτο υ5; ῬΔΙΟὮ ἃτῸ ἃ Πηογο ἐταρτηθηΐ 
οὗ ἃ ϑ5ἴγορῆδ, ῬγοῦδθΥ ονθῆ ῬτΑΓΏΠΠΔΓΟΔΙΪΥ 
Ἰησοχηρίοῖο, νυἱπουΐ οἰ Ποῦ γογὉ ΟΥ ποπιϊηδέϊνο, 
ΤὨΘ ΑΟΨΝ. [ΟἸ]ονν5 (Π6 δηςϊεηξ [οὐ] αἰϊνὶ- 
βίοῃ δηὰ ἱηίογργείδείοη οὗ {πὸ εἴδυϑεβ. ὙΠ 
Μάδγζ. μονγενοσ, βυρεξοϑίβ ἃ Ὀεζίεῦ 56η56: δηὰ, 
ΒΌΡΡΙΥΠΡ 50Π|Ὸ 5 ς ἢ νοσῦ 85 ““ςοηφιυετεά,᾽" 
(86 ψγογάς ννουϊὰ συη “6 (ἡ. 6. 6 ,οσγά) 
“ἐροησυογοὰ ΝΑμοῦ ἴῃ ϑυρῃδῆ, ἴδε Ὀσοοῖϑ, ζζο.᾽" 
ϑε8 Νοίδ δὲ ἴπο βηὰ οὗ (ἢθ οἰιδρίοσ. 

15. 10 δὲ ἀκυείϊης οΓ “7 Ατ(ςξ υ. 28, ἴ5. 
ΧΥ, τ, ἀπά Νοίε αἵ οηὰ οὔ πο σμδρίοσ) νγὰβ ου (δ6 
Ὀδηκ οὔ ἴδ6 Ατπιοῃ, ἴονγοσ ἄονγῃ (ἢ κίγοαπῃ [ἤδη 
Ὑ ΒΕΓ 86 15 Γδ6} 165 οσοσϑοά. Απα ποᾶσ ἴΠ6 5ροῖ 
ὙΠ ογα [86 ὌΡΡΕΣ Ατηοη (561) δαι ἀθἢ) σϑοοῖνοβ 
[06 {ΠἸυΪΔΙΥ ΝΑΠΔ1}16] (τυ. 19), ἴποτο Γίβ65, 
ἴη (86 πιϊάσί οὗὨἩ (δ πιοδάονυν-δπὰ Ὀεΐννοθη [ἢ6 
ἴννο ἰοιτθηΐβ, ἃ ἢ1]1 σονετθὰ ἢ ψνμδὲ ἅτ 
ἀουθ]ο55 (ἢ6 συΐϊης οὗ ἴδε δηςϊθηΐ οἴγ. Τδὸ 
Ρίδοβ να ἤιϑὶ υἱϑιίοὰ ΌὉῪῚ Βυτοκῃαγάξ, Α 
περ ρουπηρ δαυδάπς ἰο5}}ῆ 65 το [15 ΤΌΓΤΩΟΓ 
ἱπηρογίδηοθ, ὙῈ6 ΡΘΟΌ ΔΓ ἐΥ οὗ [Π6 5[:6 ροίη(5 
ἴο 1ἴ 85 [6 ἐΟἸΥ [πδὶ 5 ἴπ ἴπ6 τηϊάσε οὗ {πὸ 
ΤΊγ σ᾿" ΤΟ Βἢ, ΧΙ, 9, χό; ςἴ, Ποαΐξ. 11, χ6, δηὰ 
ποῖθ. ἴξ μαᾶὰ ὄὍδεθη, Ρ5, Βετείοίοτε ἐπε 
οδοῖ οἰἵγ οὗ (86 Μοδθιΐοβ; 11 ποὺν τιδυκοά ἴδ 
Ἰπιξ οὗἨ {Ποῖγ ἰογγΟΓΥ ; δηᾶ 1 ννὰβ ἈΙΓΠΟΥ ἃς- 
οΟΥαϊη  τπαὶ {π6 Κιίηρ οὗὐ Μοδὺ ννεπὶ ἴο 
ννεϊσοπιο Βαΐδδπι (Χχὶϊ. 26, ἀηὰ ποῖθ). [1{ ννᾶβ 
τεβρεοίοα ὈΥ ἴδ 15 το] ε5 (οι, 11. 95. 29), 85 
θείην 511} 4 ἐγοηζίες οἰγ οὗ ΜοδΌ, δ: βουὴ 
1 ἸΔῪ οὐ ἴδ6 πογίβοσῃι Ὀδπὶς οὗἨ ν»δὶ νγαϑ 6]56- 
Ποῖ [06 ὈΟυΠΟΔΙΥ 5ίσγοδπι; Ὀυΐ ἰξ δά ποῖ 
ἐβοδροὰ [86 τάνᾶροβϑ οὗ ἴῃς Απλογῖῖοβ ἴῃ 186 
τοοδηΐ ννὰγ (νυ. 28). 

16. ΜΒεεγ)] Τμαῖ 15, “ὟΝ ε]1].) ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
[56 οπὸ δϑιοσγνγασά κπον 85 Βθοσ- εἰπῇ, 186 
ὁ γγο}} οὗ Βοτοος, 15. χνυ. 8. 

17, 18. ὙΠ]5 ϑοηρ, τσϑοορηιζοὰ Ὁ αἵ] 
ΔυΙΒου [ἴε5 85 ἀδίϊηρ ΤῸΠὶ [Π6 δαι  οϑὶ ἘἸΠΊ65, 

μ“"» 

ΤΗΘῦ 



γ28 ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙ: [ν. 18---20, 
18 Ὑῆε ρτγίποεβ ἀϊρρεά τῆς νγε]1, μ8116]: δηά ἔτοπι ΝΆμδ εὶ το Βδ- 

τῆς ποῦ]εβ οὔ ἴῃς ῥρβορὶς ἀϊρρεά 1, πιοῖῇ: 
20 Απά ἔτοηι Βαπιοῖῇῃ ἐμ τῆς ν81]- ον. 

Ιεγ, τμδὲ ἐς ἴῃ πε 'σουπίγγ οὗ Μοδρ, πρμω 
ἴο δε ἴορ οὗ ΤΡίβραῃ, ννῃις ἢ Ἰοοκοῖῃ 'Ον, ΩΣ 
τονγαγὰ ' [εβϑῃϊπιοη, αἰενυεέε. 

Ὀγ {δε ἀἰϊγεοίίοπ ο77 τὰς Ἰανγρὶν ετ, ἢ 
(Πεῖγ βνεβ, Απά ἔτοπι ἴῃε νυ] άογῃ 688 
ἐῤόγ τυεπί ἴο Μαιζδπδῃ: 

Ι90 Απά ἔτοῃῃ Μαιιαπδῆ ἴο Νδὰ- 

δηὰ Ξυρρεβίθα Δρραγεηεν ὈΥ {86 ἃς πα Οοά 
ἴῃ {Π15 ρίδοβ γᾶνα ἴπ6 βϑορὶθ ννδῖεσ. ποῖ ἔγοτῃ 
186 τοςκ, Ὀυϊ ΌὈΥ σοτηπηδηάίηρ Μοϑβοβ ἴο σϑιι86 
ἃ ΜῈ} ἴο Ὀ6 αἰ, Ὀεβροᾶκβ οὗ ἰΐϑο! αὶ [6 γἰδά 
ΖΕΔ], {86 Ἰογι] ἔλιπ, ἀπά [ῃ6 ΒοασγὶΥ σο-ορεγα- 
Κἰο διηοηρϑίὶ 411 σδηκβϑ, Ὑῃςοἢ δὲ πο {πὴ 
Ῥοββοβϑθὰ (Π6 ροορῖὶθ' ἴπ δέζεσ {{π|6Ὸ 1 ΤΏΔΥ͂ 
γγῈ}} πᾶνὸ θθεη ἴῃς νγαϊοτ -ἀγαννὶηρ βοός οὗ [86 
τοδί ἀθῃϑ οὗ [ϑγδεὶ. 

18. ὁγ δε ἀϊγεοίίον οὔ δὲ ἰααυσίυεγ] Ἀδηδοῦ 
ΜΠΠῚῸ [19 ἸΔῪ ΚΙΥΘΙΒ ΒοΘΡΊΣΘ: 1.6. ιἢ- 
ἀεγ {86 ἀϊγοςϊίοη δηὰ τ ἴδ6 δυϊβοιυ οὗ 
Μοϑθεβ: ςξ οὐ ἴδε Ηδῦγονν ψνοσζά Οεη. χ]ῖχ, 
Σο, δηα ποΐθ. 

“54 ογι ἐδε «υἱδάενηδ:: δὲν «υεπὶ ἰο Μαΐ!α- 
πα Ὁ) ὙΠῸ “ὙΠ άοστιθ55." σοπιργίϑοά 411] {86 
ἀϊδιπςΐ εαϑὲ οὗ 186 Ἀ1}185 τηοπεοηθὰ ἴῃ ἐμ ἡοΐδ 
Οἡ Ὁ. 11: Μαϊίζδηδῃ νγὰβ {86 ἢσϑέ βϑίδιοη οὐ 
86 ννεβῖ, [{ Πᾶ5 ποῖ Ὀδθη ἰάἀοηςβοὰ ψ ΙΒ 
οοτίδιηῖγ, Ἐυβοῦιυ5 τλᾶκο5 [ἢ [Π6 Μδϑοθδηδ οὗ 
ἢ5 ἀδγ, νος ἢ ἸΔῪ οὐ π6 Ατποῃ, 12 πΉΪ165 
ΠῸΠῚ 5οπι6 Κηούνῃ ἴοννῃ, ροῦῆαρβ Ὠθοη. 

19. ΝναρβαϊΠ 1.6. “Ὅτοοκ οὗ Οοὐ." Τὸ 
ΠΔΠῚΘ ἰ5 511} ἀρρσοχι πηδίοϊυ ργοϑεγνυθά ἴῃ (πδὶ 
οὗ ννδάν Ἐπκμο]θῆ, νυ ἢ ἀπὶῖ65 τ 861} 
δαί άθῃ ἰο ἔοττη ννδαγ Μοό]εῦ (8εε οἡ συ. 1.5). 
ὙἼΠ6 ϑγδε 65 τηυϑὲ ἤανα σγοβϑοά [ἢ6 βἜγοδπὶ 
ποΐ της ἢ ἀῦονθ Ατὶ 

Βαν»ιοὶ Ὁ] ΟἸδΒογννῖβα Βαπιοίῃ- 8], “86 
ΒΡ Ρίδοοβ οὗ Βδδ]," χχίϊ. 41: τηθπεοποά ἰῃ 
ςοηποχίοῃ ἢ ὨΙΌομ ἴῃ [οβῆ. χί. 17, δὰ 
5. χν. 2. Μεβδᾶ ἴῃ στϑοογάϊην [ἷ5 ἐπ ρΡ ἢ 58 
οἡ ἴδ6 Μοδϑίίε βἴοπε ϑρϑᾶκβ οὗ ἢἰπιϑεὶῇ ἂς 
μανίην ““ τεῦ} ΒΟΙ-Βαπιοῖδ. [ὁ δὰ το 
ἀουδι Ῥδδη ἀεϑίγογοα ἰπ [Π6 ϑίγαρβ ες νυ ῖς ἢ 
νου] βοτὰ ἴο δᾶνθ Ὀδθὴ ςοπβδίδηϊς Ὀοίννθθη 
[ῃ6 Μοδδιΐοβ δπὰ ἴδε ἐγῖδεβ οὗ Βουθοη δηὰ 
Οδά, Ὅδε μιδῖ: Βογὸ ἀδβουιθοὰ 85 πιδάθ δὲ 
Βδιλοίῇ 15 ἰἀθηξίοδὶ νυ ἐμπδὲ οοπηοοίοα, Χχχῖ, 
45. ΜῈ8 ὨΙθοπ-5δά, ἔογ 1ἴ ἀρρεδῖβ ἔγοπι [οϑῇ. 
ΧΙ, χγ ταὶ ίθοη δηὰ Βαδιηοί"- 42] νγοῖὸ 
πο ῃθουγίης ἴονγηβ. ὙΠ6 ννογάς οὗ {86 ποχί 
ὙΕΓΘΘ ἀεβουῖθο (Π6 ὁποδιηρηηθηξ 85 δὲ “" Β8- 
ΤΩ ΟἿἢ ἴῃ ἴῃ γὙδ᾽]γ οὐ "Ἰ [86 σανῖπθ," [π|- 
τηϑάδίογ ποι οὗ θοη, δηὰ νυ ίη ἔνγο πλ1165 
οὗ ἴἴ, ἴῃ [δὲ σεπίτε οὐ [86 υδι]εγ οὗ ν δάγ 
ὙΜάϊεμ, ἃ πογίμογη ὑπ δυιασυ οὗ [6 Ατποῃ, 
Τίϑε5 ἃ ἀείδοῃθά Κηο]], οὗ Ὡο τοδὶ μεϊξῃξ, ροῃ 
186 "ΕῚ Ὀδηκ οὗ ες τνυ]εῖ. Οἡ ἰΐ5 βυχηπιΐ 
ἅΓΕ [Π6 ΓοΠΊΔΙη5 οὗ ἃ ΥΕΙΥ ἰᾶγρθ συδάγδῃ 
Ῥἰδίξοστη, ἼἽοποίγυςοὰ οΡ. τιάθ Ἐν πρὸ ΠΕΣ 
ξεῖδεῦ ντβουΐ σεπιεηῖ, [Ἐ νγᾶ5 υἱβί[οὰ Όγ ΓΓΌῪ 
δηὰ Μδηρὶεβ; δηά ἴο ἔδοπὶ 186 ἐπουρῃς Βτοῖ 
δυρρεβίοαὰ 561 [δὲ 115 τιῖρς 6 οπο οὔ ἐῃρ 

ΔΙίατϑ οἵ 186 διρἢ ρΐδοοβ. ῬΤῶο βροῖ ἰ5 5{1}} ἱπ 
ΒΟΙῚΘ ΤΘΆΞΟΓΕ σοηϑοοσγαίοα, δηᾶ ῬδΙ ΤΥ νοῦν 
οἴεσιηρχϑ δὴν δγουπὰ 4 ἰοπιὶῦ Οἡ 115 5:1 Π|ΠΊ1, 
8ῃοι ὰ [ἃ Ὀ6 οδ]οςιοὰ ἰμδὶ ἔτοπι 1}}}5 [6 
Βδίδατῃ ςουϊά Βαγάϊγ δᾶνὸ ραζοά οὐ ἴμ6 [ϑγδοὶ- 
1[65 ἴῃ ΠΟΙ͂ δησδιηρηηθηΐ ορροβίῖϊο [πο δο 
(χχ!!. 41} [Π6 δῆϑυγοσ ἰ5 ἰἕῃδλὲ “" Βαπιοῖἢ ἴῃ 186 
ΤΑΥΠΘ ᾽" ἀἸὰ ποῖ ΠΟΟΟΘϑΑσΙΪΥ σοηϑεταΐο ([Π6 ΣΠ0]6 
οὗ {πὸ ““Βαιποῖ᾽" τουπὰ ὨΙΡοη: ἴμογὸ ΤΊΔΥ 
ἢν Ὀδθη οἵἴποσ διρἢ ρῥίδοθϑ ἴο [Π6 νγεβί, υΒοσῈ 
οἰδηά {π6 γυης Κεγᾶυστι ΑΌι 6]- Ηοβϑοίῃ, οὕ οα 
Ρατὶ οὗ [εδε] Ατίάγυ, ᾿ 

20. ἐπ ἐδὲ εομῃἹ7 9. Μοαδ) Ἐλδίδοσ, 18 
8πη9 δο14 οὗ ΜΟΔΌ: (ἢ υρἱδηπαὰ μᾶβίυγοϑ, 
ΟΥ, 85 ἴγάνθϊοσβ ἤᾶυθ ἀδβοῦ (δοτὰ, Βαϊ 
ἄονγηϑ, Ὑν Ι ἢ ἀτὸ ᾿ηἰογϑοςιοα ὈΥ {86 σάνὶηθ οὗ 
νδὰγ ννάϊει, Ὕεβο, 5 4͵50 “ἴδε ρ]δίηβ οὗ 
Μοδὺ" (χχί!. χ), διδὰ πον ἴο [86 
Ατηουῖεβ, ἀπά ἰδ ννᾶβ ἔγοιῃ ἰλῖίογ τπδὲ 
ἴϑγδοὶ νυγοϑίοα [ῃθηι. 

Εσγοῖὰ Ὠιθοη ἴΠ6 ϑγδοὶος Ὁγοσοοάοα ἴο 
ΑἸπιοη-ἀ Ὁ] Πμδίπι, ογ γαῖ μοσ “' ΑἸπηοη-ἰονγασά- 
Π1θ]Δ  δῖπη :᾽" οἴ. χχχη!. 46. Τα περ δουπηρς 
ἴονντι, ΌὈΥ πιϑᾶῃϑ οὗ νυ ἢ]ς ἢ [}15 ρ]ᾶοο ννᾶς ἀϊβείη- 
ξυιῃοὰ ἴοι ΑἸπιοη οὐ ἴῃ6 ψεβὲ οὗ πὸ 
ἐρηρὶ (9}ο5ἢ. χχίὶ. 18), νγὰβ ὈγΟΌΔΟΪ ἴῃ 
οἰ ἢ -ἀἸ ἸΔΈ Πδῖπὶ οὗὨἨ [εἐγ. χὶνὶ!!. 2, βοτο Μο- 

8ῆδ, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς Μοδδιΐθ ἱπϑογιρίίοη, 
Ὀ011 ἃ ἴεαρῖὶε ; Ὀυξ (δ6 5168 οὗ Ὀοΐἢ ἂγὸ υἢ- 
Κηοννπ. 

10 ἐδὲ ἰοῤ φΚὶ Ῥώχαῤ, «υδίερ ἰοοξεί ἐοαυαγά 
ει δί»ιοη] (Οτ, “δὲ νυδϑίθ") [ἢ χχχιῇῖ 47, 

68 ΘπΟΔΙΏΡΙηθηξ 8 ἀθδοῦ θὰ 485 ““ ἢ [δ 
τηουηΐδιη5 οὗὁ ΑΒαγὶπὶ Ὀθείοσγε Νεῦο." Ῥίϑρδᾷ 
ὙγᾺ5 ἃ τί ἀρ οὗ πὸ ΑὈδτγίπι πηουπίαϊης, νγοϑῖ- 
νγατὰ ἴτοπι Ἡδσβῆροη; Νόῦο, ἃ ἴονγῃ οἡ οἵ 
ΠΕΣ ἰδδί τιάρο (Χχχῖ!, 3, 28), δπα ΔΡρδγθθΕΪΥ 
᾿Ἰγῃξ οὐ 115 νγεϑίοσῃ 5ἰορθ, ἱπαϑιηοἢ ἃς {86 
[5γϑθὶ ς Θποδιηρηηθηξ οἡ ἴδ6 Βερῃϊς νγὰς “δ6- 
ἴογο," 2.6. ἴο ἴδ οαςὲ οὗ, Νοῦο. Α συϊποὰ 
Παρ οὗ (86 πᾶ Νοῦα 45 Ὀδθὴ σηθηϊ πο 
ΟΥ̓ ἰγάνο!]ογβ 858 51} οχί βίην ἴῃ ἴβοϑο 
(εξ Κοδίπϑοῃ, .Β. Κ.᾽ 1. 570, ποῖο), δηὰ ἔτοπι 
(ἢς Ἰαίοσξ δοσουηξ ϑθεπ5 ἴο 6 οἡ ἴδ τηοϑῖ 
οἰεναϊοά οὗ [Π6 σγεϑίβ, ἀυδ ννοϑί οὔ ΒΔ42]- πιθοῦ 
{πεῖν 38). δηδ [(γθδ στη ]]65 βου -νγεσὲ οὗ 
ἐββθοη (Γτκέγαπι, " ᾿μἀπὰ οἔ 15γδοῖ," Ρ. ς 3). 

Ετοπλ [Π6 ϑδυτηπς οὗ Ρίϑρδῃ [6 [5γδο 65 
ξαϊηοὰ (μοῖς ἢγϑδε νίονν οὗἩ πο ννδϑίος οὗ {86 
᾿ελὰ 868 δπὰ οὗ {με νδ]] εν οὗ 86 [ογάδπ, [ἰ 
νγᾶ5 ΒΙΈΒεσ, πιοσθονεσ, (μαὶ Μοϑοβ 5 θϑοα ἘΠΕ 
ΑχΑΙη δϑοθηαδά, ἴο νἱονν, Ὀδέογο 15 ἀδδίμ, [86 
Ἰαπά οὗ ρῥγοπηῖβο, ὙΠ ἱπίεγεσε δείδομίης ἴο 
(86 βροῖ, δηὰ {86 ποοὰ οὗ 4 σοηνοηίθηξ Ὡ2ΠῚῸ 



ψ. 21--27.} 

ἼῬ εν. ΔἋἹ 4 Απὰά “7]8τγδεῖ βεηῖ ΤΠ ΘΒΘΘΏΡΈΓϑ 
}υάρ. τι. ὑῃῖο δίποῃ Κίῃρ οὗἩ τῇς Απιοπῖαβ, 
᾿ ΒΑΥ Πρ, 

22 [,εἴ πα ρ488 [γοιυρῇ (Υ ἰαπά: 
ψε 11 ποῖ ταγη ἱπῖο να β61 48, οἵ 
ἰηῖο τῆς ν]πεγαγάβ; νψνε νν}}} ποῖ ἀγίηκ 
6 ἴῃ6 νγαῖετβ οὗ ἴῃς νγε]]: δωζ νγε ψ"}]}} 
δο δίοηρ ΒΥ τ1με Κίηρ᾽β δίσό νγᾶγ, υπ- 
[1] ννε 6 ραϑὲ [ΠΥ Ὀογάειϑ. 

ς Ὅευϊ. 9. 22 ΦΑΠπά διβοη μψοιυ]ά ποῖ βυῆεγ 
᾿ 5γδε] ἴο ρα88 τὨγοιυρῇ Πἰβ Βογάδγ: δυῖ 

δΙΠοη ραῖμογαά 411 ἢΪ8 ρεορὶε ἴορε- 
{Πεγ, δηά "νεπῖ οι ἀρδίηϑβε [5γδεὶ ἱπίο 

ἀὐπὰ ἴδε ν] ἀεγηε88: ἀπά πε σᾶπι6 ἴο [4}.4Ζ, 
τὴ δηά (ουρῆϊ ἀραἰπεὲ [βγδεὶ. 
μεσ ῖν 24. Απά ἀΪβγδεῖ 5πιοῖς ἢἴπὰ ΙΒ τις 

ΝΌΜΒΕΚΞΘ. ΧΧΙ. 

εάρε οἔὗἩ τῆς ϑβινογά, ληά ροββεββεά ἢ]8 
ἰλπιά ἔγοπι Ασποη ὑπο [δϑδοκ, ὄνεῃ 
πηῖο τἢς6 σΠΠ]άτγεη οὗ Ατμηπηοη : ἔογ τῆς 
Ὀοτγάεγ οὗ τῆς ςὨ]άγθη οὗὨ Απιπιοη τας 
ϑίγοηρ. 

25 Απὰά ΪἸϑἐγδεῖ τοοῖς 411] ἢ 6βε ςοἰτὶςϑ : 
ἀηά Ιβγδθὶ ἀνγεὶξ ἴῃ 411] τῆς οἰτί65 οὗ 
πε Απιογϊῖοβ, ἱπ Ηεβῆθοη, ἀπά ἴῃ 
411 τῆς '"ν. ]αροβ τπογοοῖ, 

26 ἔοτγ Η  μεδὴ τυας τῆς οἰ οὗ 
δΊΒοη ἴπε Κίηρ οὗ τε Απιογίῖεβ, ψνῆο 
μδά ἐουρῃξ. δραίπβε τῆς ἐογηιεγ Κίηρ 
οὔ Μοδνρ, δῃὰ τἀἰεη 41] ἢ 8 ἰδηά οιἋἪ 
οὗ δΐ5 ἢδληά, Ἔἐνεῃ υπῖο Αὐποη. 

27 ὙνΒεγείοτε {πῈγ τῆδι βϑρθαῖς ἰῃ 
Ργονοῦθβ 840. (ὐοπια ἱπῖο Ἠεβἤδοηῃ, 

ἔοσ ἴἴ, 5 ἰοὰ ( γιϑεῖδηβ οἴδη ἴο ἀθϑιρηδίο ἱΐ 
85 “Νοῦο," γδίμοῦ (ῃδὴ 25 “6 πηουῃίδιη οὗ, 
ΟΥ̓ πρΔγ ἴο, Νεῦδο;" Ὀυΐ {π6 ἰδζίον 15 [86 σογτγθςξ 
Δρρο]δίίοη (Βεμῖ. χχχί!, 40, χχχίν. 1); δηὰ 
ἴῃ δεπρίωυγο, Ἔνθ ἴο ἔδο Ἰδίεϑί {ἰπ|65, “" Νεῦο," 
δίοηθ, ἀοποϊθα οὐἱγ ἴδε ἴονῃ (15. χν. 2; 6γ.Ὶ 
ΧΙΥ 1, 22). Απά ἰηάορα {86 υπιξοττῃ, ΡεΔΚ- 
1.55 σδβαγδςοίοσ οὗ ἴδ σίρε οἵ Ῥίϑρδῃ σοηάθγς 
1 πη] Κοῖγ τηδὲ 115 ἀϊδετοπὶ ρογίίοηβ νουἹὰ Ὀδ 
ἀϊΞε συ ϊϑηοα οἴδογνγίδο [ΒΔ ΟΥ̓ (86 Ὠδποβ οὗ 
δάϊδοθηϊ υἹ]]ρ65. 

21--ο4, Ἡανίηρ ςὨτοπὶοϊοὰ τ βου ἱπίοτς 
ΤυΡΌΟΩ ἴ86 ργόρτεββ οἵ [πε [5γδε 165 [Ὠγου ἢ 
180 Απλογ 5} ἰοΥτΟΥΥ, Μόοϑοθ πον 5065 
Ὀδοῖκ ἴο τεϊδίθ ἔῆθ ϑἴοιυ οὗ ἴῃ Ἴοῃῆϊιςς ὈΥ͂ 
ὙΠ ἢ ἘΠΕΙ͂Σ γα δά Ὀδθη ορεηοά. ὅδ ἴοννη 
ὙὙδιοἢ μάν 115 παῖ ἴο ἴὴ6 Ὀδι]οβοϊ, δηὰ 
ὙὩΙΟἢ σταΐοι Τδοσίο5 σοηνογίθα ἰῇ ΔΠῸΥ 
ΕΠπλ65 ἱπίο ἃ 1 ον] Πς δ] οἰ, ἰἴδγ, δοςοσγάϊηρ ἴο 
Ἐσϑοδῖι5, Ὀείννεθη Ὠθοη δπὰ Μοάρδα; ἴο [6 
ελΞὶ οὗ ἴπῸ γτουΐο [ο]οννεὰ Ὁ. ἴδ ποηῃ-ςοπιθαΐ- 
δηΐβ; δηὰ ἴῃ ἃ σΟυΠΊΓΥ 85 γεῖ ὑποχρίογοα ΕΥ̓͂ 
τηοάσγῃ ἴσανεῖ. 

24. μηΐο «“7αδδοῦ}]Ἱ Νονν Μνὰάγ Ζεικδ: 
ςἕ, Οεη. χχχὶϊ. 2. ἴῃ 115 θαυ] Υ σουγϑο ᾿ξ ΓᾺΠ5 
ολϑινγατά ὑπάεγ ἘΔΌΌΔἢ οὗ (ὃς ΟὨΙ]άτοη οὗ 
Απιπιοη, αἰνναγβ ἴῃ δηςίθηΐ ἀδλὺ8 οὔθ οὗ [86 
βδίγοηρεϑθε ἔογίγεβθεβ οὔ (8ὲ Ἐδεί. Ηρηςς 1ἵἴ 
συγνοα ποιϊδνατά δηὰ νεϑιναγὰ ἴο ψ] Πίη ἃ 
ἔενν Π11165 οὗ Οὐογαθα, ὙΔοηοΘ ἴξ ἤοννβ ννυοϑί- 
νναγά, δῃὰ σοδοῦες 86 [ογάδῃ, 4 ς πι1165 ΠΟΙ 
οὗ [6 Ατῆοη. [{ νγᾶβ Ὀδεΐνγοεῃ ἈδρῦΌδη δηὰ 
Οεγαβα ἰδδῖ 1 ἑοσπιδὰ {πὸ Απηπιοηϊίο θουηάδτίγ. 
ΤΠ (οΥΤ ΟΥΥ τνεδίννασα ἔτοπὶ 1ἴ, γοῦν ἢ 
Ὑ ΒΟ (πὸ ἀϊτγοςῖ τουΐε Ὀεΐνγθεῃ “ἴΠοϑ6 ἔνο 
Ρίδοεβ 1165, ἀπὰ ψΒΙΟἢ δὰ ῥγοραῦΥ Ὀδεη 
᾿υτεσίοα ἔτοπι ἰδ6 Ατησηοηϊοβ ΟΥ̓ [6 Απλοσίίο5 
(ϑε6 ]οβἢ. χὶϑἹἹ. ς; [υἀρ. ΧΙ, 13}, 15, (Βου ΡὮἢ 
ΠΟΥ͂ ΟΠ6 ναϑὲ ραϑΐυσο, σονογοὰ ἢ [Ὠς τυϊποὰ 
διἴεβ οὗἨ ἔογπηδσ οἰζίθϑ, ἀπὰ τηυδὲ οὔοὸ ἢδνθ 
Ὀδδη {ΠΟΥ Ροορὶθὰ. ὙΠῸ δδϑίεγῃ (ο ΟΓΥ, 
ἴο ΒΓ ἢ ἴῃ (μ6 ἀδλγ5 οὗ Μοϑεβ δῈ Ατημλοη εβ 

ὙΜΟΓΕ τος σις θα, ἀπά [σου ρ ἢ τδὶςοἢ (86 ΜοκκΑ 
ὈΠΡτΙπι-γοδὰ ΠΟΥ Ῥᾶ5565, ΓεΠΊΔ1ῃ5 85 γεΐ δἰπγοϑβῖ 
την 5 ἐοα ΕΥ̓ Εὐτοροδῃβ. 
, ον» δὲ δογάφγ 97 1δὲ εὐ Ἰάγοη οΓ “4»»1»ιοὴ «υαϑ 

εἰμ ὁ ἢ ΎΒ656 νγνογὰβ ᾶγὸ ἱηϊοηάοὰ ἴο ἐχρί δίῃ 
ψδδὶ ῃδλὰ ̓ ὐομδὴς δΊΠΟΠ ἔγοτῃ σδστυϊηρ 15 
σοηῃαιεβίβ πυγίμοῦ: ἢ δὰ ραιδρά, πο ἀουδέ, 
Ὀεΐοτε {86 ἔογίγοβϑ οὐ Ἀδορδαῃ. ὙΠῸ [βγδοϊος 
Πδὰ 4 ἀἰϊβεγεηξ σϑᾶϑοῃ ῸΣ χεβρεοςξηρ [86 
ΑἸ ΟΠ 5} ἰἐγπίοσυ. (( . ρου. 11. το 544.) 

25. ὙΠ ἈΠῚ Νονν ΗἩσβῃρᾶη, ἃ χγιυϊπεὰ 
οἰἴγ, ἀυο οαϑί οἵ ἴθ ροϊηΐ σβογὸ τ86 [ογάδῃ 
Θηΐεῖβ ἴδε Πδοδά 8564: σοπϑρίσιυοι ἔγοτῃ 81] 
ἔδὶν οὗ [86 Πρ ἢ ρἱδίθαι. οἡ τς ἢ ἰξ κἰδηάς, 
αἱ Τοῃοραϊθά, {|κὸ [η6 τεϑῖ οὗ (86 ρ]δίεδι, 

ἔγοστῃ πὸ νου Ὀοηθδίῃ, 

26. αἱ! δὶς ἰαπ4] ἘνιΔεΠΕΥ ἔμδὲ ἴο (Ὡς 
που οὗ {πΠ6 Ατγηοῃ δίοπρ 15 1:πἰθηδοά :---η 
ΘΧϑιιρ]ὸ οὗ ἔπ ἸΙπηδίϊοη τ ὙΒΙΟἢ [86 
ὈΠΌ]ΠΙςΑΙ ϑἰδίοπηθηΐβ πχυσὶ Ὀ6 5οῃ)θεϊπ]θ5 ὑπᾶογ- 
βίοοά ; δηά νυ Ὡς ἢ ΤΊΔΥ δ ἸορἸ Ὀσδίο Υ δοϑυπηθὰ 
ἴῃ ΤΊΔΗΥ͂ ο8565 ὍΏΕΙΕ ΩῸ ἀϊτεςξ ῥγοοῦ οὗ 1 οδῃ 
6 δ 5ῃοὰ, 

27. Ἡῥεγούογε] ΤὮδ ννογὰ οὗ ἔπ Ἠϊσῖο- 
τΊΔη ἰηἰσγοάυςσίην ἴΠ6 ϑοηρ Ὑ ΒΙΟὮ ἕο] ]οντβ. 

ἡδεν δαὶ “ρεαξ ἐπ ῥγουεγ)] Ὑ86 οτρίηδὶ 
᾽δ5 ἔογ {8656 ννογὰβ Οἡ]Υ οὔθ, ἃ ρᾶγί!οιρ 6 ἔσοση 
ἃ γΕΓῸ ἩΨΕΙΟΝ 5:5 1|1Ώε5 ““ἴ0 ρίδοο 5ἰἀθ ὉΥ 5:άς," 
δηά 50 “""ἴο ἄγανν σοπηραγβοηβ." ὙὉὍλε ψνοσγὰ 
(ὀα»»»κο᾽ εδίογ»ι) 15. ἴῃ ἰδεῖ δἰπγοβῖ δαυϊναϊθηῖ 
ἴο “1πὸ ροεῖβ; ἴογ »ισεῤαὶ διὰ 115 ἀθνδίνος 
ΒΟΓΥΘ 8ἃ5 βοΏΟΓγαὶ ἰοῖτηβ, Ὡοΐ σοϑιτςίοα ἴο ΔΩΥ 
ΟΠΘ ὶς βίγίθ διποηρϑὶ {π6ὸ Ἡθῦγονβ. ὙΠῸ 
ΟΣ 5ῈΡΡ]165 ἐπ {116 οὐ ἴθ Βοοῖὶς οὗ Ῥτγο- 
γογῸ5 1156}; δηὰ 15 υϑοὰ οὗ 1Π6 Ῥαγδῦ]θ ὑσορεῦ 
45 ἴῃ ἘΖΕΚ. ΧΥΙΪ. 2; Οὔ [6 ργορμεοῖοβ οὗ Βδίδδπι, 
ΧΧΙΙ, 7---ΊΟ, ΧΧΙΥ. 1---ο,) ἄς.; οὗ ἃ ἰδυπίηρ 
βοηρ οὗ {ΠῈΠῚΡΏ οὐ ἔΔ]1εη Βαῦγίοη ἰη [8. ΧΙΥ. 
4 5η4.,), δὴ ἰηβίδῃςθ ΘΓ 5 ΠΊ}]Γ ἴο {6 Οἠς 
Ὀεοίοστο υ5. Ὑἢε Ηδεῦτεν ῬοδίσΥ 15 Θϑϑο Δ ]} 
βοηϊοπίίουβ δηὰ ζῃοπιῖς ἴῃ οδαγαοίοσ, δηὰ ἰΐ9 

720 

1 Ὁ. 
ἀανγλίον:. 



{τ Κη 
11. 7, 33 

Ιεῖ τε οΥ οὗ δίβοη θὲ διῖὶς δηά 
Ργεραγεά : 

28 Εογ τἢεῖα ἰ5 ἃ ἤτγε ροπε ουΐ 
οὔ Ηεβῆροη, ἃ ἤδλπιες ἔγοπχ τῆς οἰ 
οὗ δίβοη: ἴ[ παῖῃ ς᾿οηβυπιεά Ατ οὗ 
Μοδῦ, «πά τε ἰογάβ οὗ τπ6 ΒΙρἢ ρίδσαβ 
οὗ Αγῃοῃ. 

29 ἾΝοε ἴο τες, Μοδδ! {που τὶ 
υπάοης, Ο ρεορὶε οἵ ᾿ΟΒεπιοβῃ: ἢς 
Βδῖἢ ρίνεη 8 80η58 ἴπαἴ εβοδλρεά, δηά 
18 ἀδιιρῃζεγβ, ἱπῖο σαρον ἀηῖο δ1- 
Βοη Κίηρ οὗ τε Απιογίζα8. 

ΞΕ }6 15 ὈΔϑρά οἡ δη  Πο5]5, ἴῃ νγογάϑβ, ΟΥΓ 96Ώ 96. 
Τῆι νοσὺ ἰῃ αιιδδίίοη [ΠΘΠ ΟΧΡΓΟ5565 [(ὴ6 ξοπηὶ 5 
οὗ ἰΐ ΡΟΕΊΓΥ ΥΟΓΥ ΔοσυΓΑίεὶγ. 

29. ΟδενιουἹ ΤὮθ παίϊοπαὶ ροὰ οὗ [86 
Μοδϑῖο5 (ςΐ. [6τ. ΧΙνἹ, 7,13.) 46), το τὸ 
οδ]]οὰ δήοσ ᾿ἰπὶ ὁ (ἢς Ρεορὶς οὗ ΟὉμοπιοβῇ." 
ΤΠΘ πάπα ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ τηθδηβ “ὁ  ΔΠΑΌΪΒΠΟΥ,᾽" 
οΥΓ ““ Μαϑβίοσ;" 8θὲ Νοίε δῖ επά οὗ ἴῃ6 σβδρίου. 
ΤΟ ψογϑμΐρ οὗ (δοηηοβδ νγᾶ5 ἱπισοάυσεά 
Ιηΐο ᾿ϑγδοὶ ΌΥ͂ ϑοϊοπιοῃ, ἵ Κ. χὶ. γ;: 2 Κ. 
ΧΧΙ, 12. [Ὁ νγὰ5 πο ἀοιιδί ἴο ΟΠοΠλΟΞἢ ἴπδῖ 
Μ65η8, κίηρ οἵ Μοδῦ, οετεά ὕρ [5 5οὴ 85 ἃ 
Ὀυτηί-οἤεγηρ: 4 Κα. Π|, λό, 7, ἌΒΕΓΕ 8566 
οΐία68. 

80. ἤεδαῦνε «δοὶ αἱ ἐδε»!] ΟἾΠΟΓΒ “τὸ πανΘ 
Ὀυχπηοά {8 6Πὶ:᾽} 566 Νοῖδ δἵ οηὰ οὗ ἴῃς Ἑπδρίοσ. 

ἤρῥιορ τεαοῤεῖδ μπ!|0] ἘΔΙΠΟΣ ἩΠ108ὼ ὯΣΘ 
ππῦο Ἀ θ4ΘΌ 8. 
ΤΠ Οὐδ [5617 πῦδῪ δ6 ὀχ! οἀ {δυ5: 

(οπιῖὸ γε ἰο Ηδθῃθοη, 
Β011 ἂπά οϑιδὈ ἰσμθὰ Ὀ6 [Π6 “ΠΥ οὗ δῖποῃ: 

ΕῸγ ἃ το 15 βοπο ἔστ ἔγοπι Ἡ ϑΒθοη, 
Α ἤδλπιο ἔγομι [86 οἱ οὗ δ:δοη, 
11 Βαίἢ οοηϑυπιοὰ Ατ οὗ ΜοδΌὺ, 
Δμῃὰ ἴδ Ἰογάς οὗ [6 Βαιηοίῃ οὗ Αστποῆ. 

νοῦ ίο ἴδοο, Μοδὺῦ!: ΤὙδου ἃ ὑπάοπμρ, Ο 
Ῥθορΐθ οὗ (οι ϑῇ ! 

Η!5 5οη5 δ6 δῖ! τοπάοτοά διρ!εἶνοβ, δηά γιοϊ θὰ 
ἢϊ5 ἀδυρδίογβ ᾿πΐο σαρ Εν Υ 

Το [πὸ Κίηρ οὗ ἴῃ6 Απιογιίοβ, διῃοη! 
Βυΐ νγὸ μᾶνϑ σῃοΐ δ (ῃοιη--- ρογϑῃοά 15 ΗθϑὮἢ- 

Ὀοη---υηΐο Ὠιθοη: 
Ὗνε ἰᾶνο νναίοὰ υπίο Νορῃδῃ, νι ὅσο υπίο 

Μροάρβθα. 

ἴπ {πο ἤτβ 5ἰχ 1|ἰπὲ5 (νυ. 27, 28) ἴδε ροεῖ 
Ἰτηλρίποβ ἔῸσ [86 Απιογιίεβ ἃ ϑοηρ οὗ Ἔχ ]ῖ- 
τίοη ἕοσ τποῖσ υἱοίογιοβ ονοσ Μοδῦ, δηὰ ἔοσ {86 
ςοηθοαυδηὶ ρίογιεβ οὔ Ἡδβῆθοη, {ποῦ οννῃ 
ολριϊαὶ. [Ι͂π {86 ποχίὶ ἴδσθε 11πὸ5 (Ὁ. 29) δς 
Ηἰπιϑε} Ἰοἱπϑ ἴῃ 1ἢ}15 ΞΈγδίη ; τ ΒΙΟὮ πονν ὈΘΟΟΠΊΘ5 
οὔθ οἵ ἢιδ᾽ξεσεδὶ, Δ] ΓΟΠΙΟΔ] σοι ραϑϑίοη ἔῸΓ 
πὸ Μοδθιῖοβ, γβοπὶ τμεῖγ Ιἀοἱ ΟΠοπ]οϑἢ νγᾶ5 
ὍΠΑΌΪΕ ἰο βσᾶνθ. Βυΐῖ ἴῃ ἴδ6 ᾿αϑὲ ἵνγο 11Π68 
(υ. 20) ἃ 5.ΑΥΠ] ηρ οὔδηρο ἴα κε οἷδοο; δηά 
[86 πὸνν δηᾶὰ ἀεοϊϑῖνο ἔγσιρ οὗ [Π6 ροοῖ β 
ΟΥ̓́Τ ΠΟΙΠΙΤΥΠΛΘη 15 ΔΌΓΙΡΕΥ ἱπίγοάυςοά ; δηά 

ΝΌΜΒΕΒΚΒΘ5. ΧΧΙῚ, ἵν. 27---.33. 

40 ὟΝε δᾶνε 8δοῖ δῖ τῃθηὶ; Ηδβἢ- 
θοη ἰ8 ρεγίβῃεα εἐνεηπ υηῖο Ὠίδοη, 
δηά νγὲ δνε δι ἀ ἴπεπὶ νναϑῖε ἐνεη υηῖο 
Νορβδῆ, ψ ἢ ὶςἢ γεσεῤεῖ ἀπο Μεάςθδ. 

41 4 Ἴ υ8 [Ξγδε] ἀνγεϊξ τη τῆς ἰληὰ 
οὗ τῆς Απιογίεβ8. 

32 Απὰ Μοβεβ β8εηΐ ἴο 8ΡγΥ οὐ 
]λλξεῖ, δηιὰ {πεὺ τοοῖὶς 186 νἹ]αρε8 
τπῃεγεοῦ, δηά ἄγονα ουξ τῆς Απιογιῖεϑ8 
τπδῖ τύέγε ἴπεγο. 

23 ἢ ᾿Απά {Πεγ τυγηεά δηά νγεηΐ 2 Ῥεαε, 3. 
ὉΡ ὈΥ ἴῃμε νᾺῪ οὗ Βαβῆδη: ἂδπά Ορ αὶ .ο 7. 

[6 Ὀοδϑίϊηρβθ οὔ {πΠῸ Απιογες ἔδάθ υἱζοσ!ν 
ΑΥΑΥ. ὍΤδὲ 5ἰγυςίυτο οὗὨ [οϑ6 ἔνγο 11π65 5 οὗ 
ἃ ἰδβογοιυ ϊγ Ηεῦγονν οαϑί, ἴ[μ6 ννογὰβ θεῖηρ 
Ἰὼ ἴον ἴῃ6 5ᾶΚο οὗ ϑβυγηπ ΤΥ, ἱπῖο 8ἅπ ογάθγ 
γΥ ἘΠ [Π6 σγπίαχ 15 ἀϊϑριϊϑοά : ([Π6Υ ψου]Ἱὰ 

οἴδογννίϑο τη ἴδι5, “Ὗνο ᾶνὸ 5ῃοῖ δὲ {δοτη 
υπΐο Ὠιθοη; νγὸ ἥᾶνο νυαϑίϑα ψἱἢ ἤτγο υπΐο 
Νορδδὴ δῃά υηΐο Μοάεδα: Ἡδϑῆθοη (ἰ. ε. {Π6 
ρηὰς οὗ Ἡεϑδθοη, 45 σδριίδὶ οὗ [86 Απιογι65) 
15 ρεγιβῃοά." ΟΥ̓ 8]1] {πεϑ6 ἴονγῃβ Ἡδβῆροη 
γγἢ5 ἴδο ποιίπογητηοσῖ, δηὰ {μογοίοσθ, ἴο (Π6 
δάνδησίηρ, [5 γδο 65, [86 αϑσὲ ἴο δὲ τϑδομοά. 
Ἐοὸγ Βθου, 9566 οἡ χχχὶἹ, 24. Μοάθθβ, ποὺ 
Μὲὰάοθα, νγᾶ8 4 συϊΐος βου -οαςὶ οὗ Ἡϑῆροη. 
1 ἀρρθᾶσβ ἤτοπὶ τ (ἤγοη. Χίχ. 7,15.) ἴο μᾶνθ 
Ὀδοθη ἃ ἔογεοὰ ρἷδοθ ἰὴ (ἢ6 τεῖρῃ οὗ ᾿ανά. 
Απά [86 Μοδδθιία ᾿ῃϑογιρίίοι ἱπέοστῃβ 5 1μδῖ 
Μοάεδα νγᾶβ ϑεϊζοὰ δηὰ μοϊὰ ὈΥ Οπιτὶ δηὰ 
Ὦ15 ϑυσοῦβϑοσβ, η0 ἀοιδί 85 ἃ ἔογῖσγοβα (Ὠγουρἢ 
ὙΠΟ (86 οὐδάϊοποθ οὗ ἴδε βυγτουηάϊηρ ἀ19- 
ἰεῖςῖ πλσῆς 6 ἰηδυτεά, Νορδῆ 15 υπποόνσῃ, 
Ὁ1655 1 6 ΑσΩοΙΌΔἢ, ΣΟ Π}1165 δαϑὶ βου ἢ -δδϑὶ 
οὗ Μεάεδα. 

82. )ακπεγ] Τὸ δε Ἰἀεης βοαὰ ΡγΟΡΔΌΪ τ ἢ 
[86 τυ ]ηβ δ1Γ οἵ 65-51Ὁ, 1οὸ Π|1165 Ὠου ἢ -δαϑῖ οὗ 
Ηδβῆροη. ὙΠΟΥ σοπϑοίδὶ οὗ ἃ σδϑίϊο δὰ ἃ 
Ἰασρθ ννδι]θὰ ροοὺὶ (ϑεοίζθη, 11. Ρ. 318); ἴδ 
Ἰδίϊεγ Ῥϑίηρ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 186 "564." οὗ Ϊεγ. χὶν. 
32. ΤΠδ ΟἿΥ γάνο [5 πδπιθ ἴο 186 τογτ ΟΥΥ 
διουπὰ ἴἴ (Χχχῖ!. Σ ; οἔ, [ο5}. Χὶ, ἃς; 2 8. χχῖν. 
4). Ὑλε οσουρδίοῃ οὗ ἴξ ΟΥ̓ ἴμ6 5γδεὶ ἴε5 
ΥἹΓΓΌΔΙΥ οοπιρ εϊοὰ ποῦ σοπαυόθσὲ οὗ {δ 
Απιοσῖῖο κιηράοπι; δηὰ (Π6 νΥΑΥ ἔοσ 
ἴπ6 ραϑίογαὶ ει ]οτηθηΐβ τη 1 νυ ΒΙοἢ ἘΠΟΥ ποῖ 
Ἰοηρ αἴεσ Ὄϑι δ] 5 μθὰ (χχχιῖ, 3.ς). 

88. “4π4 δὲν ἐμγπεά απά «υεπὶ κὰ ὁγ 1δὲε 
«04 9 Βαεδαπ) ἴῃ μεθα ἀρραγθηί υπηϊπι- 
Ροτγίδηϊ ννογὰβ 15 σοηίδιποὰ ἴθ στεςογὰ οὗ [πὸ 
᾿5γδε] 15} οσσυρδίίοη οὗ ΟἸϊεδὰ ποτ οὗ {86 
ἐἰραρον ἃ ἰοΥΤΙΟΥῪ ΒΟ Ὦ, ἸΒουρἢ ρεορὶοά, 
ἵκο δοιπογῃ ΟἸοδά, ὈΥ ἴΠ6 Αἰπογοβ (δε τ, 

111. 9: ]ο58}. "1. σο, ἄς.), ξοιτηοὰ ραγέ οὗ {π6 
ἀοπιδίη οὗ Ορ Κιὴῃρ οὔ Βαβῆδη, ῆο νγᾶβ 
ΠΙΠη56}Ὲ οὗ ἃ ἀϊβεγοηΐ τὰς (Βουξ. ᾿],. 2; ]οδῆ, 
ΧΙ, ς, ΧΙ, 11). ὙΠ6 οσσυρδίοη νγᾶ5 οβεςιοὰ 
ΌγΥ ἢπ6 Μαοδιγίεβ οὗ Μδηλεβεῆ (χχχί!, 19). 



ὄ 

Σ 
Ῥα, τς, 
1. 

ν. 34, 35.] 

τε Κίηρ οὐ Βαβῆδη νγεπξ οιμἱ Ἀραἰπϑῖ 
τῆθπι, ἢ6, ἀπά 4}1 ἢ]8 ρεορὶβ, ἴο ἴῃς 
θαῖι]ε δὲ Εἀτγεὶ. 

34 Απά πε ΓΟΚΡ 844 υπῖο Μο- 
863, ΕΦΑΓ ἢἰπὶ ποῖ: ἔογ 1 ἤᾶνε ἀε]}- 
νεγεά Πἰπὶ ἰπῖο τῇγ Παπά, δπηά 11] ἢ 18 
ῬΘΟρΡΙΪς, ἀπά 8 Ἰαπά; δηά ἔἴδου ΠΑ]: 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΙ. 

ἄο ἴο πὶ 45 ἴδοι ἀϊάβ: υπίο δΙοη 
Κίηρ οὗ τς Απιογίῖαβ, νυν ῖς ἢ ἀννεὶς δὲ 
Ἠεβἤροη. 

35. 80 Π6γ 8πιοῖς ἢίπι, δπά ἢ 5 
80η8, ἀπά 411 18 ρεορίε, ὑπ] τῆογε. 
νγὰ8 ποης ἰεξξ ᾿ἰπὶ αἰϊνε: ἂδηά {ῃεῪ 
Ροβϑεββεά ἢΐ5 ἰδηά. 

Ὗνε ἅγο ποῖ ἰοἱὰ νυν βθῖμοσ ἘΠΟΥ ἡσεγὸ Ἰοὰ ἘΠ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ΟΧΡΙῸ55 νγδιγδηΐ οἵ Οοὰ, οὔ νεῖ μοσ τμοὶσ 
δάνδησα ὑροη Βαβθδη νγὰβ ργουοκοὰ ὉΥῚ ΟΚ 
δηὰ ἢ]5 ρΡθορΐο, 

αὐ Ἐάγεῇ Νονν ἘΠ γα ἢ, νυ ραυῖν ΤΠ οτ᾽ ἃ; 
διϊυλίθ οἡ ἃ Ὀγᾶηςῖὶ οὗ {86 Ϊαγσαυκ. ὍΤῊΪ5 
ΓΙΨΟΙ 15 ηοΐ τηθη]οησά ἰη ϑογρίυτο, Ὀυϊ ξοττηοά 
πο Ὀουπάλδιυ Ὀεΐνεθη ΟΙοδὰ δηὰ Βαϑἤῆδῃ. 
Τὸ ἰΔοπε βοδίίοη οὐ Εάτοὶ γοϑῖβ οἡ [86 ἔτοῃίίογ 
Ροϑιείοη οὗ ἴΠε 5[ἴ6, οὐ 186 τηοάδστι πᾶπιθ, δηὰ 
οὐ ἔδε (δϑε ΠΩ οὗ Ἐποῦδίιϑ; Ὀὰξ 1ξ 15. ΟὨΪΥ 
ΤΕΟΘΏΓΥ ἐμαῖ [ἢ6 οχρϊογαίίοης οἵ Ὑν εἰζϑίοίη 
(΄ Ἀειβεροτι οί, ΡΡ. 47, 8) μᾶνθ ἀϊϑοϊοϑθοά 186 
ἰαςῖ ἐμδὲ (86 ΟΥΙΡΊΠΔΙ] οἰ ννᾶ8 βυδίετγδποδη, 

δῃηά (ῃαΐ 115 σἰγθοῖβ ΤΊΔῪ 511 6 ϑϑθη συπηΐηνς 
ἴῃ 411 ἀϊτοςτοαβ Ὀθποδίμ (Π6 Ῥγθβθηῖ ἱπῃδοϊοὰ 
ἴονγῃ, Ὑίο 15 ὈΛ1 οὐ {86 στουηά δὔονα. 
ϑοπΠΘ Ὁ] 1655 ΡΓΟΘΔΌΙ ΠΥ, ἐβρος δι} 5ίηςο [86 
ἀἸἰϑοονοσιθ5 158 τη Ποησδά, ὑγου]ά 86εκ Εάγοὶ 
10 τη1165 ΓΌΓΓ ΠΟΥ πουίδ, ἰῇ 1Ππ6 οχίδησινο δηὰ 
σοταπηδηάίηρ συϊΐϊη5 Ὀδασηρ ([Π6 πδῖὴθ οὗ Εά ἢ γ᾽ ἃ, 
ἰκὸ 18ὴ6 οἴδεσ (566 Ῥογίοσ, "ϑδπιδβςι5,᾽ Ρρ. 
271 544., δπὰ ’ διςξ. οἔὗἩὁ ΒΙΌ]6," 5. ν. Ἑατεν. 
ΤΒο Ὀδῖι|6 οὗ Εάγοὶ νγδβ ἕο ]οννεὰ ΌΥ [ἴῃς σοη- 
ᾳυεκῖ οὗ 411] Οκ᾽5 ἀοπγλιπηίοηςβ, δου. 11.4. ΤΏΘ 
σΔΥΓΥΪηΣ ΟΥ̓ οἵ οπθ γοιηδγκδῦο ἰΓΟΡΩΥ ἴο ἈΔ0- 
ὈΔ} (ΒΘ ευξ, 1... 11) βιρροϑῖβ ἴμδὶ 6 Απιτηοη- 
ἴἴ65 ΣΔΥ πᾶν ἰάκοη ρατί νὰ (86 5γδο] 165 
ἱπ [815 νγαγ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἬΑΡ. ΧΧΙ. 1) 14) 10, 29, 230. 

1, ὁγ δὲ «υαν οὗ δὲ «“«ρἰε:] ΤἬΙ5 τοηδοπηρ 
15 βυρροτγίοά ὉΥ υΐ;. ἀπά πιοϑὶ [εὐνν 5 δπὰ 
τηοάοπι δυϊδογοβ; ἴπ6 που ὮΠΣΣ Ὀοίης 
τορασγάρα 85 ἰάθη οὶ τυ ἴ6 ὩΣ ἽἼΠ οἵ χίν. 6 
ΓΙ ἃ ργοβίδεξς δὲ, ΤῊΪ5 ὀχρ]δηδίίοη, ἰπουρἢ 
οοηοσίυαὶ, 15 οα 186 σγθοΐο [ΠῸ πιοϑί ργοῦδὈ]ο. 
ΤΟΙ ΧΧ. (]]οντεὰ Ὀγ ϑ8αδά., εϑβεη., Ὠδίῃο, 
Μάδυτεσ, ὅζο.) πιᾶκὸ {πῈὸ νογὰ ἰπ χυσδίίοη ἃ 
ΕΙΟΡΕΙ ΠδΠη6, ὁδὸν ᾿Αθαρείμ; Ὀυΐ πο ἴγᾶσε8 οὗ 
ΒΌΟΝ ἃ ΠΔΠῚΘ ᾶνθ δΥοσ Ὀδθη ἀἰϊδοονεγεαὰ οἶϑο- 
ὙΒΟγΘ. Ατσάσηδὶς ΟἸὙΠΙΟΪΟΡῪ ϑυσροϑίβ “ ὉΥ {6 
ὙΨΑΥ͂ οὗ (86 Ὀ]δοθβ:" Ασδῦϊς, “"ὉΥ γᾶν οὗ {86 
ἰγδο κ᾽" ΟΥ̓ ““π]οηυ θη [5.᾽" 

14. ΤὮο τοηάδοσίηρ δάορίοα ὈΥ̓͂ ΟΌΓ νογϑίοη 
δῇοσ ᾿άγοῖι, ν ϊς. ἀπὰ πιοϑὲ [ον βἢ δυϊ βογίεῖθβ, 
Δ55Π|65 (1) (παῖ 2} 15 Βοτὸ νυτιεη ἴὸσ 3, 
δηὰ 15 ἃ νογὺ δ᾽ βτ γηρ ὁ“ ἀδοάϊ,,) 6ἐἔδςοῖ;᾽) δὰ 
(2) δαὶ ΠΒῚΌ 15 ἃ ἔοττῃ οὗ ΠῚ, δηὰ (Πϊ5. 1:56} Ὲ 
Δ ΟἸΠΠΡΌΘΔΙ ἐχργοϑθίοη ἴογ ΠῚ Ὦ", {π6 ϑϑοὰ οὗ 
ννεοά, [6 δὰ 8ε4. Οα {δὲ ἰαϊξοσ ραγί οὗ 186 
βοοοπα Ἀ5ϑυτηρ(οη 566 ου δα. 1. 1. 

ΒΟΙΒ ἀϑϑυτρίοιϑ ἃΓῸ ΠΟΥ ζΌΠΕΓΑΙΥ τοραγάοα 
85 ὈΠΙΘΏΔΌΪΕ. 
ΝΗ Ξ (δ 111 ᾿πηροτί οὗ ττογς 50 δε γον 

ΓΑ ΤΑ ΤΥ Γυυϑὲ Γοπιδίη ὑποοσίδίη, ἰξ 5. ]- 
Ἰοννγθοὰ ΟΥ̓ ΠΟΑΙΥ 41] πιοάετῃι σοπιγπγεηίδίουβ 
[πὲ 21} πιιισὲ δ6 ἃ ῬΓΌΡΟΓ πᾶτηθ πιλτκοὰ ἴῃ [Π6 
5.21] ννᾶὰὺ ΟΥ̓ ΠΣ 858 ἴῃ ἔδο δοουξαίίνο οδϑθ, 
δηὰ οο-οτγαϊηδίθ ἢ “86 Ὀτοοῖκβ οὗ Ασποη ἢ 
νΠο ἢ το] ον. ΤὍΤΠὸ Γ(ΧΧ. σψουϊὰ 5θοπ ἴο 
αν Πδὰ ἃ 51 ΣΉ ΕΥ ἀϊοτοηΐς τοδάϊηρ, 2ΠῚ [Ὸσ 
ΠῚ, τον 1, ἱκιηρ [6 ννογὰ 85 ἃ ῬτΌΡΟΣ ὨΔΠΊΘ, 
ἰγδηϑἰδίοβ Ζωόβ. 

ὙὟἢ6 νεγῦ τυυσὲ 6 Ξυρρ δὰ ἰῃ βοπὶθ ϑυςῇ 
ὝΓΑΥ 85 15 σι ρροσίοά ἴῃ (Π6 [οοί-Ὠοίθ, 

ΠῚ ἰ5 ἴῃ 811 Πκοοοά ἃ ῬΓΌΡΟΙ πᾶπλθ 4]950, " 
Δα ἀρηοίοβ ἴ[Π6 ἀϊδίσιςϊ, ρεγῆμδρϑ δὴ 8]}ν14] 
Οὔδ τοιηδγίκα Ὁ] 6 ἔοσ ἰἰ5 τοϑὰς δηὰ ννδίοι -ἤδλξϑ, 
ἴῃ ὩΣ ψαμοῦ τγὰ8 δἰυδιοὰ (οἢ,. οὐ δι, 
ἷ'. χ). 

ϑοῖλθ, ποννενεσ (Οεβεη., Καὶ,  ογάσν., 
ἄζς.), τορατὰ ἱξ 85 ἃ οοϊησηοη ποῖη ἔτοπιὶ [Π6 
νοῦ ΠῚ ““ἴο ἀεπίγου,᾽" δηὰ ἰγδηϑδίθ “ἴῃ ἃ 
βίογπι,," οὐ “νιν πὰ.) ἴῃ ὙΜὨΙΓὮ 86ηϑ6 (ἢ 
ννογὰ οσσυγα [οῦ χχὶ, 18, ἀπά νὴ} ἴῃ6 5δπιθ 
τερ. 3 ἴῃ ΝδΗ. ἱ. 3. ὙΠΟ βεηϑὲ ψου]ά τἢυ5 

Ις: “]ῃ ἃ 5ίοττῃ ἴδε 1ογὰ οοηφμογεὰ μοῦ, 
δηά [Π6 Ὀτοοῖϑ, ὅζο.᾽" 

Αποῖμοσ τποάοσῃ σοπάρογηρ, δἰτοτηρ [᾿ς 
δοςορίοα ρυποϊυδίοη, ὈυΣ τεσρθοίϊηρ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 

108] ἰαννϑ, ξῖνοβϑ ἴπ6 ϑθῆϑα ἴδιι5: 
ἐΨΔΒΘΌ ἰπ ΘΌΡΒΔΒ ἀϊὰ Ηε σοηηυετ, δηά (Π6 

Ὀτοοῖϑ: 
Ατποη δηὰ πε ουξρουπηρ οὗ [86 ὈγοΟΚΒ, 
ΤΠδῖ ροϑῖῃ ἄοννῃ, δζς.᾽" 

16. ΜδηΥ πιοάογῃ ϑοδοΐλβ, ἀἴοσ ἔπε 
Ἔχαιρῖὶο οὗ Ἀοϊαπά, πᾶν τερασάθά ΑΥ 5 
π6 βᾶπιὸ ψῖ ἈΔΌΡΑΙἢ- ΜΟΔΌ οὐ Ατθορο]!δ, 
ἴΠ6 Γυη5 οὗ τοῦ, 5111} ᾿Ῥεατπρ [06 πᾶπγθ 
ἈΔΌΡΑΝ, ἰδ τὸ στῇ]ὸ5 σουτῇ οὗ ἴδ Ατηοη. 
Το ἀϊδείποϊίοη Ὀεΐνσοθῃ ΑΓ δηὰ ἈΑΌΌδΙ νγᾶς 
ἴῃ τοσοηΐ {ἰπ|65 ἤσσί Ὀσουρῃῖ οὐδ ὉΥ Ηεηρβίεη- 
Ὀετρ (' Οεβοδίομίε Β ϊδαπιϑ,᾽ Ρ. 234 544.); Ὀυϊΐ 
δ ἔδ1} ᾿Ἰηἴο ἴΠ6 οὐτοσ Ὡς ἢ ΕἸ ογ, λο οἰδοσ- 
τν56. ο]οννοά ἢἰπι, ἀνοϊ θά, οὗ βυρροϑίηρ 
Αὐθοροὶὶβ ἴο 6 (ῃ6 οἰδϑβϑίςδὶ πᾶ οὗ [δ 

᾿ἔοστποσ γϑῖποῦ ἴηδη οὗἉ ἴπε Ἰδίοῦ οἰ. ΈτΟΠΊΘ, 
1 15 {Ππ|6, ἰῃ ὶθ σΟΠΙΠΙΘΠΔΣΥ ΟἹ 5, χν., 4596 γ8 
106 ΙἀΘΠΕΠῪ οὗ ΑΥὐ ἢ Αὐρορο δ: Ὀὰῖ Πδ5 
ΡΓΟΌΔΟΌΪ πο δεῖζες στουπὰ ἴογ 830 ἀοίπρ ἴμδῃ 

Ι 
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(86 ἔδλοϊ ἴπδὲ ἔδθ ἔνο ψογὰβ ἀγὸ (6 ϑᾶπῖθ ἴῃ 
Ἐοῖγ τοὶ 5γ}14016.ἁ. Ἐυϑοῦῖι8, ἴῃ ἢ 15 ΔΥΓ]οἾ6 οἡ 
Ατ ἴῃ (δος “Οποπιδϑίίοοη,᾽ ἀγορβ πὸ δἰηϊ οὗὨ {π6 
ἸΔΘΠΕΥ ἴῃ αυσβέίοη, βου ΡὮ δ6 5ρϑδῖκβ ἐγθΟΙΥ͂ 
οὗἨ Ατξορο β οἰϑοννθοσο ἴῃ ἰμδὶ ννοσκ (5. νυ. 
Ατσηοῃ, Δ.5Ά11:πὶ|, Ατῖπα, Μοδὺ). Οη [δ6 ςοῃ- 
ΤΓΑΣΥ, 6 αἰ! ΩΓ ΕἸ ἱπιρ]ε5 ἰμᾶὶ ΑὙΘΟΡΟΪ 5 ννᾶ5 
186 5ᾶπιὸ ἢ ἈΑΡΡΑίῃ-Μοδῦ (8. ν. Μοδθ). 
ΤῊϊ5 ΒΑΌΌΔΝ οἵ ΜοδΌ 15 [1561 ποῖ τπιοποησά 
ἴῃ (86 ΒΙΌ]6; ἴξ ννᾶβ ρεσθδρβ ἃ οἱ Υ οὗἉ ἰδΐθ 
δτονίς, 

29. Το ἀογνδίίοη δηὰ εἰρηιῆσδηςς οὗὨ [6 
πδηλθ ΟΒευηδϑῃ (091,22) ἃγὲ ὑποετίδίη. ὙΠῸ 
τοδί ργοῦδῦϊς σοπ᾽θοίιγε 15 τπδΐ δάορίοά ὉΥῪ 
Οϑβοη., Ὑ8ὸῸὸ τοίου 1 ἴο (δε τοοῖ 95, “ἴο 
ὙΔηΠ 15}, “ἴο 5πυδάμο:" [Π6 14] ἰἸεξίειβ 
Ὁ δηὰ 5 Ὀοΐηρ, 85 [ΠΥ οἴδη το, ᾿η ογοῃδηρθά, 
ΤἼ5 ἀενδιίοη 15 ἴο βϑοπια οχίθηϊ βυρρογίεὰ 
ὈΥ (δ ἰοἰπὶ πιθηϊίοη οὗ Οποπγοσὰ ἢ Μο- 
Ἰοοδ δηὰ ψἱὶῖ Μισοσι, σ Κιηρβ Χὶ. ς---ϑ8, 
4 Κιηρϑ Χχῆϊ, 12. ὙΠ6θ6 ΠΔΠΊ65, 45 450 ἴδε 
Μδ]οδαπὶ οὗἨ Ζερῆ. ἱ. ς, ἃγὰ εὐ θη] ΟὨΪΥ 
ἀϊαϊοςις4] νατὶείε5 οὗ οπθ {6 ; δῃηὰ (ΠΥ ἤᾶνθ 
ἃ 5:ΓΔ]ΔΓ 56η86 ἴο [26 οἴποσγ {π|6 οὗ Βδδὶ, 
δηὰ ἴο [μ4ῖ οὗὁἨ ΟΠοπηοσὰ δοςοοσγαϊηρ ἴο (6 
Ῥγοῦδῦ]ς εχρίδηδίίοη βυρρεϑίοά ἀὔουθ; ὁ. 6. 
“1 ογά," “Κίηρ,᾽,""" Μαξίοσ," ἄς. Βτοπι Κὶπρϑ 
ΧΥΪΪ. τό, 17, δηὰ χχὶ. ς, 6, ἰξ ννου]ὰ 566πὶ [Πδὲ 
Μοϊοςοῖ δηά Βδδὶ σγοῦὸ ννουθιρρεά ἢ [Π6 
ΒΑΤΊΟ Γ[65; δηὰ τερασγάθα 85 ἴῃ οἴεοσϊ [86 βδῃὴθ 
ἀεϊῖγ. 

ΟΥδογ 1655 ργοῦδΌ]ς ἀου σδΈ οἢ5 ἅγο, [Πδὶ οὗ 
Ἑσὺτβῖ, “6χ.,᾿ ψν 8ὸ ἀογῖνεβ ΟΠΟΠΊΟΒἢ ἔσοστη 5 

(ἐἐξρο Ὀυγη,᾽ οὐ "βίον," (ἢς Αταδὶς ω»» δῃὰ 

Τοζατὰς ἢἰπὶ ἃ5 [86 “ΕἸγο- Οοά," ἰῃδὲ οἔ 
Ηγάκο, τεροδῖθά ὈῪ Ἀοϑεητῃ. δηὰ ὙΝΊποσ ΤῸ τὰ 

ι»..5. ἐρυἶοχ," ΒΙ ἢ του ]Ἱά ἰΔοπ εν ΟΒ6- 

πιοϑἢ νυ [86 “ς Β44]-ΖΟ }" οὗ 2 ΚίηρϑΞ]. 2: 
ςἔ. Ζεὺς ἀπόμνιος, Ῥαυβαη. ν. 14. 2; δηά {μὲ 

οὗ ΟἸεγισυβ ἔτγοπι ) “ςεῖεγ ΕΑ," 
ὙΡΒΙςΒ του σερσεϑεηῖ ΟΒοπιοϑὶ 48 ἴῃ “' διιη- 
δοά." 

Αἰέοπιρίβ ἢανο Ὀδοη πιδᾶδ ἴο ἰἀοπΈ ΟΠ 6- 
Τλοϑἢ 1 νᾶγίοιϑ ἀ6 1165 οὗ οἴου πδίιοηβ: 
ε.5. ΜῈ ϑαΐυσῃ, Π6 ρίαπεῖ οὗ 1]]-οπηθη, ἃ 
Πγροίμοβιβ θαϑοὰ οἡ ἴ6 [οὐν ἢ ἰγδάϊτοη {παῖ 
ΟΠΒοπιοϑὴ νγᾶβ νου ρροα ὑπάεσ ἴῃ ἱπηᾶρο οὗ 
ἃ ὈΪαςΚ βίτ; δηά τ Ατὸϑ οὐ Μδσβ, θθοδυ86 
6 15 τοργεϑοηίθά οὐ Ἵςοΐϊῃβ οὗ ΑσοροἹδ ([ῃς 
δησίοης ἈΔΌδΔ(ἢ) 85 δὴ δἰτηθαὰ ὑγάσγιοσ (Εςκ- 
μεὶ, “θοςῖϊ. Νυπι. ΨΝεῖ,᾽ 111... 394). [ΘΓοπὶθ 
ΟἹ 5, χν. Ι, ἀεγῖνοϑ [6 πᾶπὶὸ Ατεορο]ὶ5 
11561 τοπὶ Άρεος πόλις, ἃ ἀογναϊίΐοη οννενοῦ 
ὙΥὨΙΟὮ 15 ΠΟΥΙΔΙΠΪΥ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ; 566 ἰδὲ ποΐδ, 

Ἀρδοεπὶ ἱπαυϊγίοβ πᾶνε Βούγονοσ πιοτὸ δηὰ 
ΤΏΟΣΟ βυρρεσίοα [Π6 ορίπίοη πὶ {π6 ἀϊβογθοηΐ 
ὩΔΙΉ65 ϑϑιρηθαὰ ἴο [πε Ὠοαίἤθη ἀθιῖθ5 οὗ δῃ- 
οἰεπὲ ΟΥϑθηΐδὶ ΜυιβοΟΪΟΡΎῪ ἃῖὸ ἰῃ οὔ ρίη δηὰ 
Ῥυηςσῖρ]6 ποΐμπιηρ τόσο ἤδη {86 τεσορηϊοη 
ΒΟΡΑΓΔΙΟΙΥ οὗὨ ἴη6 αἴἰτθυῖϊε5 Ρεϊοηρίης ἴο 1Π6 
ΟἿ Βυρτεπὶα σοά, ΤὙδεϑο ἰη (Π6 ῬγΌρτοδβ οὗ 
φοιτυρἕοη δηὰ 5 ρεγϑοὴ νγεσὲ δίϊδομοά ομδ 

ΝΌΜΒΕΚΘΒ. ΧΧΙ. 

ΌΥ οης ἴο ἰάο]5 οὗ νᾶγίου"β ΠΔΠ165:; διιὰ Ῥδοδζηδ 
Ἰος811Ζθὰ υιϑιια}}γ ὑροη ϑρεςῖδὶ οοςδϑίοηβ δηὰ 
αἸγοιπιβίδηοοβ δπὰ νυ νᾶγίοιϑ σγΐοβ ἰη ἀπἔετ- 
εηἴ ρῥίδςοβ, ΤὮυ8 1Π6 ἀἴνοσγθα παπηθ5 ΟΒΟπιοβῇ, 
᾿Αϑιοσείῃ, Βδαὶ, Μοϊοςῃ, ὅζο, νου ϊά ϑϑθσῃ ἴο 
Ροϊηΐ ἴο οπδα σθηίγαὶ, Οὔ Ί ΠΑ], σοι ργ  ΒΘΉΒΙΥ 6 
ςοποορίϊοη οὗ νυῃιςἢ ἔμοϑε ϑένοσγαὶ οὐ] 5 τερτε- 
δοηΐϊ ροσίοηβ δηὰ ἀοργαναίϊίΐοηβ. ΟΥὨ [}15 1ῴδδ 
106 Μορθὶῖς βἴοηθ [88 ἔιιγηϑηοαὰ ἃ πον δὰ 
ὙΘΙΥ͂ δι κίηρς {ΠΠπ||ϑεγαξίοη, [{ πηλίκος τηπΈΊ οῃ, 
ἴῃ σοηποοίίοη ψ]ἢ [86 σἀρίυγε οὗ Νορο, οὗ 
ἃ ξοὰ οΔἸ]οὰ ““ ΑΞῃατ. ΟΒοπιοβἢ.") ὍΠῚ5 0116 
δῖ οὔοθ Ἴσοπηρδοῖβ (ἢς Μοδρϑιῖο τοϊρίοη ἢ 
[86 Ῥῃαηϊςοίδη, ἴῃ Μοἢ Αϑῃϊαγ, (ἢ6 πιλϑοῦ- 
᾿ῖπὸ ἔοστῃ οὗ Αϑίασίς οὔ Αϑϑίογοϊ, γεργεϑοηῖβ. 
ΟΠ 5146 (ἰ.4. (ἢ πι4]6) οὗ ἴῃ σγεδίϊνε δηὰ στὸ -- 
Ργοάυςξνε ρονοῦ ὙὩ ἢ 15 σοηςεϊνεά ἴο Ὀ6 
οὔδ οὗ [δε Ιοδάϊηρ δἰ θυΐο5 οὗ σοά, 
1 νου]ὰ [Π5 ϑοοῖλ ῬγοῦΔ0]6 (ἢδι ΟΠΟΠΊΟΚἢ, 

πῃ ομα δὲ ᾿ἰθαϑὶ οὗ ἴΠ6 πιδη  οβίδιοηβ ἰη ΒΟ ἢ 
16 Μοδριῖος νϑηργαϊοα ἢϊπὶι, νγὰ5 σοηπρεϊοα 
ὙΠ [Π6 ἀπάγοργηουβ ἀο᾽1ε5 οὐ Ῥῃαηϊςῖίδ. 
Ατποηρϑί [Ποπὶ νγὸ ἤαᾶνα ηοῖ ΟἾΪΥ̓͂ Αβδῖαγ, {[Π6 
ΤΩΔΘΟΏ]1Πὸ ἔἕοστῃ οὗ Αϑίασίε δηὰ ἰἀθητιβοὰ ἢ 
Β44]: Ὀιΐ ᾿Αϑβίασῖς βουβοὶ 15 βροΐθη οὗ 85 
ἢ6 Κιηρ," (6 ϑὺη Οοά,," “(6 Βᾶςς οὗ 
Β4Δ],"" δζς.; 566 δοβ)οϊεμιδηη, “Πι6 [ποοῦτι δα 
ἘΞΒΠλΠΔΖΑΙ 5, ἢ. 141: δηὰ “16 ϑδιἜθροϑάιθ 
Μεβδ᾽ 8, ἢ. 28 544. (ςξ, τῃε ““Ψεηυς Νις ΠΧ" 
δὰ “Κεηυς Απ,δῖδιι514,᾽) ἐἐΘδάθπὶ τὴδ5 εἴ 
ξαπλῖηδ,,"" οὗ οἷαϑϑῖοαὶ τὲ δπὰ [ϊογαΐισε). 
1 15 ῬΥΓΟΌΔΌΪ Ὀὑδοδυθο δαὶ ννᾶβ ἔτεα] ΠΠΥ 
ὙΨΟΥΞΒΙΡΡΟα 85 Δῃ δΔηαΓΟΡΎΠΟΙΙ5 ἀοΙγ, ἀπὰ ποῖ 
ὈΥ ΨΨΑΥ οὗὨ σοπίοπιρί (45 85 Ὀδθη ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ͂ 
ΒΌΡΡοϑοά), {π4ι [ἢε πᾶὴθ [85 ἰδθ ξευλϊη]πὸ 
ΔΓΈΟΪΘ βον σαὶ Ὀστηθβ ἰη ΠΧ Χ.: δ... Ηοθβ. ἱϊ, 8; 
ΖερΆ. 1. 4; ΤΟΙ 1. ς ; ςἶ, οπι. ΧΙ. 4. 

Ασσογαϊ ΡΥ πο τοσβηρ οἵ Οπεοιηοϑῇ 845- 
Βυπιεὰ ναγίοιι5 ἔοστηβ 'ἰπ ἀϊοσγοηϊ ρἶδοθβ, δηὰ 
γγϑ Δοσοϊηρδηϊθά ΌΥ ἃ σίζυ δ] δρρτοργίδῖε ἴο 
ἴῃς 5ρες!4] διζγιθυῖο ἴο Ὀὲ τὰν πὶ ΟΥ ΡΓΟΡΙΈ- 
δῖοά. Α5 ἰῆς ροά οὗ Νδζ δηὰ Ν)οϊοσΥ δ6 
Θχδοϊθά δυπΊᾶῃ βδοσίῇςοβ: εἶ,  Κίηρϑ 11]. 26, 
47; δηά Μεβρῆδ οὐ 86 Μοδθὶϊε βίοῃε ἦθ- 
Οἶατοβ δι τηϑοὶε, αἴεσ ἰακίηρ Δίδσγοϊῃ, 1ἢ (δδῖ 
Ὀ6 (45 56θπὶ5 ῬσοῦδΌ 6) 86 Ῥσοροσ πᾶπὶς ὩΟἢ 
δ)28 ἴο Ὀ6 χορ δορά ἴῃ 1116 χὶ. οὗ ἴῆ6 [πβου]ρεοη, 
ἴο μάνα ΚιΠοὰ 411} [Π6 νναστίουβ ἔοσ ἴπ6 μ ]]- 
Ὀ]εδϑίηρς οὗ (μεπιοϑῃ δηὰ Μοαῦ, δῃά ἴο ἢδνθ 
ἐλίθη ουξ οὗ ἴΠ6 ΟΥ̓ 411 [6 5Ρ01] δηά ἀδαϊ- 
οδῖοα ἴἴ «αἷδο ἴο (βογιοβῃ:; ςξ, ἴπ6 τες 56] 
811} ἰγεδίπχοηΐ οὗ [εγίομο Υ [οβῃυα, [οεὶ. 
ὙἹ]. 17, 18: δηά 866 Ὦσ Οἰπδῦιυν, “ὙἼΤΠΘ 
Μοαδθιῖο δίοηθ," ἢ. 34. 4.8 {πῸ Ἰογά οὗ ὑτο- 
ἀυςείνθηεββ ἢ6 18 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἰάεητς 4] νυ ἢ Β48]- 
ῬΘΟΥ, 85 [δύοτπθ ὁἷπ [ονίη,᾽ 1. 12, Ἰοῃβ ἃ5Ὸ 
ΒΓ 5 ΟἾΔ “ἀροῦγο᾽). [ἴ ννὰ5 [δε 
᾿ἰσεπίίουβ γἰΐοβ σοηποοιοὰ νὰ (86 Μοδθιῖα 
ὙΟΓΒΒΙΡ ἴῃ 115 ἰδϑῖ -διηθὰ ἀδνοϊορηλεπὶ ΜὮΙΓΒ 
Ἰοὰ ἕο [Π6 {γδηϑρτοϑϑίοη οὗ [βγδ6] τηθηςοηδά ἴῃ 
Νυπι. χχν. χ---1; οβῆ, ΧΧΙΙ, 17; δηὰ γμᾶνθ 
οςοξϑίοη ἴο δυςἢ ργοϊοςνο οηδοϊτηθηΐβ 85 (μα 
οὗ ᾿ουῖ, ΧΧΙΙ. ς, ΨΨΠΟΙΟ 966 ποῖθ. Ηδ νγ88 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ αἰδοὸ νυουβηϊρρεὰ 45 ““1δὸ ϑὺη σοά;" 
δηὰ 1 15 ᾿κεὶγ (παῖ ἴδια σοπιατῖς οὗ Ευϑεῦϊυ, 



ν. 1--3.} 

. Οποιλ. 8. γ. ἴΑρινα, 5 ἴο δα ἴδυι8 οχρΙαἰπεά -: 
ἔος Βε ϑἰδῖεβϑ ἐμδὲ {86 βοὰ οὔ ἴμ6 ρθορῖὶἜ οὗ 
ΑτθοροἹβ (..5. ΑΥ ΜοΔΌ) νγὰβ Ατίεὶ ; ἃ 
ννογὰ ψῃϊςἢ ἴῃ ΕΖΟΚ. ΧΗ, ας, 4ῖ Ιοᾶσὶ (1 ποῖ 
οἰϑονν τ) ἀρρϑδγβ δΔεςσοταϊηξ ἴο σαβεη,, Ευτϑῖ, 
δῖος. ἴο 55 ΏΠΥ 186 ἤσο," ΟΥ̓ δ’ Βοασ οὗ 
ΟΘοὰ."» ΐ : 

80. 8.2), [06 ἢστϑὲ ννοσὰ ἴῃ {Π18 νοῦϑθ, [29 
ὈΘδΏ ὙΘΙῪ γα 5 Υ τεηετεὰ, [15 ρυποίαδλίοῃ 
15 ἀποιῃδίουβ; δηά {86 ἀποίθπίὶ δι Που 165 (ε. 9. 
1ΧΧ., Νυΐϊς., ΟὨκεῖοβ, ἐδ Ασδϑὶς δηὰ ϑυγίδς 
Ψψεγβίουϑ) ἘΕΠΥ͂ τερατάοαὰ 1 45 ἃ ΒΟΊΠ, 
δηὰ τὸ ἰοϊϊονοά ὉΥ ΟἸογίσιια ἀπ Ἀοϑθησῃ.: 
τδουξὰ ἴδον ἀἰΠ[ἔσ διηοηρϑὶ ἐμ τη ϑοῖ ν 65 45 ἴο 115 
τηδδηΐησ. Μοάεπι σοχηπηοηΐδίοσβ ἃπὰ στατη- 
Τηλγίδῃς 416 δρτεϑὰ (ῃδὲ [πὸ '"γοσὰ 15 ἃ νογῦ, [86 
βγϑῖ ρεέσξοῃ Ρ]. [πρ. Καὶ οὗ 7) ἘΠ [ἢ 5 ΠἘΧ 
οὗ τἰϊγὰ ρεζβοῦ ρ].. [86 ἐεγιηϊηδλύοῃ Ὦ Ὀείην 
υυσϊτίοη 45 τὰ Εχ. Χχῖχ, 10) ἴοσ Ὁ 

ΟΥ̓ ἴδε 5δῆϑε δεϑίρηεα ἴο {86 νεῷ ἰπ (ηϊ5 ρίδοθ 
ΌΥ {δε Α. Υ͂., “ἴο 5δβοοῖ,᾽"" ΕΧΔΙΏρΡΙ65. νν}}1} Ὀ6 

ν 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΧΙ. 
: δαίαξ᾽ Μγ:: σισεαχε Ὁ» δαίσαρε ἐς γέίμοεά. 

15 ΗἶῊ «εκορα γπέσσαρε οδίαίμείλ νη. 2145 
ἀραὶ τυοιἑά ἀαυδ «᾽αΐρε λίνα, ἡ ἀἐς αος λαά 
ποΐ σαυαΐ λένε. 36 Δαζαξ επέεγίαίκμείλ Δ). 

ΝῺ τῆς Πδ] άτεῃ οὗ [5γδε] βεῖ ἔογ- 
νναιά, ἀπά ρομεά ἴῃ τῃς ῥ᾽ ἢ8 

ΝΌΟΜΒΕΙΘ. ΧΧΙΠ]. 

ἔουπὰ ἴῃ Οεϑεη. ὙΠὲ 5ᾶπιῈ 56ηϑ6 18 Δἀορίοὰ 
Ἃ Μδιυγοσ, ϑοδγδάοσ, Ὠδῖθο, ὅο. Οἰδοῖβ 
(Κεῖ, ννογάϑνν., ὅζο.) ῥγείδσ. ἔπ ὁθοοηαδῦυ 
56η56 Οὔ ΤΠ6 νετῦ, ““ἴο ἴδγον ἀονγη,᾽" οὗ ΨΕΣοῆ 
δ ἰβ οὐουϊ Εχ. χν, 4. Επνναϊὰ ἢον- 
ἐνὸν (Αὐκῇ, [οῆγθυς ἀδγ Ηδῦ, ϑργδοῆο, Ρ. 
424 ποΐε), δπὰ Εὔτϑί (1,6 χ.᾽ 8ιν. Π)). σοπησοῖ 
ἴηο νογτάὰ νι ῖ Πνὲ, δηὰ ἰγδηςαϊθα “ἐἴο Ὀυγῃ,"" 
ΤὨ15 5696 ἢΔ9 σι ρρογὲ ἔγοπὶ (6 Ατσαῦῖς, δηὰ 
δ:15 νν 6 }} ἢ [86 Θοηθοὶ οὗ [86 νοσβο. ..ὄ 

ΤΒο νψογὰ Ὁ 3), ἢγβε ρϑῖβ. ρ]. ΗἸρῇ, [πιροσξ, 
ἔτοπλ 9), 825 4ἷ5οὸ ἴπ β χ οὗ (δ6 (Πἰγὰ 
ΡΙ. ἴῃ 8ῃ ἱπΈζυ ΪΑῦ ἕογηι; ςἕ, Ενναϊά, “Αἰι58, 
1,μεἢγ. ἀδγ Ηοῦτ. ϑρτ. "Ὁ. 6 χ8. 

Ιπ ἔδο οοποϊιβίοη οὗ [π6 νεῦϑθ ἔπ τοδάϊηρ 
ὝΩἷΝὟΝ γιεϊβ πὸ 534 152 ΟΊ ΟΥΥ βεηϑθ, δηὰ [86 Ἵ 15 
ταλτκοὰ ΟΥ̓ (Π6 Μαϑογοίος τ ἃ οἰγοὶθ ονοσ ἴΐ 
8ἃ5 βυβρίςἰουβ. (Οπιπιθηΐδίουϑα ΦΈΠΟΓΑΙΥ, Ὀοΐῃ 
δησίεηΐ δηὰ πιοάοτῃ, πᾶνο δάορίοα {π6 τολάϊηρ 
ϑιὲ, νης 6 ΠΧ Χ' [ἢ6 ϑατηδγίίαη Τοχί δηά 
γογβίοη δυθ ουἹθην ΤΟ]]ονγθα, 

οὔ Μοαῦ οχ τὴ}8 8146 Ϊογάδη ὁγ |ς- 
ΤΠ ΒΟ. 

2 ᾽ Απά Βαϊ τῆς βοὴ οἵ Ζίρροτ 
ϑᾶνν 41 τἢλὲ [βγδεὶ δὰ ἄοῃβ ἴο πε 
ΑπιογϊῖρΕβ. 

2 Απὰ Μοδῦ νγᾶβ ϑοῖὲ δἰτγαϊά οὗ 

σηΑρ. ΧΧΙ. ΜῈ {μ15 ομαρίογ θερίῃβ 
18ς ἔουΓ δηὰ 1δϑὲ αἀἰϊνίβίοη οὗ [26 Βοοκ (566 
Ιηἰτοά. ὃ 2), σοιηργϑηβ ἔοιυγίθοῃ οἰαρίοῦϑβ. 
ΙῺ ἔδεηὶ ἅτὸ πδιταίθά ἴδς Ἔνεηΐβ ἩΨΒΙΟὮ Ὀ6ΈΕ]} 
Ιϑσγδοὶ νυ ]5ὲ ἐπολιηροά ἴῃ ἴῃς ρ]αἰη5 οὗ Μοϑδὺ, 
δηά οεγίδίῃ ᾿πϑίσυςιοηβ δηὰ δισαηροτηθηϊβθ ΤῸ 
Ἰλϊὰ ἄονγῃ ὈΥ Μοϑὲβ ψ] τεΐεγεποθ ἴο {μεῖγ 
ΔΟΊΏΔΙ ΘὨΈΓΤΥ ὕροη 186 ῥσγοχηβοὰ Ἱημοπίδηοε, 
ἔτοιη Ὡς ἢ ΒΟΥ ΤΕγῈ ΠΟῪ ϑεραζδαίθα ΟἹ] ὈΥ͂ 
ὡ  ἀλϑὸ 

ὁ ἤτϑε [ἄγθο οπδαρίοσβ οὐ (818 ἀϊν βίο στεοοσά 
ἴδ Δρρϑάσδῃςθ δηκὶ ὑσορθοςῖοβ οὗ Βαδδπὶ: 568 
ποῖο δῖ επά οὗ ἴδο σμδρῖοσ, 

1. δὲ 2ἰαϊ""] Ηδεὺ. αγαδοίδ; ἴδςῈ νψοτά 
5 [86 ρ»ἱυγαὶ οὗ [αὶ τ ΒΙοἢ 15 υϑοὰ ἴο ἀδηοῖς 
[86 νοὶ ἀοργεββοὰ ἴσγδςῖ διοηρ ἴῃ6 Ϊογάδῃ 
δικὶ [86 Ῥερὰ 8608, δηὰ οηννασά, ὑγβογὸ 1ξ 15 
51}}1} οΔ]]οὰ ἐπ6 Ασὐδῦδῃ (ςξ οἡ χχὶ. 4), ἴο 86 
ΕἸδηϊθς ρυ, Νοᾶσ 6 τιοι ἢ οὗ [86 Ϊογάδη 
τιῖϊς {γᾶς ἰ5 δδοιι οἰονθη τη }}65 Δοσοϑϑ, ἃ Ὀγεδα ἢ 
οὗ ἔγτοπι ἔουγ ἴο ἤνδ τηῖ65 θεηρ οὐ [86 δαϑίθγῃ 
ΒΑΚ, ὙΠὸ 8ρᾶοδ οσουρίοα ὈΥ 186 [5γδ6 58 
οδιρ οοῃηβίοϊοά, ἴῃ {Π6 τηδίη, οὗ ἃ ἰαῦρε δηὰ 
Ἰυχυγίδηξ οδϑὶβ ὕροη 1815 Ὀδηῖ, 515 ΠΕ ταὶϑοὰ 
δῦονο ἴπ6 Ὀάγγεη ἢδί, συ Υ Ὀδοδιιϑ6 5μοϊογοά 
ὈγΥ [6 Ῥογαδῃ δ1}}5 νυ πο ἢ ὈΘΑΓ ὩΡ {86 ἔο ΓΘ 
νἰδίοαι δῦονθ, δηὰ νγαϊεσεάὰ ΌΥ ἴπ6 Ὀσγοοῖκβ 
ὙΠΟΒ, ἀεοοοηάιηρ ἔγοπι ἴποϑε ἢ1}15, τὰ νγεϑῖ- 
γυλιὰ Δοτοβϑ [Π6 ρἰαίη Ἰηῖο [86 [ογάδῃ (566 Τ 15- 
ἴγατῃι, “1 ,δηὰ οἵ [5.86], Ρρ. 528 5η4.). 1 
ςοπηπιρηοδὰ οἡ ἴῃ δου δἱ Βεῖἢ- } ϑἱπιοίῃ, 
“Βοι 56 οὗ [Π6 νγαϑίθβ," οἴοϑο ἴο (86 [ϑεδά 868: 

νΟΙ,. 1. 

ἴθοηςο [ἴ ςογογοὰ {Π6 851:168 οὗ [26 διΐυγο οἸ 65 
Βεῖβεγαα (ἢ Α. Ν. “"ΒεΙ ἢ. -ἀγαπλ᾽)), πονν οἴ- 
Ἀάπιθ ([οβ8. ΧΙ, 27), δῃὰ Βεί;- ,) ΠΟ 
Βοίἐ-ἤδγδη, (χχχῆ. 36): δηὰ ἰοιταϊηδῖθα ποσίἢ- 
τυλιάς δ Α6}- 5 πὶ, [86 ὁ“ δοδςϊδ- ποδάονν.᾽" 
ὙὨ15 ρἷδοβ 15 ὯῸ ἰοηψεγ ἴο δὲ ἀπ: ηριὶϑῃοὰ ὈΥ͂ 
115 Ῥδου ασ νερεϊδεοη, ἔὺσ δοδοῖδδ ἃῸ ΠΟΥ 
ςοσησηοη ἴο [86 γΠο]6 αἰϑιγιςς δτουπά, Ὀμῖ 15 
ἀοιυδι}655 ἴο Ὀ6 βουρῆϊ δίοηρς ἴῃὸ ὕγοοϊ ἰῃδὶ 
βοννβ5 [86 τυιΐϊη5 οὗ Κείεγοιηῃ, ὍΠ6θ6 σοδο ἢ 
Ὡρνναγὰβ ἔγοπι ἴδ6 ρῥ͵δίη ἴο ἃ 5:81} ΓοοΚΥ ϑἷορε 
ἀβοτε; δηᾷ ργοῦδῦ Γεϑθηΐ ἴ86 δηοίϊθηϊ ΟΥ̓ 
οὗ Αδ1α, ἴο δῖον δ Τα οὐ ΘΥΘΏ Δ ]]Υ 
ἔπε [15 πᾶπ (05. "Απΐ. ᾿ν, 8. 1, Ν. 1. 1). 
τατηθα ἰδίου ποῦ οὗ [ῃ6 σδηρ νγᾶ8 ΝΙΏ σῇ 

οΥ ΒοΙἢ-Πἰμγδἢ, πον ΝΙμισάη (ΧΧΧΙ. 2, 26). 
7οϑορδιυ5 πιοπίοηϑ ἔουγ οὗ (8656 οἰ ΕἸ65 ἱορθίμεγ; 
ΥἱΖ. ΒεΙ Βοηηδοτ5 (ΒΕ ἢ-πιπιγαμ, ΑὈΐ4 (ΑΡε]), 
7Τυ1125, ἡ... ΒεΙμαγαιηρῃ μα (Βεΐογαη), τῇ 
Ατατηδὶς Βείἢ- ταπιθῖ μα), δπὰ Βεβοειοί (Βεῖἢ- 
εβῃι οί). “Β. ].᾽ ὄ1ν. 7. 

4 Μοαϑ] 8566 οἡ χχίὶ. 20. 
οπ!; ἐδὶς «ἰάρ ϑογάκη ὁγ ὕεγὶοδο}] ἈἈδίδεσ, ἃ- 

ΟΣΟΒδ 9 “οτάδῃ οὔδοσὶοδο, ἐ. 6. [δα 
οὗ ἰογάδῃ ὑΒοἢ 5κιγιϑά [Π6 ἸοΓΤΙΟΥΥ οὗἹἨ [61- 
οὗο. ΤῊϊ5 ἔοππη οὗ Ἔχργεββίοη ἱηάϊσδίεβ [ῃ6 516 
οὗἨ [86 σΔΙῚΡ ἱπ 1[5 γεϊδίϊοη ἰο [πε ννεὶ]- Κποννγῃ 
εἰ οὗ []εποδο. Οπ [πε Ρῆγαϑε “οὐ 1815 5 ἀἊ 
]ογάδῃ " 566 οἡ δι. ἱ. 1. 

ἃ. Βαϊίαξ δε :οη 9 Ζίῤῥογ]Ὶ ΤῆΘ νγΑΥ ἷἰπ 
ΜΈΓ Β6 5 τη οπθὰ ἴῃ Ὁ. 4) ἃπά [Π6 εχ- 

2κΑᾺ 

733 
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α Τοβῆ, 24. 
9. 

ΤΗΣ. 
χε. 

4 ΝΌΜΒΕΚΞΒ. ΧΧΙΙΠ. 
{πε ρεθορίε, δεσδυβε ΠΟΥ τυέγέ ΤΊΔΗΥ : 
ληὰ Μοδὺ ννδβ ἀϊβίγεββεά Ὀεςσδιιβε οὗ 
τῆς “ἈΠ άτγεη οὗὨ [βγδεὶ. 

4 Απά Μοδῦ αἰά υπίο ἴδε εἰάετβ 
οὔ Μι|άϊδη, ΝΝονγ 5141} }}}8 σοπυρΡΑΠΥ͂ 
Ποῖ αρ 411 ἐῤαὲ αγεὲ τουπά δϑουΐ 8, 
45 ἴῃε οχ [ἰοκεῖῃ ᾧρ ἴπε ρτὰβ8 οἵ τῆς 
βεϊά, Απά Βαϊΐαϊκ τε 8οη οἵ Ζ|ρ- 
Ρογ τας Κίηρ οὗ τῆς ΜΜοδθιίῖαβ αἵ τῃδῖ 
τἰπ16. 

ς 4Ηε βεηῖ πηεβϑαηρεῖβ {ΠΕαΓΕίΌΓΕ 
ἀηῖο Βαϊδαπὶ τῃ6 βδοὴ οὗ Βεοσ ἴο 
Ρεῖδογ, νυ μῖς ἢ ἐς ὉῪ τε τίνεγ οὗ τῇς 
ἰλπά οὗ τῆς ςδι]ἄγεη οὐ ἢΪ8 ρεορΐε, ἴο 
ΟΔ}1 Ὠΐπι, ϑαγίῃρ, Βεβμοϊά, τπεγα 18 ἃ 
Ρθορὶςε σοπιε ουἵ ἔτοιῃ Εργρί: Ὀεἢο]ά, 
{Π6Υ οονετ ἴῃς ᾿ ἕλος οὗ τῆς εἀγίῃ, δηά 
πον δυϊ4ε ονεῦ ἀραϊηϑβῖ πη6: 
ὀ Οοπις πονν τμεγείογε, 1 ΡΥΔῪ 

ἶν. 4-12. 

τἢε εἰάοτβ οὗ Μιάϊδη ἀεραγίιεά νυ 
ἴῃς τενγαγάβ οὐ ἀϊνιπδϊίοη ἱπ {Πεὶγ 
Βαπά; ἀπά {ΠεῈῪ οᾶπὶα υπῖο Βαϊδδπι, 
δηἀ β8ρᾶκε ὑπῖο δῖπὶ τῇς ψογάβ οὗ 
Βαϊαϊ. 

8 Απά ἢε 8514 υπίο {πεπὶ, Ιοάρο 
Παγα τη πίρμῖ, ἀπά 1 ψ|}} Ὀπηρ, γοι 
γνογά ἀρδίη, 48 ἴῃς ΓΟῸΚΡ 5181] βρεαὶς 
μηΐο πε: ἂδπά τῆς ργίποεβ οὗ Μολρ 
δοοάς νυν ἢ Βαϊδδη. 

9 Απά Οὐὐδά ολπιῈ υπῖο Βεαΐδδπι, 
δηά 5414, δι πιο γέ ἴΠ 686 νυΣῖτῇ 
τπεεὶ 

Ιο Απά Βαϊδαπι ελἱά ιἱπῖο Οοά, 
Βαϊαὶς τῆς δοῃ οἵ Ζίρρογ, Κίπρ οὗ 
Μοαῦ, μαιὶ βεηξ υπῖο π|ε, σαγέησ, 

11 ΒεΠοΪά, ἐῤδεγὸ ἰς ἃ ρεορὶες σοπις 
ουῖ οὗ Ἐργρῖ, ψῃοἢ Τσονεγεῖ τῆς 
ἔλεε οὗ τῆς εαγἢ : σοπὶθ ποῦν, σιγθε 

τἤεα, ουγϑε πὲ [ἢ]8 Ρεορὶε; ἔογ τῆ Ὺ 
Ωγέ ἴοο τι ἔογ πιε : ρεγαάνθητζιγε 
1 58.411 ργεναὶὶ, ἐῤαί ἍῈ ΠΊΔΥ 5Π|16 

τὰς 1ποπι; ρΡεγδάνεπζιγε 1 58}}4}} δὲ εν. 
: 7 εἀκα 

ΑΌ]ες ἴο ονεῖοοπια ἴπεπι, δηὰ ἀγίνε φνυυσὴ ἐκ 
ΥΎΣ 

τῆεπι οὐ. Ἀμηρβόνη 
12 Απά Οὐοά 4 υπῖο Βαΐδαπι, “ἐνν- τἢεπι, δηά ἐῤσί ἱ τιλὺ ἀτῖνα τΠ6πὶ οὐ 

οἵ τῆς ἰαπά : ἔογ 1 ψοῖ παῖ ἢς ννυῆοῃηι 
ἴδοι δεθβδαϑδε “ς Ὀ]ε55εά, ἀπά ἢῈ ννΒοπ 
ἴῃοιι συγβοϑῖ 18 σιιγβϑά, 

7 Απά τῆς εἰάειβ οὗ Μοδῦ δπά 

ΡΓοϑβίοη ἰη χχὶ. χ,ό (“"ἔοιτηοῦ κίηρ οὗ Μοδδ᾽), 
βιρρεσὶ (δαὶ Βαϊαῖς ννγᾶβ ποῖ [(δ6 Πογθ ἌΙῪ 
Κίηρ, δηὰ ἰῃδὲ ἃ εἴδηρθ οὗ αὐπδϑῖυ μδά ἰδκθη 
Ρἶδοθ. ὝΠὸ Ἰδίοεσ Ἰάγρυπὴβ τὰκ Βαδὶδκ ἃ 
Μιάϊδηϊΐο ; δηά ποῖ ᾿ππργοσδοϊγ. Η!5 ἐλ ΠΟΥ 5 
Πδίης, ΖΊΡΡοσ, “Βιγάὰ," τεγηϊηάς υ5 οὗ ἔῃοϑδ 
οὗ οἴδοσ ΤΠ αϊδηίιες, σις. Οτοῦ, ““Οσονν,᾽ Ζεοῦ, 
“ΜΟΙ ἢ" Ροβϑθϊγυ ἴῃς ΜΙιάϊδηϊ 5) ἙοδΠιοξίδιῃς 
Βδά ἰδκοῃ δάναηϊαρο οὗ ἴπ6 νυϑδίζῃοϑϑ οὗ [86 
Μοδθιῖεβ δῆοσ 16 Απλου 5} υἱςοίοσίεθ ἴὸ 
65 Δ Ὁ}15}} Ἐβασηθοῖνοθ ἃ5 ὉΓΊΠΟΘ5 ἴῃ ἴΠ6 ἰδηά, 85 
[6 Ηγίκϑοβ ῃδὰ ἄοπο ἴῃ Εξγρί; Ροββί ΌΪῪ ΠΟῪ 
δὰ Ὀδθη ᾿ππηροβοὰ ὑροὴ ἴδ6Ὲ Μοδθϊεθ ὉΥ 
δΊΒοη: οὗ, ]ο5ἢ. ΧΗ], 2:1. 

8. «υα: ἀμινεεα δεεαισεο 97] 111.  Θγδηκ 
ἔτοπι Ὀείοσε {βοπι,᾽" 1 ἴΘγΓΟΌ. 

δ. Βαίααηι ἐδε “οπ φῦ Βεογ] 866 Νοῖδ δ σπά 
οὗ (δὸ οδιδρίεογ. 

Ῥείδον, «υδίοῦ ἐξ ὃν δὲ γίυεν οὗ 1δὲ ἰαπά Ὁ 
ἐδε εὐ άγεπ ἡ δὲς ῥεορἰε] Βδίμοσ, τ 10} τ 88 
οἱ π0 ΣΥῸΣ (ἰ.ς. [Π6 ἘΘΡΉΗγαΐοβ, 50 οδ] θὰ 
ΠοΓῈ δηὰ εοἰϑεννῃογο ΟΥ̓ ρΓΘ- ΘΠ ΠΘΏΟΘ), 15 18 
ποῦῖνο]απά, ΕῸΓ ““ἢ]5 ΡΕΟρ Θ᾽) 50π16 δηςϊθηΐ 
ΔΌΪΒογιε5 τοδὰ "6 Απητηοη,᾽"") Ὀὰζ νυσοηρὶγ : (Π6 
Απλπηοη 5} (ουσιοσυ αἀἰὰ ποὶ 5ἰγοίοβ ἴο 186 
ΕᾺΡὮγαῖοβ. Οη Ῥεΐδοσγ, 8.66 Νοῖβ δὲ εηὰ οὗ 
τς Ἑομαρῖίοσγ, 

7. Ἀρευαγά; 9.7 ἀϊυϊπαίίοη] ἩΡΘΌ. “αἶν!- 

Του 58.418 ποῖ ρὸ στὴ τπαπὶ; του 
8ῃα]: ποῖ συγϑε ἴἢ6 ρβορὶε: ἔογ τῆ εγ 
αγέ Ὀ]εββεά. 

12 Απά Βαϊδαπι τοβὲ ἃρ ἱπ τῆς 

Ὡδίϊοηϑ,᾽" ΓΔΕ ἰηίογρτεϊοὰ ἴῃ 2 Ῥεΐ. 11. ας, ΌΥ͂ 
“ἢ νγαρθβ οὗ ὑησ ρθουϑηθϑ5.᾽") 80 ἰῃ 2 ϑάγῃ. 
ἦν. το, 0 Ἡδῦγοενν νγοσά ἔοσγ “᾿ξοοά τάϊηρς "" 
ἀεποίεβ 86 σεννασὰ οὗ βοὴ (ἀρ. 

8. 26 πίφρι] ΤΆ νγὰβ εἰἴδβοσ ἴῃ ἀγεᾶπὶ ΟΣ 
ἴῃ ΠΙΡΒΓΥ νἱβδίοη 1μδὲ Βαϊδαπὶ Ὄχροοϊοὰ ἢΐ5 
σοτηπλιηϊολίίοηβ. Ηΐ5 δνθηξυδὶ σΟΙρ] Δηςδ 
ΜΓ] Β4]Δκ᾽5 σθηιοϑὲ ϑυρρεϑίβ δὴ ὑπέβνουγαθίο 
ἰηἰογργεϊδίοη οἵ ἢἰ5 σοηάπςξ οη [15 οσοδϑβίοη, ᾿᾿ 
Ηθδ τηυβδὲ δυεῖν δᾶνο Κπονγῃ ἰδαὶ Οοὐβ 
Ὀ]εββίπρ' νγὰβ οἡ 6 βϑορὶθ νἸὮ νόθα πλδγνεὶ- 
Ἰουβ πηλοῦ ἔοσί ἢ ἔγοπιὶ Εργρὲ δ6ὸ νγᾶβ δο- 
υδίηϊοά, ἀηὰ ἔτοπι ψβοη δ6 διδὰά ΠἰπΊϑοὶ 
ΡΓΟΌΔΟΪΝΥ ἰεαγηθὰ πιυςῖ. Απὰ Ἠΐ5 γορὶῪ ἴο ἐῃ6 
ΓῚΞΘΕΠΡΈΓΒ ποχέ ΤΠΟΓηΪηρ (ν. 13), ὈΘΈΓΑΥ5 186 
ἀεβῖγε ἴο νοηΐυσο ἴο ἴδ6 αἱπχοβὲ οὐ [δὲ ψνῃϊοἢ 
Οοά ννου]ὰ ποὶ ἔογθι ἃ σδίβον (ἤδη ἴἰο ςλτΥ 
ουξ Οοὐἷδβ ψ1}} ἰῃ Ποδγίυ ϑἰ πο  Υ. 

12. Τδοι «ῥα ποὶ ρὸ «υἱὴδ' δον; ἐδοῖ 
“ῥα ποῖ εμγὲθ ἐδε Ἀρέι ἢ Τἢθ πιρδηϊηρ 15 
5 πέδη δ! : “ἼΤΒΟυ 584]: ποῖ σὸ ὑυἢ ἰπδσὰ 
ἴο συγϑε {Π6 Ῥϑορὶθ.᾽" [ἡ Ηροδτονν, ἔννο οἶδιιϑθδ 
οὗ ψῖοΝ Ἐπ οπθ ἰ5 ἸορΊο δ! ϑυθογάϊπαίο ἴἰο 
(86 οἰβετ, οἴδη ἄρρϑᾶσ ἃ5 σοογάϊπαῖϊθι 80 ἴῃ 
186 δεοοηᾷ (οπηπιαπάτηρηξ, “ ΤὭου 5ῃ4]: ποῖ 
ΙΆΔΚΟ... . ἴδοιι 5μ41ξ ποῖ Ὀον ἀονγη ἴο ἴδοτη ."" 
ἐ. 6. “ἼὝΒου 5ῃ41} ποῖ πιδῖκθ... ἰῃ ογάογίο θονν 
ἄονγῃ ἴο ἐποηλ." ' 



τἩδ δ. 

Υ. 14--.-23.] 

ταογηΐηρ, δηά 86] 4 υπῖο τῆς ῥηπςαβ 
οὔ Βαϊαῖ, Οεῖ γοῦ ἰπῖο γουγ ἰαπά: 
ἴοσ ἴε ΓᾺΡ ταοΐυβεῖ ἢ ἴὸ ρίνε πι6 
Ἰεανε ἴο ρὸ τ γοιυ. 

14 Απὰ τς ρἤποεβ οὗ Μοδ τοϑε 
0, ἀπά {λεὲγ ψεηΐ ὑπο Βδϊακ, δπά 
βδὶ 4, Βαΐίδαπι γεξιβεῖῃ ἴο σοπὶα τ 8. 

Ις 4 Απὰ Βαϊαλϊ βεπὲ γεῖ δραίῃ 
ῬΙηοαβ, πλοῖα, δηα πῆογα Ποποῦγδοϊα 
τη ἴδογ. 

16 Απά {πεν σλπις ἴο Βαΐδδῃ, δαπὰ 
βαϊά ἴο ἢίπι, Τ ἢ β4 1:1 Βδίαῖ τπε 8οη 
οἵ Ζίρροτ, '1,εῖ ποιπίηρ, 1 ΡΓὰΥ τεα, 

ἀετοὶ μά ἰΠάΟΥ τῆες ἔτοπι σοηλΐπρ ππῖο πΊ6: 
“2 ονε, ὅδε. 17 Εογ 1 ψ1|}] ργοπιοῖς πε υπΐο 

ΨΕΙΓΥ ρίεδῖ ποπουγ, δηά 1 νἹ}} ἀο 
νηδίϑοενεσ ἴθου βαγεϑῖ ὑπο π16: 
ςοπὶς τπεγείογε, 1 γᾶ πες, οὐδε 
τὰς τη ϊβ8 ρεορίε. 

18 Απά Βαΐδδπι δηβυνεγεά δηά βαἰά 
ὁ οδδρ. 24. Ἰηῖο ἴῃς βεγνδηΐβ οἵ Βαίαλκ, ὁ1{ Βαϊ 
:᾿ ψου]ὰ ρίνε πλε ἢϊ5 Βοιιβε [1] οὗ 5|͵νογ 

δηά κι], 1 σληποῖ ρὸ Ὀεγοπά τῇς 
ψνογὰ οὗ ἴτε ΓΟΒῸ ΠΥ ΟΟά, ἴο ἀο 
6595 ΟΥ ΠΊΟΓΟ. 

15. “454 Βαίαξ “ἐπὶ γε! αφαΐη, ὅς. Βα]ΑΚ, 
᾿κὸ (06 δποίσης μοδίβεηῃ ὑοσ]ὰ ρΌΠΕΓΑΙΪΥ, 
ποῖ ΟΠΪΥ Ὀεϊϊονοὰ ἴῃ {Π6 ΘΒΊΓΔΟΥ οὗἉὨ (Π6 οὔΓϑαβ 
δηα ἱποδηϊλιομβ οὗ {86 βοοίδϑδαγοσβ, Ὁ Γὸ- 
ξατάοά ΓΠΕΙ͂Γ Ξογυ δ 85 5. ΓΙ ΣΎ σοηδ]. 80 (86 
ἴανουγβ οὗ [86 ροάς {βοηλϑοῖνος σοῦ Κονν 156 
᾿οῃϑίἀοτεάὰ 848 ρυγοθιδϑδῦϊο (οἴ. Ρ]π. “ Ναῖ. 
ΗΙ!Ξι. Χχνπ. 4). Ηρηρο Βδῖακ, νβθη ἢΪ5 ἢσϑι 
οὔεγ νυ3 ἀθο ποά, ̓ πῖογβ αἴ οησο ἔπαξ ἢ6 δὰ ποῖ 
διά ΒιρὮ δηοιΡἢ, δηὰ ϑοηάς "Ὁ σῖησθ5 τηοσὸ δηὰ 
Τλοσὸ ΒοηουΓΑὈΌ]6,᾽" τ ΓΙΠΒοΓ Ῥγοβοηΐβ 1Πδη 
Ὀεοῖοσγο. Αῃηὰ (δε ἴοστης οὗ Βδ]Δδ1)}5 Δῃϑνγοσ 85 
τερογίεἀ ἴο ἴμε Κίηρ (“ Βαϊδαπι γεξυβεῖ ᾷ ἴο 
ςοπ!6᾽)) ψου]ὰ ϑθθπὶ ἴο τηνἱ6 [Π6 σοΟΠΒΈ ΤΠ ΠΟΙ 
Δοί Δ ΠΥ Ρὰΐ οη ἴβότὰ ὈΥ Βαϊδκ. 

190. »ε 41:0] ἐ.ε. ἃ5 (86 οἴμοι δῆνουβ Ἀ6- 
ἴογο γου. Το βοριξς ἴῃ τ ΒΙΟἢ Βαϊδδπὶ δοϊθα 
ἀἰβρίαγϑ 1561 ΠΟΥ σηοτο οἰοατῖγ. ὙΒΟΙΟ νγᾶ5 
ὯῸ0 φτοιυηά ἔοσ Ὄὀχρεσίίηρ αἀἰξογεηῖ αἰγεσ 08 
ἔτοσα Οοά οἡ ἔπε πιδίίοσ βδὴ ἴμοϑα δἰγεδα νυ 
εἰνεη. 

20. γὴε ωὐ, πᾶ 5ο «υἱὴὲδδσαιάΕίδερε] Οοὐάβ 
βτθὶ ςοπιηιδηὰ ἴἰο Βαΐίδατη, σ. 12, ὙἘγΌ Δ] ]ΪΥ 
ὑνο- ἕο ὰ (ἴΒοὺ 58ι|2411 ποῖ ξὸ ἢ ἔθοπι;" 
δου 5841} ηοΐ οὐυγϑθ, δζς.,"), νγᾶ5. οὔθ δηά 
5: π|ρὶ6 ἴῃ εἴξεοῖ. ΗδἊθ νγᾶβΒ διάάθη δοϑοϊαο]ῦ 
ἴο τεϊοςξ ἴ86 τεφυοϑὶ οὗ [86 ργίποος οὗ Μοδῦ. 
Ηδὰ Βαΐδδπι ἃ 5 ποῦ ϑρι πὶ οὗ 
οὐδάϊοηοθ, μὲ ψουϊδά πᾶν ἐουπὰ [ἢ ἴποϑθ 
βιϑὶ ἱπϑιγισξίοῃβ 4 ὅτδὶ ἀδοϊϑίοη ὕρὸπ [δ6 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙΠ. 

Ι9 Νον τβεγείογε, 1 ῥγαὺ γου, 
ἸΔΓΓΥ γε αἷ8ο είς (18 πίρμῖ, τῆλ 1 
ΤΑΔΥ Κηονν Ψηδῖ τ[ῃ6 ΓΟᾺΡ ΨΜ1}} 547 
ὉΠῖο Π16 ΠΊΟΓΕ. 

20 Απά Οὐοά ολπιε υπῖο Βαἰδδπι 
αἴ πὶρῃῖ, ἀπά βαϊά υπίο ἢΐπι, [ξ τῆς 
ΓΘΠ Τσοπλς ἴο (4]] {ἢεε, τίϑε ὑρ., σπά 
δο ψ πὰ τπεπὶ; Ῥυς γεῖ τῆς νψνοτγὰά 
ΠΟ 1 5Π.4}} 8.01 υπῖο ἴπ66, τμαῖ 
8Πα]ς τῃου ἀο. 

21 Απᾶὰ Βαίδαπι γοϑαὲ ἃρ ἱπ τῆς 
Ταογηΐηρ, ἂηά 86 4]εὰ ἢ18 488, δηά 
γγεηῖ ἢ τῆς ρῥγίποεβ οὗ ΜοδΌ. 

22 ἢ Απά (ὐοδ᾽ 8 δῆρεγ νγᾶβ Κι Π4]εἀ 
δεοδιιβα ἢς ψγεηῖ: ἂδπὰ τῆς δηρεὶ οὗ 
τῆς ΓΟᾺΡ ἰοοά ἴπ [6 ὙΨΑΥ ἰοῦ δλῃ 
Δάἀνειβαγυ ἀρδίηϑιὲ ἢΪπ|. Νον δε νγᾶβ 
τ ἀπ ὉΡΟΩ ἢ]8 8583, Δη4 ἢἰ8 ἴνγο 861- 
νδηΐβ τύέῦε ὙΨΣ]Ὴ ὮὨ]ΠῚ. 

22 Απὰ “τῆ 458 β8ᾶνν {πε δηρεὶ οὗ" 2 Ὀεῖ 5. 
(Ὡς ΤΟΚΡ βιαπάϊπρ ἰπ τῆς νγᾶγ, δπά 7υάς 1. 
ἢϊ8 βννογά ἄγαν ἴῃ ἢἰ8 ὐῤε : δηά 
1ῃ6 488 τυτηδά 4546 οὔκ οὗ τῃ8 ΨΑΥ, 
δηά νγεηΐ ἰηῖο ἴῃς Ββεϊά : δπὰ Βαίδδιι 
δηοῖα ἴΠ6 458, ἴο ΓἼΓΩ ΠΟΥ ἱπῖο [ἢ ὙΨΑΥ͂. 

τηδίζοσ. ΗΠ 8 Ὠγροοσιῖςδὶ ἱππρογἝιη!υ ἢ σοά 
γβοη [Π6 ἔγεϑῃ ΠΊΘΒΘΟΠΡΈΓΞ ΟΔΙῚΊΘ ἔγοπι Βδ]ακ 
ἀρτηοπδίγαίϊο 18 δυοσβίοη ἴο Οοά 8 ἀδοϊαγεὰ 
ΨΜ11. ὙΠ οηρσοίογννασγά ἢ νγὯβ ὯῸ ΙΟΏΡΟΓ Οἡ 
Ῥζοδαίίοη ἔοσ ἴΠ6 ἀϊρη! Υ οὗ θείην Οοἀϊἷξβ ἰογαὶ 
Δι αϑβδάοσ, θυΐ νγᾶ5 ἀορτδάθὰ ἴο {πὸ πηθδηεῦ. 
Τυποίίοη οὗ δὴ υνν]]Ππρ ἱπϑίσυσηοηῖ. Αὐοςοογά- 
ἸΏΡΙΥ δ6 15 ργονϊ δὰ νὑἱἢ πὸνν ᾿πϑίσγυς οῃ5. 
Οτίροη οὔϑογνεβ [πδὲ δὰ Βδίδαπὶ Ὀδθοη ἡγοσ ἢν 
Οοά νουϊὰ μανο ρυΐ Ηἰ5 ννογά ἴῃ ἷ8 Ὠραγῖ; 
δυῖ 45 [πἰ Πεατί νγὰβ οσσυρίοα ὈγῪ ἴπ6 ἰυξὲ οὗ 
ξϑῖῃ, ἴμ6 ννογὰ νγαβ ρυΐ ἴῃ 1Π6 Ρσορῃοί᾽5 πιουτῇ 
ΟὨΪγ. Τδα ερὶπὶ οὗ Οοὐἷβ ἀρδιηρθ ν] ἢ 
Βαϊδαπι 15 σι ΒΕ οχῃθιοὰ ἴῃ {815 τοηλάσγκ, 
1[δουρὰ ἴΠ6 ϑεηβϑο οὗ με ϑογρίυτο ρῆγαϑθ, “" ἴο 
Ρυΐϊ ἃ ψοσγὰ ἴὼ (86 σπου" 15 ΠΑΓΑΪΥ 80 (εξ 
Ῥουξ, χυπϊ. σ8). Οἡ ἴπο Ἑσδβαγαςῖοεγ οὗ ΒδἰΔ8Π|, 
866 Βρ. Βυῖετ5 νὰ }] -κηονσῃ δούτηοη, δηὰ [δι 
ο τ 1. Η. Νεντήδῃ, “ ῬάΑσγοςβῖαὶ δοστηοηβ,᾽ 

οἷ. τν. 

22. ἐδὲ αηρεὶ 9 ἐδεὲ ΤΣΟΚῸ “Ἰοοά ἐπ ἐδὲ 
«ὑα.) 79 γ απ αἀνεγ:α 7 ασαϊησὲ ῥί»ι] 1.6. ΤῊΘ 
Δηροὶ [δὶ Ἰοὰ 1Π6 [5Γ26}165 (σγουρὰ (δ6 ν"}}- 
ἀεστιεβ8 (ΕΧ. χὶν. 19, ὅζο.), δηὰ 5 ϑοα ΘΠ ΕΥ 
Δρροδσγοὰ 45 ἴδε (δρίδιη οὗ ἴπ6ὸ [,ῸΟΚ᾽5 Βοβκῖ 
ἴο Ϊοβθυα ([ο58. ν. 13). [ῖπ ἀεϑιηρ ἴο συ ΓΘ6 
ἴβγδοὶ, ΒαϊδδῃῃηῃΒ νγ»ὰβ πρδθηρ ἀρδιηϑὲ [8Γ26}᾽5 
Ιολάοσ. ὙΠῸ ρῥγόϑθεποθ οὐ [πὴ6 δηροὶ ἴῃ ἢ]5 
Ῥαΐδ ννδβ ἀοϑιηῃρά ἴο ὀρϑῇ ἢ]5 ογος, ὈΠπαάθὰ ὈΥῪ 
5, ἴο [6 τρὰὶ] οδαγδςοίοσ οὗ ἢϊ5 σουγϑθὸ οὗ 
σοηάυςξ, 

2.42 
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24 Βυὲ «ἢε δηρεῖὶ οἵ τῆε ΓῸΚΡ 

βίοοά ἴῃ 4 ραῖῃ οὗ τῆς νἱπεγαγάβ, ἃ 
νν411 δείπιρ οὐ 1818 8:46, ἀπά ἃ νγ8}} οἡ 
(ῃδῖ 5146. 

2ς Αμπά ψἤεη ἴδε 458 8ὁἂνν [πε δη- 
56] οὗ τῆε ΙοκΡ, 886 τῆχγιβς Βοσβαὶξ 
πηῖο τἢ6 ννα]}. δηά Ἵγυβῃεὰ Βα]δδηι 8 

ΝΌΜΒΕΒΞΘ. ΧΧΙΙ!. ἰν. 24--32. 

[ἢαὲ ἐδοιι παϑὲ δι τἴ6 ἢ τς τῆ 686 ἴἧἄγες 
Εἰπι68 ἡ 

29 Απὰ Βιαΐδδπι βα]ὰ ὑπίο (ἢ 885. 
Βεοδυβε ἴθου [ιδϑὲ τποοκοά τὸ: [ 
του] τογο σγεῖα ἃ ϑιυγογαὰ ἰπ πλῖπ6 
Παπά, ἔοσ πονν ψψουϊά 1 [(1}] τῆς. 

20 Απά ἴδε 488 84 υπῖο Β]δδῃ), 
ἴοοϊ δραϊηϑὶ τῃ6 νγὰ]}: δπά ἢ ϑπηοῖς «“ἤπι ποῖ 1 τϊπε 255, ἴωροη ψ οι που ᾿ΕΝ ἀο 
Ἦεγ δρδίῃ. δαβϑὲ τάδ ἴενεῦ βίηςε 7] τῦᾶς τῆϊης γἰδάεα 

26 Απά (δε ληρεῖ οὗἩ {πε ΓᾺΡ υπῖἴο τηΐβ ἀΔγ ἡ νγὰ8 1 δὐὲσ νγοηξ ἴο [Ὅν τὸν 
ννεηῖ γῆ οσ, ἀπά βἴοοά ἰῇ ἃ ΠΆΓΓΟΥ 
Ρίαςα, Ψθοα τῦῦῶς ΠῸ ΨΆΑΥ ἴο ἴυγη 
ἀὐὰ ἴο ἴῃς τίρῃς Βαπά οὐ ἴο τῆς 
οἴ. 
27 Απά ψβεη [ἢε 255 δὰαὺν ἴῃς μὰ 

οὗ τε ΓΟΚΡ, 886 [611] ἀονγῃ ὑπάεγ 
Βαίδαπι : ἂδηὰ Βαϊίδδηιχ᾽8β ἈΠΡῈΓ νγᾶϑ 
Κιπάϊεά, δηὰ ες 5πιοῖς (ἢε 2858 ἢ ἃ 
5.2, 
8 Απάὰ (ἢεὲ ΚΡ ορεπεά {πε 

τοι ἢ οὗ [6 458, Δπά 8ῆε βδά υπῖο 
Βαίδδιω, δὶ μᾶνε 1 ἄοπε υπῖο (δες, 

ἀο 80 υπῖο ἴπΠεε ἢ Απά δε 8αἰά, Νίῃ. τος ἐζον 
νεῖ, ἄς. 

41 ὙΠ πη τς ΠΟΒΡ ορεπαά (ἢε ἐγε8 
οἵ Βαΐίδαπι, δῃὰ πε βἂὰνν ἴῃς δηρεὶ οὗ 
{Π6 ΠΟΚΡ βιδηάϊηρ ἴῃ τῆς νγᾶν, ἂδπά 
ἢ15 ϑυνογὰ ἀγαννῃ ἴῃ Πὶ8 μαπὰ : δπά πε 
βονγεά ἀονγῃ ἢἷ8 Πελά, δπά ᾿{6]1 θδς [Ο τ, 

ἄερεεεῖς ΟὨ ἢ 8 ἔλεαδ. 
22 Απὰ [δο δηρεῖ οὗ ἴδε ΓᾺΡ εαἱὰ 

ὑπο πϊτα, κ᾽ Πεγείογε μδϑῖ μοι βαλε η 
{Πῖης 235 ἴπεβε [ἤγες τἰπγε8 ἡ ΕΒ οἱά, 

Γςᾶιι86 10») ΨΆΥ ἷ8 ρεζνεῖβϑε δείογε τὰς : 

24. ἐπα ῥα! φῇ ἐδε αἱπεγαγά:] 1.6. ἴῃ ἃ 
Ραΐὴ 5δυξ ἰπ ὈΥ Υἱπευαγά--νν8}}8 οὐ δάσο 5:46, 
ὙΠ Ρῥσοόρταδβδ ἔτοπὶ (μ6 τοδὰ [βγουρὴ [86 ὀρθη 
δεϊά (τυ. 232) ἴο [παῖ νυδὶ]δὰ ἴῃ, δηὰ ἴβϑῆςθ ἴο 
1Π6 5ἴσαϊξ ρίδοθ, υβογο ἔθοτθ νγὰϑ Ὡ0 τστοοπὶ ἴο 
ἴωσι (υ. 26), 5πενν5 [πὲ Βαίΐδδιηι νγᾶβ Δρρυοδοῖ- 
ἵηρ ἃ οἰἴγ, πο ἀουδὲ [δὲ νος τγᾶ5 1Π6 φβοδὶ 
οὗ 15 ἸΟΙΠΊΘΥ. 

48. “4π4 δε ΣΟ οῤεπεά ἐδὲ ν»ποιωδ ἡ 
ἐδεὲ σα] ὍὕΠ6 δοοουπὶ οὗ ἘΠϊ5 οσσυγτεηςθ οδη 
ΒΑΓ ἤᾶνθ σοπὶθ ἔσοπι ΔΩΥ͂ ομὸ οἶβὸ ἴδῃ 
Βαϊδαπι ἢ πηβοὶξ, δηὰ ΠΊΔΥῪ ρευμᾶρβ πᾶν Ὀθθη 
εἴνεη ὈΥ Ηἰπὶ ἴο (Πδ [5γδε [65 δέου ἢ15 σαρίυσα 
ἴη [86 νγΓ δραϊηεὶ Μιάϊδη. Οἵ οὐ χχχί. 8. 
ὙΠαΐ ψΏΙΟΒ 5 Βογα τεσογάθα νγᾶ5 Δρραγοῃίν 
Ρεγοδινοα ΕΥ̓͂ Β΄ πὶ δίοπθ δσηοηρϑί δυγηδη ψυ]ῖ- 
Ὠδ5965, ΒῸΓ (δου ρἢ Ὧ΄8 ἔν ϑογνδηῖβ ΨΟΙῸ 
1 τὰ (υ. 22), δἀῃὰ [86 δηνουβ οὗ Βαϊδὶς 
4130 (υ. 35), γεῖ {Π6 τηᾶτνοῖ ἀοο5 ηοῖ ἀρρεϑᾶσ ἴο 
δαᾶνθ αἰϊγδοϊοα {μοὶγ διἰοπίίοη, Ὑἢὸ οτίθβ οὗ 
ἴΠ6 458 νου]ὰ ϑϑϑῖὰ ἤθη ἴο ἢδνθ Ὀδδη 5ιρτῆ- 
σδηΐ ἴο Βαϊδαπλβ τωϊηὰ ΟὨΪῪ (30 δὲ Οσερ. Νγϑββ. 
“ἀδ ν᾽] Μοβί5,᾽ «μὸ ἥμπεηι). Οοά πιᾶὺ δᾶνα 
Ὀγουρῆς 1ξ δρουΐ ἐμαῖ βουπάβ υἱζοεγεά ὈΥ {Π6 
σγθδέυτε ἀξῖεσ 115 Κἰπὰ Ὀεσάτηα ἴο πε ὑγορβεῖ 5 
᾿πι6]Π!ρθῆςθ ἃ5 ἰπουρῃ ἰξ δἀασγοβθοα δϊπὶ ἰῇ 
ΤΑ[ΙΟΠΔ] 5ρθοςῃ. [ἱπάδοὰ ἴο δὴ διιρισ, ργάϊπα 
ΠΙτηϑΕ]Γ ΟἹ 15 511}} ἴῃ ᾿πογρσοξίηρ [86 οτος 
δηὰ πηονεηθηΐβ οὐ ΔηΪΠΊΔ15, ΠΟ τηοΓὸ 5ἰδγ  ην 
Ὑναγηϊηρ σουἹὰ 6 ρίνθῃ [ΠΔΠ ΟἿΘ 50 ΙΟΔΪ 85 
115, γεῖ σοηνεγϑὰ ᾿πγουρ ἢ ἐδ τηθάϊυχη οὗ ἢ 15 
ΟΥ̓ ἃτί; δηά ἴο ἃ 56Ὲσ ργείθῃάίηρ ἴο βυρογς 
ΒυπΊδη νγϑάομι ΠῸ πιοσθ δι Π}}]!1Δξηρ τε θαϊκα 
οδῃ Ὅδ6 ἱπηδρίποά Τμ8η ἴο ἐοαςῖ Ηἷπὶ ὈΥ {86 
που ἢ οὗ 5 οὐτι 855. ὍὙΠε6θ6, {πὸ βρθςΐδὶ 

βρη ἔσδηςοβ οὐἨὁ ἁ ἰδθ ἐγδηβδοίοη, νου ὃ6 
ΓῊΙΞΘΘΩ ΘΠΕΓΕΙΪΥ 1 τὰ εε ἴο ΞΌρροβθε (88 
Μαϊπιοηϊάθς ἂρυά Οτοίυς ἐπ Ἴοε., ΒΑΌΕΓ, 
ΤΒοΪυςΚ, δηᾶ δβρϑοῖϑ !γ Ἡδηρϑίθηθοσρ, ὁ Οδ5- 
οδιοπίο ΒΙ]Θδπ5,᾽ ΡΡ. 48 544.) [μὲ ἴπ6 ὑγο]θ 
Ῥδϑϑοά ἴῃ ἃ νἱβίοῃ, Βαίδαπυ Ὀδῖηρ ΌΥ (86 Ροννοσ 
οὗ Οοὰά οξδὲ ἱπΐο ἃπ οοβίδες 5ἰδίθα Απὰ {Π6 
νογὰς 186 [ογὰ ορεηθά, δίς.᾽ ΟἰΕΑΥ͂Υ ᾿πάϊςδῖθ᾽ 
[πὲ ᾿ξ νγὰβ οὐ ἴπ6 455 ποῖ οὔ ἐδὸ ρσορδεξ 
[δὲ ἴπ6 Ὀινίπο Ηδηὰ νᾶ ποτὲ ἱταπιρα αι ον 
ἰαλιά. Οη {δο οἴδεῦ βαπᾶ, {86 ορ᾿πίοῃ ἐμδὲ {86 
885 ΔοίΌ Δ ΠΥ υἱξετοὰ νὴ (Π6 του ἢ ἀγεςυ ]δῖθ 
ννογάβ οὗ Βυμηδη 5ρϑοςοῦ (ΒΟουΡὮ 5111} ἀοξεηάδοὰ 
Ὀγ Βαυχηρατγίεη, οη Οογίαςῃ, ΟΝ οτάϑνν. ἄς.); 
ΟΥ ονεη ἰδδὶ [Π6 υἱΐογδηςθ οὗ ἔδο 855 νγᾶϑ 50 
ζογπλθὰ ἴῃ [86 δἱἷγ 85 ἴο 121] ἢ (86 δοσθηΐβ οὗ 
ΤΩΔΠ 5 γος οἡ Βδ]δδπι᾿5 ϑδγβ (8 [ἀρὰ ἐπ Ἴος.), 
586 6Π|5 ἸΓΓΘΟΟΏΓΟΘΔΌΪῈ ἢ Β 5. δε ΔΥ ΟἿ. 
Βαΐϊδαμη νυ85 ἰηάἀοοὰ Ἰδθουσπρ ὑπάοσ ἀογδηρο- 
τηοηΐ, ἱπάπσοα ΌΥ δῖ5 ἱπάυϊροηςθ οὗ δνδγίςθ 
Δηα διρδ[οη, δηὰ [ἢ15 ἴοο ἀρρταναίϊεά δ {πὸ 
τοοϊηθηΐξ ΟΥ̓ ΦΌΓΟΙΙ5 ΔΩΡΌΓ; γεῖ 1ξ 866 15 ΞΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
σοηοεῖν 6 [Πδξ ἢ6 σου]ά δοΐιι]}} 7 πᾶν Βοασά 
Βυπηδη 5ρΘΟΟΒ ἔγοση [86 τιουτἢ οὗ ἢἷς οννῃ 
855, ἃπἀ δυύθῇ 5Ὸ Οἵ 85 πδιτδίϑα ἰὴ οὐ. 29) 20, 
ἴο Βοϊὰ 4 ἀϊδίοσιιο σῖῖῃ μετ, δηὰ δον ὕὼὺ 
55 τι8 οὗ αἰβῖηαΥ δηὰ δϑιοῃιβῃπηθηΐ, 

81. απά δῪὲ “παν ἐδὲ αηρφεὶ 9 δὲ 1,.0Κ}]} 
ΤΠ6 Δηρεὶ ννᾶ5 οὐξνγαγα]γ υἱϑιἷθ, 45. ἴῃ Εχ. 
ΧΙΥ, 19, Δηἀ νγᾶ8 {88 πονν ϑθδη ΟΥ̓ Βαϊδδπι, ἃ5 
Ὀεΐογα ΌΥ [πὸ 485; γεῖ νγᾶϑ υἱβί]6 ὑνἹῈ} βυς ἢ 
Ἰπυδίίοη ἰδὲ Βὸ τγᾶϑ8 ποῖ Ὀεμοὶά ὈΥ ΔΩ͂ 
οἴδποτβ. Βεγοηά (15 ννὰ πονν ποῖ {86 ΤΏΔΏΠΕΣ 
οἵ σοῃάϊ ἰοῦ οὗ 815 ἀρρθάσδῃςθ. 

82. ἰ; ρεγυεν.ε] Ἀδίμοσ, 18 ποδάϊοπε. 

: ΗΒ. 
Ι ψεπῖ οἷἍδπι το τ ΓΠϑιαπὰ τῃε6, δ6- οὐ δ δε 

τνέο ζάσε. 



ν. 33-41.} 

.43 Απάὰ Π6 258 8} π|6, Δπἀ τυγηεά 
Ἴἴτοιὴ πι6 ἴῆ686 (ἢγεε ΕἸ Π165: 1η]688 586 
ἢδά τυτηφἀ ἔτοπλ πης, 50 γεῖνγ πονν Α͵βο 
1 δά εἰδίηῃ τῆες, δηά βανεά ποῖ δἱΐνε. 

24 Απά Βαίδδπι βαἰά υπίο ἴῃς δηρεὶ 
οὗ τῆε ΙΟΚΡρ, 1 ἢᾶνε βἰπποά; ἔογ 1 
Κηενν ποῖ τῃδῖ του 5ίοοάεβί ἱπ τῆς 
ὙΨΑΥ ἉρΡΑΪη5: Π16 : Ππονν πεοτγείοτγο, 1 1 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΧΙΙ. 

47 Απά Βαϊαὶς 5α]ἱά υπῖο Βαϊίδδιῃ, 
Πιά 1 ποῖ δαγῃθβεϊγ βεπά ὑπο {δες ἴο 
64}} {πεε ἢ ψνπῃεγείογε σδπιεβῖ ἴδοιι ποῖ 
πΠπῖο πιο ὶ δηλ 1 ποῖ δϊβ ἱπάεε ἴο 
Ρτοπιοῖς ἴπεε ἴο μβοπουγὶ 

428 Απά Βεαΐίβδαηι 8214 υπῖο Βδίακ, 
Ι,ο, 1 ἂπὶ σοπὶα ὑπο (ἢδε: ἢᾶνς ] 
ΠΟΥ ΔΠΥ ΡΟΥ͂ΕΓ δἵ 41] ἴο 880 τὸν 

ΙῊ.Ὁ. ἰἀϊδρίεαδε ἴῃε6, 1 Ὑν}}} ρσεῖ πα ϑαοῖὶς τηΐηρὺὶ τὴς ννογά τῃδὲ (ὐοά ρεέϊει 
δε ευὲΐ ἐκ . . 

ἐλῥνιδ αγεῖ. 1Π ΤᾺΥ τηοιῖῃ. τἢδς 5}.4}} 1 βρεαῖ. 4Ε41Π| 
45 Αμά τἢε δηρεῖ οὗ [ῃε ΠᾺΡ βαἰά 
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9 Απά Βεαϊίδαπι τνγεηῖ νι Βαΐακ, 
Δηἃ {ΠΕΥ σλπης ὑπο ᾿Ἰ Καὶ Ἰγ}41}-υΖοτῇ. 1 0τ, 

40 Απά Βαϊαϊκ οβειοὰ ἀρ ἡ ΟΧΘΟΏ δηᾷ ξενεεξε. 

υηΐο Βαΐδδηι, ὁ νι τῆς πε: δὰ 
ΟΟἿΪΥ ἴῃς ποτά τπδῖ 1 5}}8}} βρθαῖ υπ- 
ἴο τῆες, τὲ τποιι 58Π4]ξ βϑρεαᾶῖκ. ὅ0ο 
Βαίδαπι νγεητνν ἴδε ρῥγίηςεβ οὐ ΒαΪακ. 

᾿ς 4648 Απά ψ ἤδη Βίας ποαγά τπδὲ 
Βαϊδαπι νγᾶ8 οοπιθ, ἢς ψεηῖ ουξι ἴο 
τηεεῖ ἢἰπὶ ὑπῖο ἃ οἰ οὗ Μοδδ, νυ ῃῖςἢ 
ἰς ἴῃ ἴῃς Ὀοτγάεγ οὗ Ασποη, ῃ] ἢ ἐς ἴῃ 

τ 6 υἱπηοβῖ σοδϑβί. 

ΤἊο Ἡροῦγονν ννοσγᾷ 18 ἃ σῶσθ οὔθ, οσουστίης 
ΟἿΪΥ οηςδ ᾶραΐπ, ἴῃ ἃ γεγῦδὶ ἔοττη, [οὐ ΧΥ]. ΣῚ, 
Ῥυξ 18 Θρῆϑθ ϑϑϑῃγηβ οἷδεασ ἔγοῃ (πδὶ οὐ [δς 
ςοφηδίε Αταῦῖς σογά. (Οἱ δὲ Ῥείεγ5 ννογάϑ, 
ἃ ϑι Ῥεῖ, "1, τό, “δ τηδάάποϑβ οὗ ἔθ ρσγορδοί." 

86. Ἃο «υἱὲ ἐδὲ »:6η}] ΑΔ οογητηδηά, ποῖ 
ἃ ῬΕΓΙΩἰβϑίοη σπογεῖὶγ. Οἵ, οἢ σ. 2ο. Β4]δδηι, 
ἼῸ Ἰοηροῦς ἃ ἔδιίῃπιϊ ϑεσναηΐὶ οὗ Οοά, ννᾶ5 
ΠοΠΟΘΌΓΒ ογνοστυ δὰ ἴῃ 411] ἢ]8 δοίβ 50 ἰδδί 
6 πῆρῃΐ βυῦδεσνο [6 ὈΙνηθ ῬΡΌΓΡΟΒΘ 85 Δη 
Ἰῃπίγυπιοηΐ, 

386. «4 εἷΐν οΥὶ Μοαδ] Οτ, Ἰσ-ΟΔΌ; ρΓὸ- 
ὈΔΌΪν 186 5Ξλπ|ὸ ἢ ΑΥ- ΜΟδΌ, 566 οὔ ΧΧὶ. ἢς. 
Α5 Βαϊδατλ ἴῃ ἢ18 ἸΟυΓΗΕΥ͂ του] ἁνοϊά [ἢ6 
ἀϊϑιγιοῖβ οσσυριεα ΌὈΥ̓ {86 σ5τγδοὶἴο8, 6 πιυβὲ 
ἢανθ δρργοδοδοά (15 οἹΕΥ͂ ἔγοση 86 δδϑί, ὈΥ͂ 
186 σοῦγβο οὗ 186 ΝΑ}8]16] : δῃᾷ ἰπ [26 ΠΑπῚΘ 
Βαϊύ᾽ 8, 5[}}} θοσῃθ ὈΥ οὔθ οὗ ἴδ6 ΡΟΣ Ὀγδησοδ 
οὗ [818 5ἔγθαπι, ἴβογο ἰ5 ρήαοω ἃ ΤΕΤΑΪΠΙΒΟΘΏΓα 
οὗ ἴδ6 πδπιὸ οὗ ἴθ Ῥγορδεῖ, 

89. Κἰγ)αιδοὀμαο! δὴ ἱ. 6. 4 ΟἸΕΥ οὗ πέγεβίβ," 
Ἐτοπὶ [Π6 σοπίοχι, ρΡΡαγεηῖν πη Βα] ΑΚ᾿5 
ἀοπιϊηΐοηδ, δηὰ ἱμογοίοσε βου τ οὗ ἴη6 Αστηοῃ, 
Ἡιὰϊγ μοννενοσ ἔδσ βουϊα, ἔογ ἔγοπι 1ξ, ου ἴῃς 
τηοιτονν, [6 σοΟΙΊΡΔΗΥ ρτοοθεδά ἰο Βαπιοί- 
ὉΔ44], ὙΠ] ἢ ΔΥ πουίῃ οὗ ἴη6 Ατποηῆ. [1 νγᾶβ 
ῬΤΟΘΔΟΌΪΥ ἃ ρἷδοθ οὗ ἱπηρογίδποβ, δηᾶὰ ῬοββιὉΪΥ 
[δὶ οὗ Βα]δικ᾿ 8 γοϑσίάεποο. 4.5 δυςἢ 18 15. ρεῖ- 
Ὦδρα τηρηϊοηδὰ ἰῃ δὴ δπάοσβεπιεπέ Οἡ δῇ 
ἘξΥΡἝδΔη ραρυσγυϑ ποῦν ἴῃ {π6 Βτ 58 Μυβευπι 

85ῆδερ, 44 βεηΐ ἴο Βαίδδπι, δηά ἴο πε 
ΡΠηςα5 [Πδῖ τὐόγε νυ Ὠΐτη. 

41 ΔΑπά ἰτ σαῖς ἴο ρᾶ88 οὐ ἴδ6 
τλογγονν, παῖ Βαϊαὶς ἴοοκ Βαίδδηι, δηά 
δτγουρῆς ἢἰπι ὑρ ἱπῖο (ἴῃς Ὠἰρῇ »ἷδοαβ 
οὗ Β88], τμαῖ τἤδβηςε ἢς πιῖρῃξ δεε τὰς 
αἱηιοβῖ ῥσγ οὗ τῆς ρεορὶε. 

{ΠΕ 111.), ἀδέην, 85 νου] βθέτῃ, ἔγο σα 
{πὸ σεῖρτι οὗ Μεγηορίδῃη. Τῆδὲ οπάοσγβεσγηδηΐ, 
δοσογάϊης ἰο (δ6 ἰγδηϑιδέϊου οὗ 1ξ κίνθη ἴῃ 
Ἡραὶης “Εχοάυβ Ῥαργτὶ,᾽ Ρ. 80, 5 ἴο {86 
οἴεςς [δὲ οὐ ἃ οογίδίῃ ἀδυ οὗ 4 Ἴογίδίῃ Ὑθδσ 
ΠΟΙ δεῖ οὔ«ἱ 4 τηϊβϑίοῃ ἰο ΒΔ] (οσ Β]) ϑοη 
οὗ ΖΙΡροσ οἵ Ηυζοίῃ, ψδιο ἢὸ δἀρροϊηϊεά ἴο 
Ηοσγ." Το ῬΆΡΥΤΙΣ ἷ5 τη Π] δ οὰ δὲ [Π6 πδπὶὸ 
Βα], Ὑν ΒΙΟὮ ΤΩΔΥῪ δᾶγο δηϑνγοτεὰ τόσο ΕἾ ἴο 
Β]ΑΚ ἔπδῃ πον ἄρρϑᾶγβ, Β͵ΙΡΞΟἢ σοπῆγηιβ [6 
ᾶῦονθ σεν 85 τοζαγὰς ἘΠ6 ῬΟΥΘΟΠΔ] ὩΔΠΊ65, 
δι [2Κο65 86 ον ποῖ ἔοσ Ηυζοίβ, Ὀυΐ ἔος σᾶΖα 
(' σεορτ. [πϑοῦγ." 11. Ρ. 32). Ηοννονεσ [ἢ]5 
ΤᾺΔΥ δδ, 411 [86 σοπαϊεοηβ ᾿πΊρ] 16 45 ἴο 186 
δἰ οὗ Κιγαῖδ-υΖοίῃ ἴῃ [Π6 δογρἕυγαὶ ποῖῖοο 
οὗ ἰὲ ἅγὸ βαϊἰϑῆθὰ ὈΥ͂ {π6 συΐϊῃβ οὗ δ 1ῃηδη, 4 
ΤῊ1165 ννοβί ΟΥ̓ δου ἢ οὗὨ [6 5116 δϑϑι ξηρὰ ἴο ΑΓ 
ΟΥ τ. ΤΟΥ βἰαπά ου ἃ 5 γδξ Ὀυὲ ᾿πϑυϊδιοὰ 
Θπλΐποηςθ, δηὰ ἔοτῃ ἃ σοπορίουοιβ οΟὈ͵οςῖ ἴο 
411 [δ6 σουπέτγ τοιυηά (566 [ΤΌΥ δηὰ Μδηρίοβ, 
Ρ. 141, ὙΠο0 ΨΤΟΠΡΙΥ το [86 πλπιθ “Κ 586: Κῇ 
Ηδτη:")" 4150 Βιυτοκμαγάϊς, Ρ. 275. δῃηὰ δ 
84] ςγ). Απὰ {ῃ]5 15 Ργο Δ ΟΙῪ {πὸ 5116 1η. 
ἰοπάρα ἴῃ [πο ἰδίοσς ΤἌγρυπιβ, νυ Ὠ] ἢ σροαῖκ οὗ 
Κιν)δι;-ὨυΖοίἢ 85 “6 ρτοδὶ ΟΥ̓ ὙΥΒΙΟΒ 15 
1Π6 οἰ οὗ ϑίμοπ, νοὶ 15 ΒΙγοβῃδ." 

41. δὲ δὲέρϑ ρίαεε: φῇ Βααῇ 1.6. Βατηοίἢ- 
ὉΔΔ] : 566 ΟΠ Χχὶ. 19; 20. 

ἐδραὶλ ἐδέπε ῥῪὲέό τρί δὲ “6] ἈΔίδοι, διᾶ 
ἘΠΘΠΟ0Θ 80 ΒΑΉΟ. 

ΝΟΤῈ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧΙ!. 5. 

Βαίαανε ἐδε τοῦ 9 Βεογ] ΤΏ σμδγαςίοσ οὐ Ῥαΐξ [45 Ὀξεῃ 
Δ πᾶς ἴο δὲ ἰπέοιτοά ϑοθπὶ5 ΠΟΊΨΟΥ͂ΟΓ [}ϊ]5 ΟΧΊΓΔΟΓΑΟΙΠΑΓΥ͂ ᾿ Ἴ 

Αἰπιοϑί Ἔχ! νοὶ Ὁ ἔτοπὶ [Π6 ΘΏΒΙΙΠΡ ὨΔΙΓΔΓΨΘ, 

ΨΕΙΥ͂ ΨΑΙΟΙΒΙΥ δε τηδίοὰ. [{ 
ΡτΟΌΔΌ]ς (μδὲ μ6 νγᾶβ ἔτοιῃ 

{πὸ ἢγϑί ἃ ἸΨΟΥΞΏΙΡΡΕΓ ἴῃ 50π16 βοσΐ οἵ ἴπ6 {π||6 



γ.38 
Οοά; δηὰ ἀουθδε1655 δὲ Ἰοραγηθα ςοπιθ οἰθπιεη 8 
οὗ ρυγὸ δηὰ ἴπ|6 σο! ρίοη ἰπ ἢ]5 Ὠοπὶθ ἰπ 186 
ἔατ οαϑῖ, ἴῃ6 ογδάϊθ οὗ 16 δποοϑίουβ οὗ 5γδοῖ, 
ἐγ Ββόποθ ΑὈγϑῆδπὶ ᾿δὰ οπιρταίθα, δηᾶ ννῃοσὸ 
Νδβοῦ δηὰ παῖ Ὀγδηςὶ οὗ ΤΟγα ἢ 5 ΓΑΠΊΪΥ τὸ- 
τοδὶ πο," ΒΙυηῖ, "πάοβ, (οἰη.᾽ Ρ. 8 ς; δηὰ ννβογο 
ν Κηονν, ἔσοσῃ νασίοιιβ ποῖϊίοϑϑ, (δδὲ σοπιδῖης 
οὗ ραϊ δίς δὶ ἰγδάϊοη ἰός Ἰἰηροτοά, δυςἢ 
ΒΌΡΟΓΙΟΓ Κηονϊοάσο ἀοι δ61ε55 οοηδυςοὰ ἴο 
Βαϊδατιβ τορι ϊδίίοη 45 ἃ ριορῃοῖ, ὙὮ115ὲ 1 
νγ5 τοὶ οἶθδσ δηὰ σοπογοηξ δπουρῇ ἴο ἀείογ 
᾽πὶ ἔτοπὶ δ ΟΥἹὴρ 45 ἃ ἰγαὰθ (Π6 δῇίβ οὗὨ (86 
Βοδίδοη βοσσεσοσ, ὅδ σεσθρηΐ ἀθδ᾽ηρε οὗ σοά 
ἢ ἰσγδοὶ, Βς ἢ ἢδά ρῥγοάυορά 4 ῥγοίουπά 
βδηϑδίίοη δηηοηρϑὲ 411] περ θουπηρ ῬθΟρὶο5 
(ἔχ. χν. 14, ΧΡ Σ 5644.; [ο58, 1, ἣ 544.) 
σουϊὰ ποξ Ὀ6 υπκηοννῃ ἴο Β . δηὰ ἱπάοροά 
1π6 ἱπίοοουτθο Ὀεΐίσγεοη Μεθοροίδπιδ δηὰ 
Εδγρί, 85 ἱπάροα διηοηροξ [Π6 Ῥϑορ θοβ οὗ [86 
Ελϑὲ βΈΠΟΓ ΠΥ (ο, ΒΙαπὶ, ὃ 23), νγᾶ8 οοῃϑι ἀδγ- 
ΔΌΪΟ δῃηὰ σοηξίπυοιυβ ἱπ ἔδοβε {π65. Ηο δή, 
νγ6 ΤΩΔΥ͂ ὃ6 506, ἱπαυϊγοα ἰηΐο [86 ραϑὲ ΠΙΞίΟΥΥ, 
Δα ργοϑοηΐ Βορδ8 οὔ (ἢ15 τοιλδγκ ὉΪς ἡδίίοη ; δῃὰ 
νγὸ Πηὰ Πίπι Δοσοχαϊηρν υϑὶηρ᾽ ἰδησυδρο Ὡς ἢ 
τοβοοῖβ [παῖ οὗ 186 [6νν δὴ τοοογάϑ (ςξ, ΧΧΗΙ, Χ2, 
δηὰ Οϑη. ΧΙ. χό, χχῖν. 9, δηὰ Οϑδῃ. χ]ῖχ. 9), 
Δηα ἱπηρ}165 ἃ Κπονϊοάρο οὗ [Π6 ῥγοπ 568 τῇ 
ἴο ἰδεῖν ξοσοίδίμοεσβυ Αὔονο 41} νγὸ βηά ἢϊπὶ 
ΘΠΡΙογΐηρ οὐ οοοδϑίοη ἔδε πχοϑὲ ΗΟ. Νδπιο, 
Ηδ ποϊοά δηὰ Ὀοϊϊονοὰ ἱπ ἐῃθ Ξ'ζπβ δηὰ ὑου- 
ἀδγβ ὑν Ὡς ἢ υϑμογεὰ ἴῃ [86 πὸνν ἀἰδροηϑδίίοῃ ; 
δηά, ΌὈΥ ῥγοξοβϑίοη ἃ αἰνίποσ, ἢ σονείθα ἃ 5ϑῃδγα 
ἴῃ ἴβοϑὲ τπδσνοϊΐοιϑ ρονγεῖβ ὙΏΙΟΒ ἢΘ 540 
αϑϑοοίδιοα ἢ τ. Βαΐ, |Κὸ δίπιηιοη Μαρυϑ, 
Β6 βοιιρῆξ βρὶ γ[δ] σῚ 5 ἔοσ νου ἱγ ρυγροϑοβ. 
ὙΒουρΡῊ Ρῥγορμεϑυίηρ, ἀου 1655 ονθη Ὀείογο 
186 ἀπ τ ιλοις οὗὨἨ ΒαϊΑῖκ οαπιὸ ἴο δὶπι, ἴῃ 
1Π6 πδπὶὸ οὗ (86 τς Οοά, γεῖ ΡῬγορἢΘΟΥ 
νγὴῚ5 5111 ἴο Πὶπὶ 825 Ὀδθίοσο ἃ πΊοΟ ι.51η655, 
ποῖ ἃ το] ρίοη, Τδδ συ πιπιοῃβ οὗ Βα] δὶς ὑσονθὰ 
ἴο δὲ ἃ οὔἴ515 ἰπη ἢὶ5 σάγθεῖ. [{ βᾶνθ ορροζγ- 
ΚΌΠΙΥ ἔογ ἱπηπιράϊαία σοηΐδοεὶ Ὑ]Ὲ δ 
ῬΘΟΡΪδθ, ἔοσ οἰοϑβεγ ἱπίογσοουγθο ἢ Οοὐ Ηἰπι- 
561, ἀπὰ ἴῃ ἔογ αἰἰαϊηίηρ ἰμδὶ ἤυϊμθθ5 οὗ 
Ριορδοίὶς ριῆϑ δηὰ αἰ σηλγ, ἰο ὨΙΟΒ Βὸ νουϊὰ 
566ΠῚ ἴο δᾶνθ δϑρίγεά, Βιυιὶ πρᾶστιεββ ἴο σοί, 
δηὰ Κοοη ργορδεῖϊς 1Πυπιϊπδίίοη, οου]ὰ ποῖ οὗ 
Ἐδογάβοῖνοβ τοοϊδίπὶ πο ὑν υ] Ἷγ ἤοαγὲ ΠΟΣ σοη- 
νοτ 106 κἰυθθοσῃ Μ1}. ΗἜὌ γεῖ ἰονοά {δ6 
γᾶξζο5 οὗὨἩ υῃτρῃθοιιβηῆθϑα (οξ ΘΟΡΉ. ΡΩΝ 
Ιοςς, τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν Ἴ ον γένος), 
πὰ ἐκοῦε. ἔογ ΔΝ σὲ Υ μων τύ ΔΥΑΥ͂ 
ἔγοτη ἴπ6 1ἴπ6 οὗἩ σοπάμςξ ἀἰ5Ε ΠΟ ΕΥ̓ ρτεϑο θά 
ἴο δϊηλ ὉΥ σοά. ΨνΏεη ἢ Ῥογνουβιῦ ννᾶ5 δὲ 
Ἰοηρσίῃ ονοσθοσγηο ΌΥ ἱγγθϑ ει] 6 Ἰηἤυθηςο ΤῸΠῚ 
οὔ δίρῇ, δά (86 ψοϊὰ δηὰ δΒοηουτβ οὗ Βαϊαὶς 
βοοιηθάὰ ἴο δὲ βηΔΙΪΥ Ἰοσῖ, ἢ Ὀδοᾶπιθ τος 1655 
δηὰ ἀοβρογαΐίο; πὰ, 45 1 ἴῃ ἀθβδηοεθ, ςουηϑε θὰ 
[Π6 ονἹ]} κἰσαίαροπι ΌὉΥ Ὡς ἢ 6 Ὠοροά ἴο σοπὶ- 
Ρά455 ἱπάϊγεσεν [δαὶ πιΐη οὗ Οὐοά5 ρβθορὶθ Ὡς ἢ 
δθ δά Ὀεορη Δ Πο] ἃ ἔγοπι ννουκίηρ οἰ μογιχίϑο, 
Ης τλυ5, Κα [υάλ8 δηὰ ΑΠΠΒορΒοΙ, 5εΐ ἴῃ 
τηοίϊϊοηῃ ἃ γαίῃ οἵ δνθηῖϊβ Ὡς ἱηνοϊνοὰ ἢ15 
οὐνῃ ἀοοίσυςϊίοη. ΤῊϊΐβ οχρ᾽παίίοη οὗ Βα] δ82π)}8 
σμαγαςῖογ, νυ ἢ ννὰ5 ἤγϑὶ Ὀσουρβῇ ουὲ οἸΘΑΓῪ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙΙ. 

ὉΥ Ηεηρβίεηθεις (' Οὐβοδίομῖε Β:]οΔπ|5ἢ), δηὰ 
845 Ὀδοη δάορίεὰ ὈγΥ ΚιυτίΖ, “Ηἰκῖ. οὗ ΟἹά 
(ογνεηδηϊ,᾽ 111. 289 544., ΚΕΙΙ, Ἀοίηκο ((Βεϊ- 
{γάρο,} ΙΝ. 179--87}, ὅζς, 158 ΠΊΟΓΕ σοῃδιΞίοθηξ 
νὴ τς νατίου ἔδοῖ5 δρραγθηΐ ἴῃ [Π6 Ὡδιγδνο 
ἴμδη 15 εἰἴπεσ οἵ [πο οὐδοσ σοηιγδσίογυ νἱονγβ 
ὙΠΙΟἢ πᾶν Ῥδθη οἤεσοῦ, Οἡ [86 οπὸ Βαηὰ 
ῬΆΠοΟ, Ποβερῆυβ, δηὰ πηοδὲ οὗ {δε [εν ϑα 
δΔυιβοσίξιοβ, ψ Οπροη, 8ὲ Απιῦτγοβο, δὲ 
ΑὐυγυΞίπο, Γυγγάπιβ, ἃ [μᾶρϊάο, ἄς., τοραγὰ 
Βδἰδᾶπὶ 45 ""ργορδμοίδπγ ῃοὴ [εἰ βοὰ ἐϊδθο]!,"" 
ὙΠῸ νγᾶ58 σοπῃροϊ θὰ ὉΥ Οοἱὐ ἀραίπϑεξ ἢἷἰβ ν}}} 
ἴο 0655 θη πὸ ννουϊὰ ἔαϊη Ὀοΐδὰ ἴδοη δηὰ 
Αἰνγαγϑ δᾶγο οσυτοοά, ΤὨ18 ΥἹἱὸνν νγὰβ ἴΠ6 ΟΠ6 
ἘΘΏΟΓΑΪΥ δοςορίοἀ ΌὈΥ ἴπῸ δαὶ ΕΟ τς δ 
ἘΔΙΠοΥβ, γῆ ἴῃ {δοὶσ δηϊδροηίσηι ἴο [πὸ Ὠρδί θη 
νοσ]ὰ γου]ὰ ἡδίυγα!ν πὰ ρτοαὶ αἰ υΪΥ ἴῃ 
σοσορη σης ἴπαὶ σοι δἱηδίίοη οὗ βεηιΐπο Θη- 
᾿ξ Ὠϊοησηοηξ ἔτοπὶ σοὰ νυ ΟοηΈ]6 νυ το Πογαῖς 
ὙΠΙΟΒ 566 πὶ5 Πονοσί 6655 ἀρραγεηΐ ἴῃ Β4144Π|, 
πὰ εἶνος ἴο 8΄᾽5 σμδσγδοίοσ (δὶ ἱποοηϑϑίθῃοῦΥ 
δηἃ ΠΟΙΏΡΙΟΧΙΥ ΜὨΙΟΝ 90 5ΞἰΓΑΠΡΟΪΥ πιατῖς 1, 
Απὰ [Πὰς σοπιδϊηδέοη νγᾶ8 ᾿πάθοά οὔθ Ὡς ἢ 
σου ]ά τοὶ ἰαοσι. ὍὨῸ ἔννο εἰογσηεηίβ οὗ 1ξ ὑτοῦῸ 
Θ5ΘΘΠΕΙΔΙΪΥ ἱπσοιηρδίθ]θ, δηὰ Βαϊδαπι μδὰ ἴῃ 
[Π6 ονοηξ ἴο τηδκο 85 οσποίοθ. δεΐνγεθη {Β6πὶ, 
Βυὲ (δὲ οπιδρίετβ Ὀοῖοσο υ.8 Ἔχ]: Ηἰπὶ δὲ [86 
ΟΠ ΟΔ] Ἰαποΐατο θη ἢ6 δἰοοά ῬΑΓΠΥ οὐ ἐδ 
ἀοπιδίη οὗ Οθηῖ]θ πιδρὶς, δὰ Υ υροη 
μδὲ οἵ ἔπιε τενεαϊθά σαὶ ρίοη ἃηα ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; 
δηὰ ἀο] θογαίεῖυ ργοροβοά ἴο τηδιπίδιῃ ἢΐ5 
δτουπάὰ ἀροη Ὀοΐῃ. ἘΒαϊδατι κποὸνν δηᾶ Ἴςοῃ- 
[εϑϑοὰ πὸ [Γογὰ (}Θπονδἢ) ἤθη 186 ἀπλδδ5- 
5Δοβ οὗ Βδ]δκ σδιηθ ἴο ἢϊπὶ (χχὶ!. 8), 
Δηά νγᾶβ ποῖ ὑδοκννασγά 'π ὑτο οϑϑιηρ οὐδάϊθῃοδ 
Ῥείοσγο [πὸ Κίηρ Πἰπιϑοῖῦ, Ηδ ἀοβοσιῦεβ ἢ πλϑο 
85 ΟΠΘ ΨΠῸ “πεατὰ [Π6 νψοτάς οὗ Οοά,᾽" “δὰ 
τς Κηονϊεάξο οὗ [86 Μοβὶ Ηἰρῆ,᾽" “" σἂν ἴδ 
νἱβίοῃ οὗἩ 1:6 ΑἸπΙρ ἢ." ΟΥΙΟΥΒΙΥ 1πθη Β6 
νγὲ5 ποΐ ἃ ΠΊΟΓΕ Ποαΐδβοη τιζαγά. 

ἼΤΒο οἴδογ δηὰ ορροϑβίίε υἱοῦν τηδιπίδποὰ ὉΥ͂ 
Τογυ δη δηὰ ΤογοπΊο, ξοϊ]οννεὰ ὉῪ Ἀπυρετίυς 
Βυϊθμυ5, ογ ην, Βυάάρυ, ἄς., 15 (δὶ Βαϊδδπὶ 
45 ἃ ΠΟΙΥ πιδὴ δηῃά ἃ ἴΠ|6 ρσορῃοῖ ψῆο [6]]} 
1θγουσ ἀνασῖοθ δηὰ δι !τἴοη, Υοὶ το 
βυπηπιοηδαὰ ΟΥ̓͂ Βαΐαῖκ 6 χοϑοσίβ, ἃ5 οὗ σοιγβο, 
ἴο (86 ποδίβεη ατί οὗ διιβσυ (Χχῆ!. 3, ς) Χχὶν, 
1), ἀπὰ 15 βίγὶοὰ (᾿δῇ. χὶ!. 22} “6 16 βοοίῃ- 
ΒΑ " (ῥαζῥοσερ), ἃ ψογὰ πονὸσ ϑοά ἴῃ {ΠῸ6 
ΒΙΌ]6 ἴῃ οἴδος Δ υπίδυοιγαῦ 6 5θηϑθ, 
ἐἰ ΘΟΟΓΠΒΑΥ ΠΡ 5 ΟΧΡΙΈΞΘΙΥ ἔοι άεη (Β ει, 
ΧΥΠ], 10), 5 Ὁ ογίϑθα αἰννᾶγβ 88 ἃ ἀεδα 
δἷη (1 858Π). ΧΥ. 23; 2 Κίηρβ ΧυϊἹ. χ7; ΕΖΕΚ, 
ΧΙ, 23), ἃηἃ 45 [6 τηδτξκ οὗ ἃ ἔδῖϑε ργορμεῖ 
ΕΖΕΚ. ΧΙ, 9; [οζσ. χῖν. 14, ὑῶν Αςοογαϊηρὶν 
ὁ “Κοβϑηλ᾽ 15 ἀἰβρυ 5ῃοα ἔσοπι πο {ππ|6 

Ῥγορμεῖ, 15. "1, , ὙΤ5 νἱενν ἴμοη, τ Ὡϊοἢ 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ οτριπδίοαά ἔτοπὶ 4 [ον ϑἢ σοη͵δοΐατο, 
(δαὶ Βαϊδδπὶ 15 ἰἀθηςὶοα] υἹ ἢ [86 ΕΠΠὰ οὗὨ (86 
Ὀοοκ οὗ Ϊ]οῦ, πιδῦ υῃοϑ δ ΡΥ 6 ἀϊπηγιςϑοά, 

ΤἈΘ πδηλῈ Βαδίδατῃ ([,Χ Χ. Βαλαάμ; [οΞερἢ. 
Βάλαμος ; ΤΠΟΓΘ ΟΟΣΤΈΟΟΪΥ Βίϊεαπι, δἵϊογ {86 
Ηξεῦγεν ροϊπίηρ), ἰ5 ἀογινοὰ ἔγτοπι δαΐα, “ἴο 
ἀενουτγ,, νὰ 4 ἔοιπτηδίϊνο συ] ]} Ὁ]. δἰζδοποὰ - 
δηά 5: τι ῆε5 “" ἀεϑίγογοσ," οἵ “"ἰαϊίοη," 1,655 



ν. 1--3.} 

Ῥγοῦδοῖο 15 (26 ἀετινδίίοη ὁ’ Ὀ412-4πι,᾽") “( ἀο- 
ΒΓΟΥΕΟΓ οὗἩἉ 186 ΡδορΪθ.᾽" 

[η Οξδηῃ. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 22, ννὸ γτοδὰ οὗ "" Βοΐδ βοῃ οὗ 
Βοοσ," {86 ἢτϑὲ κιὴρ οὗ Ἑάομη. ὙΠῸ ΠΔΠῚ6 
Βοογ" (3 ““ἴο Ὀυπὶ Πρ. 15 Ἰἀδηζίοδὶ υυἱἢ 
(δὶ οὗὨ {86 ἐδίμεσ, οἵ βοβϑιῦϊυ δποθϑίοσ, οὗ ἴῃ6 
Ῥτορβεῖ ; δηὰ “" Βαϊδδπὶ," 5 ἴῃ ἴ6 οὔ ρίηδὶ 
ἸΙἀθηῖο 8] τ “6 ΒεἰΔ4᾽᾽ ὀχοορὲ ἰπ δανίηρ {πὸ 
αἰοπυιδῖϊισθο Ὑπὸ οοἰποϊάθηοθ ϑθθπ5 ἴοο 7Ὸ- 
ΤΩΔΙΚΔΌΪΟ ἴο δὲ αυϊΐο δοοιάδηΐδὶ, 45 Κηοθοῖ, 
Επνα]ὰ, δηά οἴδβοιβ βᾶνθ 9 Ῥγοπουπορὰ ἱξ, 

ΟΠ οδΒβ ἴἴ ροϊηϊ ἴο ἃ αΥ̓μΑΞΥ ἔγοπὶ Βδ]δδπγβ 
πδῖϊνο σουηίσυ, οὐ 1Π6 Ὀδηκ5 οὐ [μ6 στοαΐ γίνου, 
το ἢ ἴῃ ΡΔΙΓΔΓΟΒΑΙ {{π|65 ονοῦ {π|ῦε8. Οἡ 
[Π6 ϑου-οαϑὶ οὗ (ὐδηδδηὶ 

ΎΤΠΘ πᾶπῖθ Βοοσ ἰ8 τ ίεη Βοβοῦ (Βοσύρ), 
ἃ Ῥεῖ. 11. τς) δηὰ [8]18 1π1ρ1165 δὴ ογὶ ρὶη2] ὝΣ3, 
δ Αγαπιδῖς δαηιυϊναϊορηϊς ἰοῦ [π6 Ηοῦγονν 72, 
186 Αταγηδις Κ οἴδη ἰδεῖ πρ' (ἢ ρδοθ οὗ {86 Ηδθ- 
γεν ἡ. Ὑῆδ ΌΤΙ ῬΟΘΘΙΟΪΥ ὈΘΟΔΠῚΘ ΓΑ ΠΣ ΔΓ ἴο 
δὲ Ῥεΐοσ ἀυσίηρ 5 τεβίἀσποθ δὲ ΒδΌΥΪοη, δηὰ 
διιρρεδίβ {86 ΡΟ Δ ΌΠΠΥ ἐμαὶ Αταπιαῖς ἰγδάϊ- 
ΕΙΟΠ5 ὙγΟΓΟ 511}} συγγοηξ τοϑροςσίηρ Βαίδατῃ δἱ 
[6 ΟὨἢγιϑίίδη οτὰ, δηὰ οὐ (6 Ὀδηκε οὗ [Π6 
Ευρἢτγαῖοβ, ῬΏΪο, τι πρ δ ἃ 5115. ΜῈ] ΘΑΥ ΠΕΣ 
ἀλίο ἴῃ Ἐξγρῖ, ἀδϑοσῖθεβ Βαδδπὶ ἃ5 Δῃ δάδρί ἴῃ 
ΘΟΥΕΣῪ Ὀγδηςἢ οὗ ϑοοι Πϑαυηρ, νὯο αἰίδιηθὰ νὰ 6 
ΓΟΏΟΥΠ ΟΥ̓ Β]5 ϑι1Οοοϑ5[1}} ρσϑαϊοἰοη5 οὗ πδίυγαὶ 
ῬΒοποπίθηδ, δυο 8ἃ8 ἀτουρῃξ, ἱπυπάδιίοη, 
Ῥοβί ]θηοο, ὅς. 6 ΝηΔ Μοβῖβ,᾽ 1. ΟἿδος 
ὙΠΟ σργοδὰ ἰγδάϊἰοηβ ἰάθη  Ὑ δϊπὶ ἢ 
[μοΚπιδη, τ ἤοϑο ἔΔΌ]65 ἅττα ἃ ζδπ}}} 12 ρουίίοη 
οὗ Αταῦὶς ἸἸξεγαΐιιγε, βῈ Ἔϑορ οὗ ἔδε Εδϑί, 
διὰ ΌΥ 5οῃγὸ τεζαγάδα ἃ5 ἰάδηΐζιςδὶ ν} ΖΕ 5ορ 
Πἰπιϑο] ἃ, [οἶκπιδη (εἶ. Κογᾶπμ, ΧΧΧΙ.), νῆοθο 
Ὠδῖηθ, |Πκὸ Βδ]δαπιῖβ, τηθδη5 ““ἀσνοῦ ΧΕΙ," 15 
ἀεοβογιδεὰ ἴῃ Αταδὶς τυῦιϊοσβ 45 186 δοὴ οὗ 
Βα γα, 1.6. Βοοσ. Ὑμὸ Ηδρῦσγονν Ὀοοκ οὗ 
Ἡδποολ εἰδίοβ ἰδὲ Βαϊδαπὶ ννᾶ8 Ἵδ] θά ἴῃ 
Αγσδὺϊς [οκηΐῃ, ΡῬΟΘϑΙΟΪΥ͂ ἃ τηϊβγοδάϊηρ [ὉΓ 
Ιροκτολῃ. 866 δβρεοῖδ! ] Υ οὐ ἴποϑε πᾶπλθβ, [86 
Ιπιγοδυςοη ἴο ογοηθου 5 Ἑαάϊίοη οὗ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΠΠ. 
1, 13, 28 δαίαξ': σαεγίὔεε. 7, τῷ δαϊσανῃ: 

2αγαδίε. 

ΝῺ Βαΐδαπι λ:4 ιπῖο Βαΐαλκ, 
Βι}14 πς ἤογα βανεῃ δἰῖδγβ, δπά 

ῬΓΕρΑΓΕ Π16 ἤεσα 8ενῈΠ ΟΧΕΠ Δη4 βενθη 
ΓΆΓΩ3. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 1. ΜΒωϊά »ὸ δέγε “ουέη 
αἴαγε, ὅχς.} 1ἴ ΤΊΔῪ Ὅδ ἰηξεττεά ἔτοτῃ [85 (Πδὲ 
Βαΐδδτιι, δἴεσ 1Π6 βἜηοΓΑΙὶ οὐπίοπιὶ οὗ {86 διοᾶ- 
ἔδεη, δὰ Ὀδθη ὑτοηΐ ἴο ῥτγοίδοο ἢ15 ἀἰν ΔΕ] οΠ5 
ΕΥ̓͂ 5Δοτίῆοθ. ᾿οάοτιβ ποίθβ (11. 29), [μδὶ 
ἴξ νγὰϑ ΌΥ βδοσίβοθ δπὰ ἱποδηίδίίοη (πα [86 
ΟΠ δι ἀθδῃβ ϑουφῇῆξ ἴο ἀνογί δ τ ΠΥ δηά ἴο ρτὸ- 
ἄυοε Ργοβρεσιῖγ. [ἢ ἴδ6 ἢυπιρεῦ οὗ 1ῃ6 Δ] [ὯΓ5 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙΠ. 7 
ΓοΟΚηδη 8 ἘΔΌΪεβ, 811. “6 Δ Ροσβοππα ἐδ 
[,οαπιδη᾽ (Ασμογ, Βευ]π δηὰ 1,οπάοη, 18 ςο). 

ΤὨ6 πλπθβ Βαΐδαπῃ, Βθοσ, [,οἰγηδη τὸ βυοἢ 
85 νου ]Ἱὰ 6 ρίνεῃ ΌὉΥ Ρορυΐϊᾶγ ἀγοδὰ ἴο νυυϊζαγάς 
Ὑγ ἢ οθ6 συ Γϑ68 ὙγΟΓῈ ΤῈΣ 85 ἀεκίγπιςνο: ἃ 
ἀτεδλὰ νυ ιοῦ ἰὸ σου]ὰ 6 ἴμ6 ἰηΐογεβὲ οὗ {6 
τηλρὶοἰδηβ {Ππεπιϑοῖνθθ ἰο Θησοῦγαρο, ““ ΒΔἸλδᾶπὶ 
δε 5οῃ οὗ Βοθοσ "᾽ νγχᾶϑ5 ῬγορὈΪυ οἵἩ ἃ ἐπ ἴῃ 
ὙΒΙΘΒ [86 τηδηες τί νγᾶβ8 μοσβαϊλγγ, 

ΤΉ οχδςξ 5ἰἰυδίίοη οὗ Ῥεΐδοσγ 15 υἱποογίδιη. 
Βαϊδδτη σδπῖθ “ἔτοπι {μ6 τπλουπίδ᾽η5 οὗ Π6 ϑδϑδί"" 
{ 72)» ἡ. 6. ἔτοπι Ασδπὶ, οὐ (θυ. χχηϊ, 4) 

πὶ Μεβοροίδιηϊα; δηὰ Ῥεῖδογ 1ῃοσζείογε οδη- 
ποῖ Ὀ6 παρὰ ΨΕΙῪ ἔΔΣ ἄοντῃ {πὸ τίνοσ, [{ νγᾶς 
ΡΓΟΌΔΡΪΥ, 85 15 πᾶ (ἀεγίνοά ἀρρδγθηίὶγ 
ἔτοπι ἽΠΒ, δαῖδαν, ἘΕΡΠΠΕ “0 Ορδϑη᾽" οἵ 
ἐἰ γεν Ά],᾽" δηὰ υϑοὰ οὗ ἱηϊογργοίδεοη οὗ 
ἀγεάσηδ, σεηῃ. χ]!, 8) ̓ ηαἀἰςδίοβ, 4 μβοδά -υδγίεγϑ 
οὗ {πὲ οτεηίδὶ Μδαρὶ ( 'ἱη5 ὙΠΟΠῚ, 566 οἡ 
Τλδῃ. ἰΐ, 2, δῖ Μαῖί. 11. χ), ψγο σεῖὲ νψοπὶ 
ἴο οοπξίοραίθ ἴῃ ρδγίίσυϊδν βΞροίβ (ϑίγαῦο, 
ΧνῚ. χ). Ῥείμογ (1Χ Χ, Φαθοῦρα) 5 Ἰἀεπεβοὰ 
Ὀγ Κηοδεὶ ἢ Φαθοῦσαι (( Ζοείπ, 111. 14} 
ἃ ὈΪδοθ 90ΠΊῈ σοηϑβι ἀογδ 6 ἐϊπίδηοθ βου ἢ οἱ 
Οἰγοσβίυπη ; πὰ νν ἢ [6 Βέθαυνα οὗὨἉ ΡιοΙοΠΊΥ, 
ν. 18. 6. Βοῖδ ἔδεβθ πᾶπηε5 Κποῦεὶ ἼἿοηΐθο- 
ἴμγεβ ἴο δὲ σοττιρίίοηβ οὗ Ῥείδοσ, δηὰ ἰάρηϊ;- 

ἢἤε5 186 ρἷδος τι ἦς, “παῤ, ἃ πᾶπιδ ἱπ {π6 
ΑΥ̓δΌὶς οὗ 5 πλι]δγ οἰ οδῦοη ἢ Ῥοῖδοσ ἴῃ 
Ἡδεῦτονν. Απδὰ (" Απδίδδ,᾽"" “ Απηπιδη, Μαζ- 
ΓΕ]. χχῖν. 1. 6), 15 ἀδϑογι θὰ ἴῃ Εἰεοσ, ἘΕτάϊ." 
ΧΙ. 716 544.) Δη ἀρρϑᾶτβ ἴο βανὲ Ὀδθη ἰζυδίοα 
ῬΑΓΕΥ ΟἹ ΟΠ 5.46 οὗ ἴῃς Γνοσ, βαυ Υ οὐ ἴπ6 
οἴδοεῦ, ἀπά ῬΑΣΕΥ οὐ δὴ ἰϑἰδπὰ ἴῃ ἴμ6 τίνοσ, ἴῃ 
ἃ ἔεγΠ6 ἀπά ννε]]-Ῥσγοίθοϊοα να]θ, ὑυῃο ἢ [85 
ΟΟΓΔΙΠΪΥ ἴῸΓ ἅρὸβ Ὀδεη (ΠῸ ϑοδὲ οὗ ἃ ὑεῦῪ 
δηςίοηΐ Ὠραΐποη οὐϊΐ8. Νο ὈεεοΣ οοηΐγο οουϊὰ 
6 ἔουπα ἔογ ἱπῇποησηρ αἰϊκὸ 16 Ατδδίδῃ 
ἘΠ065 οἡ {δ δαϑςί, ἀπὰ (δ6 Αταπιδῖος ἐσῖθθ5 οὐ 
1Π6 νγεϑὲ ὕδπκ οὗ [ἢς ρτοδῖ σίνοσ, 

2 Απά Βαϊακ ἀϊά 25 Βαίδδπι μδά 
Βροκδθη; δηά Βδίακ δπά Βαϊίδαπι οἵ- 
ετεά οὐ δυδγν Αἰϊᾶγ ἃ Ὀυ]οςΚ ἀπά ἃ 
ΓΆΠῚ. 

2 Απά Βιαΐίδαπι βαἰά υπῖο Βαϊακ, 
δίαπά ὃγ τῇγ δυτγης οἤετίηρ, ἀπὰ 1 ν}]] 
δο : Ρεγδάνεητυτε ἴῃς ΓΟΚῸ ΜΜ}}] σοπια 

τογατὰ νγὰβϑ ὈγοῦὈΪΥ δὰ ἴο [6 ἡυπιῦοῦ οὗ 
1πΠ6 {πο Κπονσῃ ρῥ͵δποίβΌ. Ὑεὶς Βαϊδδπὶ ανἱ- 
ἀδθῖν ἱπτοπάρα 15 ϑδοτῆςα 45 δὴ οἤεγτπρ ἴο 
{86 {πι6 Οοά, 

8. «υὴ!! οονῖδ το »ερεὶ νι] Βαΐδλδτη ἃρρά- 
ΤΟΠΕῪ σχροςϊοὰ ἴο πηΔΙκ ϑοπιθ Ῥἢοποπηεηοῃ ἰπ 
ἴδε 5ΚΥ οΥ ἴῃ πδίιγε Ὀείονν, νυ ῃὶς ἢ ἢ6 νου] 6 

ΚῚ 

ν 9 
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ἴο πηδεῖ 86: δηά νῆἢδίβοονογ ἣο 5δονν- 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΧΊΙΠΠΕ. [ν. 4--10, 

ὈγοῦρῃΣ πιεὸ ἔτοπι Αταπὶ, ουξ οὗ {δε 
ον), ΘΝ πὶ 1 ν}|}} τε] τπεβθ. Απά 'με πιουηίδίῃβ οἔ τῃ6 εδβῖ, ταγίηψ, (ὕοπιε, 
τοἴμα». ΘΠ ἴο 8η Πίρῇ ράδςδ. ουγθε τὴς ᾶσοῦ, δπά ὄἼοπια, ἀεί 

4 Αμά Οοἀ πιεῖ Βαΐδαπι : δλῃηά ἢς 
βα] ἃ πηῖο Ππὶ, 1 μᾶνε ργεραγεά ϑενθῃ 
ΑἰτΑΓ8) ΔπΠ4 1 ἤλνε οἤεγεά ἱροῃ δε 

᾿ς ΙΓ 4 Ὀυ]ΠΟΟΚ δηά ἃ γᾶπι. 
ς Απά τῆε ΓΟΚΡ ρυΐῖ 4 νγογά ἴῃ 

ἘΔΙδαπιβ τηουτῇ, δπά εαἰά, Βείΐυγη 
᾿πμηῖο Βαΐακ, ἀπά τἢι5 ἴμου 5ῃ4]} βρθαῖ.. 

6 Απά δε τεζυγπεά υπίο Πίηλ, δηά, 
Ϊο, με βιοοά Υ 8 Ὀυγηΐ 5δογίῆςε, Βς, 

. 8πά 4] τῆς ῥγίπςεβ οἵ Μοδδ. 

Ἰβγδεὶ. 
8 ον 5141} 1 οσυγθο, νοπι Οοά 

ΠΑἢ ποῖ συιγβεά ἡ οὐ ἤονν 5}4}} 1 ἀεΐγ. 
τυῤοπι τὴς ΓΟΚῸ ἤδῖῃ ποῖ ἀεδεά ἡ 

9 ον ἴϊοπι τῃε ἴορ οὗ [6 τοςκβε 1 
866 δίπι, δΔηά ἔγοαι ἴῃς ἢ}}15. 1 θεέ. ] 4 
Ηϊπι : ἰο, [ἢ Ρεορὶβ 5141} ἄνγεὶ]] δἱοηςδ, 
Ἀπ 5041} ποῖ 6 τεοκοηδά δπιοηρ τῆς 
Πδιοηβ. 

Ιο Ὗῆῇο οδὴ οουπί ἴπῸ ἀἄιιδὲ οὗ 
ἡ Ἡξεῆ. 

7λοοῦ, ἀπά {πε πυπιῦεγ οὗ τς ἔουγιἢ μιν “σαὶ, 
ρῥαγί οὗ ᾿βταεῖϊ ὃῦ' [,εἰ 'πηθ ἀϊΐε τῆἼοε 

ες 7 Απὰ Βε ἴτοοΚ ὕρ 5 ρΑγᾶδῖε, δηά 
8814, Βαίαϊς (6 Κίηρ οὐ Μοδρ μαιὴ 

ΔΌ0]6, δοσοζάϊηρ ἴο ἔδθ συ]ος οὗ ἢἷβ αιί, ἴο ἱπίοσ- 
Ῥτεί 85 ἃ ρογίθηΐ. 1 ννᾶϑ ἔοσ βις ἢ “Ἢ διιρσυΓΙ65" 
(το ἃ5 Δ, Ν, “" Θῃοπιδηξπηθηΐβ ,,) ἰδὲ ἢθ πον 
Ὡορατίοά ἴο νγαίςἢ ; ςἔ. χχὶν. σ. 

απ ῥίφο Ρίαςε)] ἩΘΌ. σδεῤῥε, "6 ἃ Ὅδτο Ρἷδοθ 
ου {π6 Π1]1,᾿ ΟΥ̓ “8 50 ΑΓ; 85 ὀρροβϑὰ ἴο ἴῃ 
ὀαπιαῤ, ἴμ6 ὨΙΡῊ ρ]δςθ, νυ 15 στον οὗἉ ἴχσθϑϑβ. 

4. Οοά »"ιεὶ Βαίαας;») Οοά (ἴῃ ἐδδ ογρίμαὶ 
ες ἘΠΟΠΙπι,᾽, ΓἘΠΟῸΡὮ ἴΠ6 σοηίοχί Ὀοΐὴ Ὀοέοτθ δηά 
Βθογ ἢδ5 “" [Ἑδονδὴ:" ςἔ. Τηἰγοἀυσξοη ἴο Οο- 
Π6818 ῬΡ. 24) 25) ϑενεά ΗΠ5 οὐγῆ ρυγροϑεβ 
ΓΠγουρἢ [ἢ6 ατίβ οὗ Βαΐδαπι, δηὰ πιδηϊϊεςίοα ἢϊς 
11 (ΠγουρΡ ἢ ἴῃς ἀρθηςῖεβ οηρὶ ουδά ἴο ϑθὲκ ἰΐ, 
ἀἰολ]ηρ ἴἢυ5 ἢ Βαϊδαπὶ ἴῃ 83η ΘχοθρἝοηδὶ 
ΤηΔηποῦ. ΕῸΣ ἰο Οοὐΐἷβ ονγῃ Ϊ6ὸ διισυγίοβ 
Ἵνεγο ἕοσθιάθῃ (1ωεν. χῖχ. π  βνὰ 

1 ῥαῦυε ῥγεῤῥαγεά “ευεη αἰαγς] ΤῊΘ 5δογ ἤοεβ 
οἤετγθα ἂγὸ δ᾽ εροὰ Ὁ Βδίδδπὶ 45 ἃ στουηά ἔὺσ 
Ἰοοκίηρ ἴῃα᾽ σοά οἡ Ηἰ5 ρα νοιϊά ἀο νυνῆδί 
νγὰ5 Ἔχρϑοϊοᾷ δηὰ ἀρϑιγοὰ ὈΥ ἴ86 ἀόποσ, ΤῊρ 
Βρ'ΠῈ οὗ ἴποϑ6 νγογάὰβ 15 (Ποσου Ὦ] ἰδμαΐ οὗ ἃ 
ΠΟΔΊ ΘΟ ὙγΟΥΒὮ ΡΟΣ Οχροοϊίηρ ἴῃ 41} ἢἰ5 ἀδγο- 
ἰοῃβ ἢ15 “" αυἱά ῥγὸ 40: ςξ, ου χχὶϊ. 1ς. 

ΒΔ]λαπλ 5 ἢτγϑί “" ῬΑγΔΌΪΘ᾽᾽) τῇδ Ὀὲ Ἔχ! θὰ, 
ΒΟ ΠΟ δὲ ποτ ΔΟσΌΓΑἴΟΙΥ ἴμδη Ὁ ἰ5. ρίνθη ἴῃ 
[86 Α. Υ., [8 :- 

“ὁ Ετοπὶ Ατάτῃ μαίῃ Βαϊδῖς Ὀσουρῆξ πιο, 
ΤΠῈ Κιηρς οὗ Μοδὺ ἔτοπι ἴδ τηοιιπίαϊης οὗ 

186 οαϑί, , 
ϑαγίηρ, (ΟΙΏ6, συ γθθ τὴς ἴάσοῦ, 
Απά ΓςοπΊθ, πιϑηδοὸ [5γδοὶ. 
Ηονν 5141}} 1 ουγϑθὸ βου Οοά ἢδίῃ ποῖ 

οσυγϑοα ὶ 
Οτὖἵ Βονν 588]1 1 τηθῆδοβ σβοσ Οοά Παίἢ ποΐξ 

τιοηδοοά κὶ 
Ἐογ ἤοπὶ ἔπ ἴορ οὗἉ [86 τος Κ5 1 566 δϊπ, 
Απά ἔτοχῃ [Π6 ἢ1}}15 1 ὈΘΒοΪά Ηϊπὶ : 
Ι,ο, 1ἴ 15 ἃ ρθορὶο [πα ἀννο]]θῖῃ 8] οτο, 
Απά [δδΐ 15 ποῖ τεςκοηθὰ δπιοηρ ἴμ6 ῃδίϊοης. 
ὟΝ Βο οδῃ οουπί ἴδε ἀπι5ῖ οὗ [άςο}, 
Απά [Π6 πυμαρεσ οὗ {π6 οἴἶδβργίηρ οὗ 15γδο] } 
Ιεἰ πιὸ αἴθ ἴΠπ6 ἀρδίῃ οὗ ἴπ6 τ ρῃίθου, 
Αμά ὃ ΠΥ ἰαϑὲ εϑίδίε {κὸ ἢϊ5 !" 

η. “4»α»ιἢὶ ΤῊ 5 ἔσστῃ, τυ ΒΓ ἢ 5: στ! 65 5 ΠΊΡΙΥ͂ 
ἐς Πρ ]απά,") ἀδηοίες ἔπ σῃοΐο οἰοναίοθα τὸ- 
ξἴοη, ἔγτοπι ἔπ ποι ῃ-οδϑίεσῃ ΠἸΌΟΠΕΟΣ οὗ Ῥα]65- 
πο ἴο (ἢ6 ΕἸΡΉγαΐοβ δπὰ (Π6 Τίρτιβ, ΤΠ 
ΠΟΙΠ ΤΥ Ὀοίνγοθῃ ἔθοϑο βέγθαιῃβ νγᾶβ ΞΡΘΟΪΔ]]Υ͂ 
ἀεοϊσηδίοα ““ Αὐδιη-ὩΔηΠΔΓΑΙΠ,᾽) ΟΓΥ ““Ατάπὶ οὗ 
(86 ἵννο σίνογϑ ; [86 Οσεοῖϑβ οδ]]οὰ 1 Μεοθορο- 
ἰΔπιῖα ; δηὰ Πόσο, δοσοσζάϊηρ ἴο Πϑευξ. ΧΧῆϊ, 4, 
νγ85 Βαϊ δδτη δ Βοπηθ. (ἕξ. οὐ χχὶϊ, ς, 

9. Τὸν ὕγοπι δὲ ἰοῤ 97 ἐδεὲ γοοξ:, ὅς. 
ΤΠΘ “ΟΥ̓ ἱπάϊοαίοα {η6 σοηδέγαιπίς ὑπῶογ 
νΒς ἢ Βαϊδδαπὶ [6] ὨΙπλϑοῖ. Ηδ πδὰ Ὀδεῃ πηεί 
ΌΥ Οοὰά ἴῃ ἢὶ5 οὐ ΨΑΥ͂ ; ἔγσγοπι [π6 οἰ Π 
᾿λδά νγαϊςῃοά ἴοσ ἴδε Ἔχρεοϊθα δυρυτγυ ; δηὰ ὈΥ͂ 
ἴδ Ἰίρῆϊ οὗ [ἢ]5 ΒΘ Βογὸ ἱπίογργείβ,. δοσοσάϊηρ 
ἴο {πὸ τι]θ5 οὗ [15 τί, {π6 ἀοϑΈ ΠΥ οΥὗὨ 15γδεὶ. 
ΗΙς βτβὲ Ῥασδῦϊθος ἀτὸ, βονγουογ, “ποῖ ϑ ΠΟΙ ΪΥ 
Ῥτοαάϊιςομβ; ΠΟΥ ἰ5 1 {Π] δἢὸ δϑαπάοῃβ ἢ15 
ΔΌΡΊΓΙο5 (χχῖν. 1), ἀπά ἢδ5 ἴπ6 διΐυτο σενθδ]οὰ 
ἴο Πἰπὶ ἰπ ἱηννασὰ υἱϑίοη ἔτοπὶ σοά (Ὁ. 4), 
(δὲ Βὲ γίϑοβ ἱπίο [Π6 ξογείθιοσ οὗ {δὲ Βα 
δβου]ά γεῖ σοϊὴθ ἴο ρᾶ38. 

ἄαυεὶ! αἱομε ἰ. ε. ἀρατῖ ἔγτοπι οἴδμοσβ, υπά]5- 
τατυοά ὈΥ {πεῖν τὰ πλυ} 5, ἀηὰ {Πογεῖογθ ἴῃ βδίεί Υ 
δηὰ Ἶιι5ῖ 5εσυγίγ. ΟΕ, {μ6 βατηθ ἰάδα ἴπ {Π6 
δ οοϑιηρ οὗ Μοϑοβ, Ποῖ. χχχῆ]. 8, ““ [5ΓΔ6] 
πο 5841] ἀννεὶ] ἴῃ βαξεῖυ δἷοπο :᾽" «͵9ὸ 31 θγ. 
ΧΙΙΧ, 21, ΜΙίοδῃ Υἱῖ. σ4, δῃηὰ ρβοσῆᾶρβ 4150 ἴῃ 
Ῥς, ἵν. 8. ὙὨ15 ἰγαπαυ ΠΠὙ ννᾶ5 τθλ]1Ζο ὈΥ 
πο Ι5γαθὶ θ5 580 ἰοῆρ ἃ5 ΠΥ εἶανο ἴο σοά 85 
ΠΟΙ͂ 5μοϊτος ἀπὰ ργοϊεσοη. Βυΐ ἴπ6 ἱηννασὰ 
οἰ ἄννο!] πρ ἃ] Ομ" νγᾶ5 ἴπ6 ἱπ Ἰσρθηϑαῦ δ σοηα]- 
ὕοῃ οὗ ἴδ6 ουἱϊννατὰ “ἀνε ]ηρ δ᾽οηθ,᾽" δηὰ δὸ 
Β00ῃ 85 ἴα ἱπῆυεδηος οὗ [6 Βοδαίβοη τνοι]ὰ 
αἰἴοοίοα [5Γ86] ἱῃίογΏ Δ}, [Π6 οχίογηδὶ Ῥροῦνοσ 
οὗ ποδί μοηϊϑπὶ ργενδι θὰ 4150 (Ηδηρϑίθη ΤῈ). 
Βαϊδτῃ Ὠϊπιϑεὶ, βθη δ6 δυθηζ δ᾽} σου ηϑοϊἸοὰ 
πε αἰζεπιρὲ ἴο ἰετηρί [π6 Ῥϑορὶς ἰηΐο 5ἷη, δοίθα 
Ὡροη {Π6 Κπουνϊεάρε ἴπδὲ Οοά᾽β Ὀἰεβϑίηρ δηὰ 
15τ861}5 Ῥγοβροῦγ Ὑ ἀσορεηάοραά Θβϑοη Ὁ} ὁπ 
[ΑἸ Π ]π655 ἴο Οοά, 

. 10. τό ουγὶ ῥαγὲ φῇ ΤιγαεΠ ἐ. ς. ΘνΘΉ 
ὁΔΟἢ οπς οὗ ἴπ6 ἔους σδπιρβ ἱπίο ΜὨοδ 186 



1 ον, 
ΤΑε αἰ]. 

ν. 11:.-.21.} 

ἀσλίῃ οὗ τῆς τἱρδίεοιβ, δηά ]εῖ ΤΏ 
Ϊλϑῖ οπά ὃς {κε ἢϊδ' “97 τοι - ἕω, 

Ι1 Απά Βαΐδλί 5δαἱά ιἱπίο Βαίδδηι, 
Μηδὲ μαβὲ τῆοιι ἀοης υπίο τππεὺ 1 
ἴοοΚ ἴἢε6 ἴο οσυϊβα ΠΙΪΠ6 ΘΠ ΘΠΊΪ68, 
δηά, Ὀδ6Ποἷά, του μαϑὲ δ᾽εβϑεὰ ἐῤέπι 
Αἰτορεῖθετ. 

12 Απά ᾿ς δηϑνγεῖοά δηά 5414, 
Μάυβὲ 1 ποῖ ταῖε μεεά ἴο βρεαὰκ {παῖ 
ψΠ ἢ τῆς ΓΟΚΡ μα ρυΐ ἴῃ [ᾺΥ 
τποιτἢ 

12 Απά Βαίαϊς 8α]:4 υηΐο Ἀπ. 
ὕοπιε, { ῥγὰῦ ἴπερ, ἢ πὶ πηῖο 
ἃποίπεγ ρίδοε, ἔἴοηι ψῆεπος τοι 
πχᾶγεϑί 866 (Πεπ : ἴποιι 5Π]ϊ 866 δυξ 
(ἣς υἱπιοδῖ ρατῖ οὗ τἢδηι, πὰ 5}αἷῖ 
ποῖ 8ες ἴδῃεηὶ 8]] : ἀπά συγϑο τὴς τΠεηι 
ἔτοηι [ἢεηςα. 

14 ὕ᾽ Απά με Ὀτουρῇς πὶ ἱπίο τῆς 
Βε]ά οἵ Ζορῃίπι, ἴο τῆς ἴορ οἵ ' [5- 

ἢ, δῃά θ011Ὸ βενθη 4] ἴᾶγ8.. Δηά οῇετγ- 
οεὦ 4 Ὀυ]οςΚ ἀπά ἃ γῶπὶ οὐ δύ 
Αἰτᾶτ. 

Ι5 Απά Βε 84]4 υπίο Βαΐδλκ, διδπά 

ΝΌΜΒΕΞΚΘ. ΧΧΊΙΠΙ. γ4ι 
Βεῖε ὈῪ ΤΥ δυγπὲ οἤδτγίηρ, ψἘΠΘ1 
τηδεῖ ἐῤε ΖΟΚΡ γοπάετ. 

τ6 Απά {ες ΙΟΚΡ. πιεῖ Βαΐδατη, 
Δη4 “ρυς ἃ ψογά ἰπ ἢἰ8 πηουῖῃ, δηά “ εβαρ. 325, 
8814, (Ὁ ἀραΐπ ὑπίο Βαϊακ, δπά βὰν 
ἴῃυ5.. ' 

17 Απά ψῆεη ἣς Τςᾶπιε ἴο ἢΐπι, δ6- 
Ποϊά, ἢε βἴοοά ὃγ ἢϊ8 θυγης οβεγίηρ, 
ΔΠ4 τῆς ῥγποθβ οὗ Μοδῦ στ Ηΐηι. 
Απὰά Βαΐαϊ βαϊά ὑπο ἢΐπι, δὲ δὴ 
τε ΠΟΚΡῸ βροκεηὴ 

18 Απά Πε ἴοοῖς Ὁρ ἢί8 ραγδθϊθ, 
δηά 5414, ἰδὲ τρ, Βαϊαϊ, δπά ἤϑᾶγ; 
Πδάγίεη ππηῖο πε. ποι βοὴ οὗ Ζίρροτ: 

19 Οὐοά ἐς ποῖ ἃ πιδῃ, [παῖ 6 
8ῃποιὰ 1; πεῖῖθεγ της δοῃ οὗ πιδη, 
(ἢδὲ ἢς 5ῃοιυϊά τερεπί: ἤδίῃ: ἢς 5αἱά, 
ΔΠΔ 5}}} ας ποῖ ἀο ἐξῇ οὔ παῖ με 
ΒΡΟΚεη, «πὰ 5314} ἢθ ποῖ τπᾶκε ἰΐ 
δοοά᾽ 

20 Βεῇἢο]ά., 1 πᾶνε τοοεϊνθα ωοη}- 
"παπάπιεηἑ ἴο Ὁ]685 : Δηά ἢς ΒΒ Ὁ]655- 
οἀ; δηά 1 οδηποῖ γενογϑο ἴζ. 

21 Ηε δίῃ ποῖ δεμε]ά ᾿πίαυ ν ἴῃ 

Πιοβὲ οὗ ϑγδοὶ νγᾶβ ἀϊνϊ ἀοα (566 οἷ. 11.)., ϑδδετηδὰ 
ἴο σύγαγπὶ ὙΠ ἱπηυσησσγαῦϊο της ε5, Ῥοϑ- 
5:0] Βα]δᾶπὶ σουϊὰ ΟὨΪΥ 566 οὔθ σδρ. Οἡ ἴΠ6 
ΤΕ ἀοτΊην 566 ποίϑ δ εηά οὔ {πε σμδρίοσγ, Βδϊδδτη 
ὈΟΔΓΒ [ΟΘΌΣΩΟΠΥ [πῃ (ἢ]5 νοῦϑο ἴο {86 Δ] ΒΙτηθηΐ 
οὗ ἴῃ6 ῥγοπιῖϑος σθη. χἱϊ. στό, χχυῖ!. 14, δηὰ 
(παῖ 'ἰπ επτηβ Ὀοιτονγοὰ ἔτοπι ἴΠ6 ῬΓγΟΠΊ1565 
ἐΠοιϑεἶνθ8. 

ἐδ γὶφδίεομ 7 ἱ.6. ποῖ 15τδεῖ, σβοϑο “" ἀοαίῃ " 
οουἹά ποῖ 5 0]7 Ὀ6 βροκεὴ οἵ, Ὀυὶ “(ἢ6 
ΤΡ ίθουϑ᾽) δησθϑίουβ οὗ ἰ5γδεὶ, γῆο “"ἀϊοά ἴῃ 
ἔα, ποῖ δανίηρ τοοεῖνοα {Π6 ῥσοχηϑοβ, δα 
Βανῖηρ 5θθ 1Πδπὶ δίασ ο᾽, " Ἡδοῦ. χὶ. 2. ΝΣ 
{πεῖς ἰδίοσῖος Βαϊδατη ννὰβ ἀου 1655 ἔα ΔΓ 
(5ε6 ασὲ ἠοΐθ), ῥδγ συ ἢ (παΐ οὗ 
Αὐγάπδση, “6 τἰρπίθουβ τη" ψοπὶ Οοὰ 
Πιδά ““ Γαϊϑοὰ ὑρ ἴτοηι ἴδ οδϑῖ δηὰ ςδ]]εά ἴο ἢϊ5 
ἔοοι " (15. ΧΙ], 2). 

ἰεὲ »ιν ἰαυἱ ἐμά δὲ δε δἰ" ἘἈξδηάεσ σαῖθεν 
“.45ῖ οϑῖδίθ," ἔοσγ 1Π6 σϑίθσδηςθ 15 ἢοΐ 50 τι ἢ 
ἴο {Π6 δεῖ οὗ ἀδδῖῃ, 845 ἴο 411] {μδὶ ξο]ονγοὰ 
Ὄροη 1ξ---ἰο [πὸ ξαΐαγο, ἴῃ ΒΟ ἴθ ΠΔΠῚ6 
δηὰ ἱηβιυεηςο οὗ [π6 ἀδοεδϑθὰ ρογϑοη ψουϊὰ Ὀ6 
Ρεγρεϊυδίεα, ὙΠῸ οἴδηρο ἔγουι ἴΠ6 ο]υ ταὶ ἴο 
186 5 ὨρΌΪΑΓ ὨΙΙΏΡΕΙ, 8ἃ5 ἴῃ 1815 γεσϑα, 15 ἔ6- 
αυεηΐ ἴῃ Ἡρῦτενν ροκίΓΥ. 

11-- -15, ΤἘο (ἸΠΗ ἔτοπι ῃϊοἢ Βαΐδαπι δὰ 
νναϊομοά ἔογ 1πΠ6 δΔυρυΥ (νυν. 4) πδὰ ργοβᾶ- 
ΟΠ σοπιπιδηδοά ἃ νἱάοσ νἱενν ἴπαπ (Π6 ϑροῖ 
οἡ νη ]οἢ [Π6 ΔἸΐατβ ἢδὰ Ὀδεη Ὀ}1ΠῈ (υ. 1, ςξ, 
ΧΧΙΣ, 41). Βδϊαῖκ ἰποσγθίοτθ βοῦτιβ ἴο πορὸ [ἢδῖί 
[6 Ῥσόορδοῖβ νοσγάβ, “" ὟἿΟ οἂπ ςουηΐ (ἢ6 

[τ|ΔΥ ὕροη ἴδ6 ἴορ οὗ 
ἔοιτηοσ ϑἰδίίοη, δηὰ Ὡρᾶσοσ ἴο {Ππ6 5γϑο 15} 
σδῃρ; {Π6 στεδίογ ρατί οἵ τ] ἢ νγᾶ5, μονγενοῦ 
ΡΙΟΌΔΟΪΥ ςοπορδαὶθαὰ ἔγομι 1 ὈΥ δῇ ἱπίοσνεηϊηρ, 
ΒΡῸΓ οὗ ἴπ6 81}, Βεογοπὰ [86 σδιρ Βδἰδδιηϑ 
ἐγὸ ουϊᾷ ρ855 οἡ ἴο [86 θεὰ οὗ ἴδε Τογάδηῃ. 
[{ ννᾶβ ρεγῃδρβ ἃ ᾿Ιοῃ σοΠΊΪ Πρ ὉΡ ἴῃ ἢ15 ΞΕ ΡΊΙ. 
ἴτοπι ἴδε ϑυνθ!] ηρ οὗ (πδῖ 5ίγοαπι (ςΐ, [6γΓ. χ ῖχ. 
19) ἰδαῖ δυσϑῃοὰ πὶ ἢ (6 ΔΌΡΌΓΥ ἢδ 
ανγαϊϊοά, ἀπά 50 ἀϊοϊδιοὰ ἴῃ6 ἔπ] βιπλ τ οὗἉ 
Ὠὶ5 ποχί ραγδῦϊθ. 

ἀυκὶ οὗ [ΔςοὉ,᾽" τοβοοϊοά [86 ἱπιργεβϑίοη σοη- 
νογοὰ ὈΥ 186 βοθπθ Ὀείογο ᾿ἰτὰ δἱ (86 τηοπηθηΐ 
οὗἩἨ ἴδε δυρίτγΥ ; αηὰ 950 ἰπαΐ {86 εἰρῃξ οὗ ἃ 
ΤΙΏΘΙΟ ἔδυ ϑίγαρὶην ἴϑγδοὶ ο5 ἴῃ (6 υὐπηοβῖ 
Ραγὲ οὗ 1π6 οδπὶρ πιὶρῃΐ ἱπάυςθ 4 ἀἰβογοηῖϊ 
δϑιπιαῖς οὗἨἉ [ΠΕΙ͂Γ Γοβοῦγοοβ δη ργοβροςίβ. 

14. ἐῤε Με 9 Ζοῤῥὶ»] ΟτΥ᾽ “οὗ νυνδίομοιβ." 
Ι5σδῃ, ποῖ οὗ [86 

420. 7 ῥαυε γεεοιυεαῖ εονγιγηαηάίνγιον ἐο δἰκ..} 
1 ἸῸΟΓΑΙγ, “1 πᾶν τϑοοινθὰ ἴο 0685." ὍΤῃδ 
τοᾶϑοῃ οὗ ἢ15 Ὀ᾽οβϑϑίηρ ΑΥ̓͂ ἴῃ [6 δι συγυ ΒΙ ἢ 
δο δοκηον δάροα, ἀπά ἴῃ [ῃ6 ἀϊνίπο Οὐθστ  Ἰηρ’ 
ταρυΐθο νυν θῖςἢ Πο σου!ὰ ποΐ τεβίβξ, ἢοΐ ἴῃ ΔηΥ͂ 
ἐς ροτητηδηστηθης᾽" 1η νοσάϑ. 

421-28, ὙΓΠοθῈ γοσϑῈ8 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ὈΘΕΕΣ ΤΘΠ- 
ἀοτοὰ 45 ἔο ]οννΒ :---- 

(Νὼ ἱπία  ῦ σϑη ΟΠ6 ἀδβοτυ ἰπ Ϊδοοῦ, 
Απᾷ πο ἀϊϑῖγοϑϑ σδὴ ΟἿ6 966 ἰῃ ἰ5γδοὶ: 
ΤὮΘ ΓΟΚᾺΡ ἢ5 Οοά ἰ5 νν ἢ Βῖπι, 
Απὰά [δε 5ῃουξ οὗ 4 Κίπρ 15 ἰῃ ἢ15 πηϊάϑί. 
Οοά Ὀτοιρῆϊς ἔποπα ἔοσῃ ουἱ οὗ Εφγρῖ : διὶ9 
βίο στῇ ἰ5 π|κὸ [Βαὲ οὗ ἃ νυὴ]ὰ Ὀ0]]. 



742 

δ Ὦλρῃ. 24. 8. Ῥ 

10 υ, ἐπ. 

7λςοῦ, ποίτῃονγ μβαῖῃ με βεεη ρεγνεγβο- 
Π688 ἰῃ ἰβγδεὶ: ἴῃς ΓΟῸΚΡ 18 Οοά ἐς 
ἢ Ηἰπι, ἀπά τς β8ῃουῖ οὗ ἃ Κίῃρ ὁ: 
Δπιοηρ; ἴΠ6η1. 

22 δοά ὕγουρῆς {(δεπὶ οὐξ οὗ 
Εργρῖ; με παῖῃβ:. 48 ἰξ ψεῖε ἴδε 
βϑίγεηρτῃ οὗ Δῃ υηϊςογῃ, 

23 ϑυγεῖὶν ἐῤέγο 'ς πο ἐποδιηϊηγχεηΐ 
"ραίηϑε [Δςοῦ, πειῖῃεγ ἐς ἐδόγε ΔΏΥ 
ἀϊνίπδῦοῃ δραΐμϑε [8γδ6]: δοςογάϊηρ 
ἴο 118 τἰπις 1Ὲ 5}4}} θὲ βαϊἃ οἵ 4- 
οοὔὗ ἀπά οὗὨ [βγδοὶ, νης δίῃ! (οά 
ψτουρῃτ! 

24 ΒεδοΪά, τῆς ρΡεορὶβ 541] τίβε ἃ 
88 ἃ ρτελῖ Ἰίοῃ, δηά 1 ἃρ Ὠἰπιδο ἢ 48 

ΨοΥΪΥ τΠοτδ 15 ΠῸ Δ ΖΌΓΥ ἀραϊησὲ Ϊδοοῦ, 
Απά ἢο ϑοοίεδγεγ᾽5 [οΚθη ἀρδιηϑῖ [5.86] : 
ἴῃ ἀυα ἔἰστηθ 581}} 1ξ Ὀς ἰο]ά ἴο [δοοῦ δηὰ 

[ϑγδοὶ δὲ Οοά ἀοείῃ! 

41. ΤΒε τογάς Ὡς ἴΠ6 ΑΝ ΠοΙῸ σοηεῦϑ 
“Πα 7 δηὰ “' ρογνογθοηθ85,) τὸ ἴουπὰ 
τορείδοῦ ἀρδῖη 5, χ. 7) χε. Σου δηὰ εἰβϑονῃογε; 
δηὰ ἱτηροτῖ νυν] ἰκοάποϑϑ ἑορεῖμεσ ἢ [μδὲ {Π|“- 
Ὀυϊδίίοη ΙΓ 15 115 ργορεσ σγοϑυϊί, 

ἐδε “δου Τὸ ψογὰ 15 υϑοᾶ, ἴον. χχ!ΐ, 24, 
ἴο ἀεϑογῖθο [ἢ6 σουηάὰ οὗ [πε 51Ϊνοῦ {πυπλρείβ. 
ΤΠΟ “5ῃουϊΐ οὗ ἃ κίηρ᾽" ν1}} [ἤδη τείεσ ἴο [6 
ὉΠ] 4πὲ φουπάς ὈΥ τς ἢ [86 ῥγέϑοποο οὗ ἐπὸ 
[οτὰ 85 {ΠΕΣ Κίηρ διηοηρϑῖ ἴθοτλ γγ45 (6]6- 
Ὀγαιθὰ Ὀγ [5γδεὶ. 

2. Οοα4] ὙΠδ πᾶπιὸ οὗ Οοὰ σ1} τ Πς ἢ 
(815 νοῦϑο ὈθΘρΊη5, δηά νυ ῃ] ἢ τοσὺῖϑ δὲ ἴΠ6 οἱοϑθ 
Οὗ τ. 22, 15 ποῖ ἴη6 ογάϊπατγ Εἰορίγη, Ὀυϊ Εἰ, 
ΜΟΙ ᾿πρ]}165 ποσα ραγ συ ΑΓ ΗΪ5 τη ἢ. 

απ μηΐςογ] Ἀδηάογ γαίπεσ, δ Ὑ11ἃ 9811, δηὰ 
866 Νοῖο δὲ εηὰ οὗ ἴδ ςδδρίοσ, 

28. επεραηρηθη ... ἀδολνα! θη} ΜοτΟ 
ΒΕΓΙΟΌΥ ὁ δυρυγγ" διά “' Ξοοϊ δυο 5 [οΚοη 
(οἰωνισμός ἀτιὰ μαντεία, [,ΧΧ.): οὐ [86 ξΟΓΠΊΟΣ 
σγοτὰ οἵ. Ὁ. 2; (6 Ἰατίοσ (ἀε:6;»92) Ἰτηρογίβ. ΔΥ 
κιπὰ οὗ οὔγδῃ δαὶ νγᾶβ 5: ΥΞ ἘἸΟΙ ΘΙ οὐ- 
βϑεγνοά. 4. ϑοοίββδαυοσ᾽." (ἀδιθηι) 15. [6 ἴθιτῃ 
ΔΡρ]οὰ ἴο Βαϊδᾶπι, [οϑὶϑ. χἹϊ. 22. 
ἴτηε ψΟΓΘ6 ἱη{ἰπιδίοβ [μαῖ [6 5660 Γ νγᾶϑ αἵ ἰδϑξ, 

ΚὨστουρἢ (᾽6 Τονοιτη ηρ οὗ ἢδὶ5 οὐγῃ διιβιΓιθβ, 
Πομροϊ θὰ ἴο οὐ ψμδῖ, δὰ δ ποῖ ὕὈδθη 
Ὀ] πάρα ΌὈΥ ἀναγίοθ δηὰ δι οη, μ6 σνουϊά 
Πᾶγὸ ἀϊϑοοσγηθὰ Ὀεξοσε---ἰπῃαΐ ΠΟΘ τγὰ5 8ῃ 1ῃ- 
ἀἰβρυ Ὁ ]6 ἱπίοσέοσγεμοθ οὗ Οοά οἡ [5γδο] 5 δ6- 
ΠΔ]ἢ, δραϊηϑῖ ἡ ΒΙΓΟἢ 411 ἀγίβ δηὰ εἴογίβ οὗ πηδῃ 
τηῦϑί ργους ναῖη. ὙΠ σπδγρίη ρῖνοϑ ὁ" 1Π) ῸΓ 
6“ Αρδῖηπι᾽" δος {ΧΧ΄. Ταγρύυμς, ἄς. ΤὨς 
ΟΥ̓ σίπαὶ Ὁ} δα οἴποῦ τεπάοπηρ : δηὰ ἐπὸ 
56Ώ56 βιιξιχοκίοα ὈΥ͂ πάγη (,.6. (πδὲ [6 ϑοοίῃἢ- 
ΒΑΥΟΙ5 δΔιΐ νγὰ5 Ὡοΐ ρῥγδςιβεὰ ἴῃ [5.46}} ννου]ά 
ἀουθί1ε55 Ὀ6 5. ΠΟΥ ἱπιθ (οἔ, [μεν, χίχ, 26), 

ΝΟΜΒΕΙΚΘ5. ΧΧΊΙΠΙ. [ν. 22-- 27. 

ἃ γοιηρ Ἰίοη : ἢς 384}} ποῖ 16 ἄοννγῃ 
ἘΠῚ] ἢς εδῖ οὐκ ἴῃς ῥὑγευ, δηά ἀπηκ 
(ἢε δ]οοά οἔὗἉ {πε 541}. 

Ὡς  Απὰ Βαϊαΐκς 5ξλ:4 ιἱπῖο Βαϊδδπι, 
ΝΕΙΤΠΟΥ οὐυγϑα τῆσηλ δὲ 411, ποὺ Ὁ]688 
τδεπὶ δἵ 4]]. 

26 Βιυῖ Βαΐδλδηι δηβννεγεά δηά 5δ!ά 
πο Βαϊαΐς, Το]ά ποῖ 1 ἴπεα, βΑυ ηρ. 
ΑΙΙ ἐπαῖ τὲ ΟΚὉ βρεάκεῖι, τῃδὲ 1 
πχυϑδῖ ἀοὴ 

27 ὅ Απά Βαϊαΐς Ξξαἱά υπίο Βαίδδηι, 
ὕοπλο, 1 ῥΓᾺΥ πες, 1 νν}}} Ὀτίηρ πες 
ππῖο Δποῖποευ ρίδοςε; ρεγδλάνεπειγε ἰΐ 
1 ρίεαβε (ὐοά τπδὲ τμοὺ πιᾶγαβῖ 
σιισϑα της τἢδπὶ ἔτοηλ [ἤδηςα. 

Κδουρ ἢ ροτῆδρ5 ΒαγαΪγ 50 ἂρί ἔγοπι ἔπ6 τηου!τἢ 
οὗἩ Βαΐδδαπι, ᾿ι1ι5ὲ αἴοσ ἢ15 νδίῃ διζεπιρί ἴο ἐπι- 
ῬΙΟΥ͂ βοοίϊμβδυγίηρ δραϊηϑὶ ἰϑγδεὶ, 45 (δὲ οὗ οὖζγ 
Ῥιοϑεηῖ ἰεχί, 

αερογδης 0 ἐδὶ: “ριό ἐὲ “δα]] δὲ “«αἱά 9 
αςοῦδ] ἘἈλδῖβεσ 1π ἄτι ὑΐχταο 10 8811 Ὀ6 ὑοϊά 
ἢο ὕὅδοοῦ, ὅς. ὙΠῸ ϑρῆϑθ (ῃαΐ Οσοὰ μ1]}}, 
Κπγουρ Ηἰ5 οὐγὴ αἰνί πεῖν ἀρροϊπίθαά πηδᾶῃβ 
(ε.2- [16 τ δπὰ ὙΠυπιπλπλ), τόνθὰὶ ἴο 
ΒΓδ δὶ, ἃ5 Ὁσοδϑίοῃ ΠΊΔΥ τοηϊῖσγο, ΠῚ5 ν}}}} δηθὰ 

ῬΌΓΡΟΘΒΕΒ. 
24. «: ἃ κγεαὶ ἰοπμ] 866 οἢ Ὁ. 14. 

28. ἐδὸ ἰοῤ Γ᾽ Ῥεογ] [15 ροβιξοη, ποιῖἢ- 
ννλγὰ ἔγοσῃ Ῥιβρδῆ, δἱοηρ [6 Αδγῖπι ει ἢ, 
8 ΔΡΡΙΟΧΙΓΊΔΙΕΙΥ ἀείεττηϊπεὰ ὈΥ ἴΠ6 οχίδης 
ποίίοεβ οὗ Βείῃ-ροοσ. Τηΐβ τυ ασο δα)οϊποὰ 
(Π6 “σαυπθ᾽ (Ηθν. χαΐ), μος ἢ 15 (ΒΘ ευϊ. 111, 
29, Ἰν. 46) ςοπηεοϊοὰ νυ] ἔΠ6 [5γδο το ἐποδιαρ- 
τηεηΐ, δηὰ (θεῖ. χχχῖν. 6) νὰ [6 ὈυΓΔ]- 
Ῥίαςθ οὗ Μοϑεβ. ῬὍΠὸ ρΐἷαςθ γεϊδιμρά Σ5 Ὡδπιρ, 
δηὰ 15 ἀοϑοσι θά Ὁγ Επιϑεδίυ5 ἃ5 Ξῖχ π11165 ἔγοτη 
1ανῖδβ (,.6. Βεΐηγαπ), 5866 οὐ χχίϊ. 1), οἡ {86 
δϑοοηΐ ἰονγαγάβ Ηθβροη. ὅδ γαυϊηθ οἵ Βείἢ- 

Γ 845 σΟΠΘΘΟΩΠΘΏΠΥ ἰδδὲ νΒΙ ἢ τὰπ5 ἄοννῃι 
ὉΠῚ πρᾶσ ἨἩϑῆῦθοη οδϑιννασγὰ ραϑῖ ΒεΒ-ΓΆτα : 

ΘΒΡΘΟΪΔΠΥ, ρῥεσθᾶρθ, ἰ1ζ5 ποσίδοσῃ {πυυΐδγΥ 
Ὀγάηοῆ,. ὙΠὶβ ἰδ ἃ του δηὰ λιτὸν ἀδε]], 
τναϊογοὰ αἱ [15 Ὀοϊξοηι ὈΥ 8Δη δϑυπάδηϊς Ξργίπρ 
δῖ ξυϑῆο5 ἔγοτῃ Ὀθηθδίῃ [86 ὁποϊοβίηρ σοςῖϑβ, 
δΔηὰ 15 ονοσβῃδάουνοά ΌΥ̓ [86 σιδιϊ θὰ δηὰ ἐννϊϑιοὰ 
ὈουΡ5 οὗ βοιὴδ οὗ ἴθ Ἰἰδγρεβδὶ τοσθη:ῃς {δαὶ 
[ἢ6 ΗΟΙ͂Υ 1[,Δπά οοπίδίης (Τ δίχα, "1 δπὰ οὗ 
ἴϑγδεϊ, Ρ. ς42). Α Βοστ ἶβ σοᾶνο--- ρογμᾶρς5 
ΟΥ̓ ΒΊΏΔΙΪΥ 5ορῸ ΟΠ ΓΔ] ----ΠΛΔῪ Ὀδ 5θθη ἴῃ Ομ 5ἰἀ6 
οὗ 186 ΣΑΥΪΠ6: δὲ 115 ἼΡΡΟΣ ΘΧΊΓΕΙΤΛΠΥ ἅγὸ {86 
τυ ΐης οὗ ἃ ἕονγῃ ν] ἢ πιοϑὲ ἔγάνθ ]οτϑ ἀθϑιρηδίθ 
85 Νδ᾽ ὑσ ΕἸ} διῇ, ἃ5 Τα ὑσ ὙΠῸ Αταδὶς 
ἔοπῃ οὗ Ῥϑοσ ψουϊὰ Ὀ6 δ᾽ ὑγ; δηὰ ἴθ οἵποσ 
ὨΆΤΊΘ5 ΤΊΔΥ ῬΟΒΒΙΟΪΥ ὃ6 Ὀμὲ σοττιιρίϊοηβ οὗἁ (815, 
ει δίνιοη)] ΟΥ ὉὍδ9 Ἡδεῦθ, ἴπ [86 στϑαῖ 

ὙΔΙ]ΟΥ Ὀεϊονν, τσ ποσὸ βιοοὰ Βοι-)εβι οί, “Ὁ [ἢ 6 
ἤουδε οὗὨ [Π6 ννᾶϑῖ65,᾽) 866 Οὔ ΧΧΙ!. 1. 



'ν. 28--- 4. 

8 Απά Βαϊΐαις δγοιρῆς Βαϊδδηι 
ππῖο (6 ἴορ οὗ Ρδοῦ, εὐ Ἰοοκεῖῃ 
τονναγά [εβῃϊπιοη. 
"ἢ Απᾶ Βαΐδατηι 844 υπΐο Βαϊαζ, 

Βιυ 4 πιὸ Ποῖα ϑενεη δἰίαγθ, ἀπά ρῥγε- 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΧΙΝ. 

ΡΆΓῈ πὲ δῖα βενεῃ δι ]οςΚ8 δηά 
ΒΕνθ ἢ ΓΆΠΊΒ. 

20 Απά Βαϊαδκ ἀϊά 285 Βαίδαπι μιδά 
βδϊα, δηά οἴεγεά 4 δι] ]οοἷκ δηά 4 σδηὶ 
ΟἹ φύε7 Αἰϊαγ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΙΙΠ. 10, 22. 

10. 7Ρε ἤρου» ραγὶ 1 εγαε]} Τῆς νογὰ "2 
ἷ5 ρΡοσδδρα γαῖμοσ ἴο Ὀ6 γε  ΡΥΟΖΘΏΥ,᾽ 85 
ἘἈΔ5Π, 8:δά., ϑαπιᾶγ., νϊς., ἄς, ὙΠΟ ΧΧ. 
.)45 δήμους, ὙὙὨΙΟΙ ΡΓΟΌΔΟΙΥ τεργοβθηΐβ ἃ τοδᾶ- 
ἴῃς 2. Ἴδε ΑΟὟΝΡϑ, μᾶ5 ἴῃ ϑσυρρογί οἔ Ὅη- 
Κοῖοβ δηὰ πὸ Ῥαϊοςξπο Τάστευπι. ΤὙῆδ 56η986 
15 κίνοη, ἰδουρῃ δάορίοά ὉΥ ΚΟΙ,, Βρ. 
νογάϑνοσίῃ, δὰ οἵποσῦ πιοάδγῃ σΟΠΊΠΘἢ- 
ἰδίοσβ, σα ΟΌΣ5 βοιῃηθννδί οὗ [δὲ ργοῃθῃθϑβ ἴο 
ἐχορϑϑῖνα τηϊημΐοεποβα ἩΥΏΙΟΝ τηδτκβ εν 5} 
οχοροβϑίϑ δηὰ [6 ἔοστηοσ σοη ογίην κυ ϊΐ5 Ὀδτίοσ 
[Π6 Ροσίξοδ] σπαγαςίογ οὗ {μ6 ρᾶϑβδρε. 

2. ὙΠ ε ἴοττῃ “" υηϊσογῃ ᾽) γᾶς δάορίοά ΌὉΥ͂ 
ΟΟἿΥ ἰΓαηβίδίοσβ πο [,Χ Χ., νυ ἢϊο ἢ τοηάοῦβ (ἢ 
Ἡεῦτενν Ὡξξ ὉΥ μονοκέρως. [{ 15 οὈνίοιι5 μονν- 
Θνοσ ἔτοπὶ ει. ΧΧΧΙΙ. 17, ὙΠΟΙΘ 566 Ὠοΐοδ, 
{μδὲ [Π6 Δη]Π1Δ] 'ῃ ᾳφυσϑίου νγᾶ5 ἴνγο μογηρά, ἔῸ 
Μοϑοβ Ἴοοιηρδοβ ἴΠ6 Βουϑὲ οὗ Τοβθρὴ ἔοσ ἰΐ5 
ὙγΑΠ ΚΟ ϑίγεηρί ἴο ἃ δε, δη ἴῃ ἐνίη {π|065 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΝ. 
Ι δαΐπανι, ἰεαυέμρ ἀἰϊσίμαξίονς, ῥγοῤλειίείλ ἐδέ 

ἀαῤῥένισες οὐ 7 γαφί. τὸ δαίαξ ἐπ ἀρ σῶῦ αἰ 5- 
ν»σεολ ἀΐρε, 15 2772 φγοῤλεσίείά. ο7 ἀξ δα» 

οὗ Ερδγαίπι δηὰ Μδηδϑθοῇ ἄσγὸ τοργοβοηΐοα ὮΥ͂ 
186 ἔνγο τα ΚΣ ΠΕΥ Ποῖπιβ οὗ ἴπο θθαϑσ, Ὅῃὸ Ὠϊ᾿ 
ταυϑί ποὶ Ὀ6 ςοηξουηάοά ἢ (6 ““νν]ὰ οχ ᾽" 
οὗ Ὁ θυῖ. χὶν. ς, οὕ [6 “τ]ὰ 011" οὗ [8. Ἰϊ. 
20, ΠΟΘΙ 566 ποίοϑ, Τὴ ἰδίζογ 19 [Π6 ΟΥΥΧ, ἃ 
Βρθοῖθβ οὗ δηΐϊεΐορθο. Π6 δηϊπιδὶ παιηθὰ ὉΥ̓͂ 
Βαίΐίδατη ἴῃ ἴθ ἰοχὶ 85 δὴ δρί ϑυτηῦοὶ οὗ (86 
βίσεησ ἢ οὗὨ 5.8] 18 πον σχίηςΐ, πὰ 15 16 
Βο: ργἱριϊφεπέμς οὗ πιδῖυ γα] ϑῖ5, [ἢ6 ΑἸἸΘΓΟςἢ 5 οὗ 
οἷὰ σεππηδηβ, ἴπ6 ὕτιβ οὗ Οβασ, σῆο ρίνοϑ 
ἃ ἴοι Δ 0]6 δοσουηΐ οὗ [5 8126, ϑἰγεηρίῃ, 
βροθά, δηὰ ἕεγοςγ, “6 Βεῖϊο ΟΔ1]1ςο,᾽ τν. 
29. ΑςοοΓα ΡΥ ἴδ 15 οπηρὶογεοά ἴο ἤρξιιγο ξοσίἢ 
[Π6 Ὁμδραγηρ ᾿ξα εβει οὗ δποηλῖθβ, Ῥ5. ΧΧΙϊ. 
21; 5. Χχχίν. 7: .[[5 [411 ΠοΓη5 τορσϑϑοηΐ 6Χ8]- 
ἰδίίοη δηὰ οϑίδ Ὁ ]8ῃθα Ργοθρογυ; ἰξ 18. 4150 
δροΐκθῃ οὗ Ϊοῦ χχχίχ. 9--- 2 85 ἰπιγαοίδοϊο δηὰ 
ὈΠπίΔι ΘΑ Ό]6. 866 8δη ὀχοοϊθηΐ ἀγίιςϊθ, Τ τιϑίγαπι, 
. Ναίυγαὶ Ηἰϑίογυ οὗ ἴθ ΒΙ0]6,᾽ ΡΌ. 1:46---τςο. 

Δηά ἢδ 8ν ἰϑγδεὶ δϑϊἀΐῃρ ἐπ δὲς ἐθπίς 
οδινο Ἀπ ΞΡῚ (Ποῖ Ἰθ68; δηά τῆς 
βρ ΓΙ οὗ ΠΔπΠι6 ἸΡοη ὨΪΠΙ. 
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3 ᾿Απά Βς τοοῖς ρ 8 ραγαθ]ε, ὁ ἐμαρ. 53. 
Απά 5214, Βαίδαπι {πε βοὸπ οὗ Βεογ Ὁ 
᾿Βδῖῃ βδἰά, δηά τῆ6 τηδῃ ἱγῆοβα αγ68 ΕΜΕΟς ον 
ΔΓ6 Ορϑῃ δίῃ 8414: ἀπο 

4 Ἦε Βαῖῃ εαἰ4, νης Βεαγά τῆς τὐμὸ ρα 
τγογάβ οὗ (ὐοά, ψΠςἢ βανν τῆς νἱβίοη 
οἔ τὰς ΑἸπυρη τ, ΕΠ πρ᾿ ἐπίο ὦ ἐγαπεέ, 

ΟΥ )πεού, απ ἐἠε ἀξεέγροϊον οὗ τόρ παίίο»:. 

ΝῺ νῆδϑη Βαϊίδδπη 8δὰν ἴπδί ἴἴ 
Ρἰεαθθά τῆς ΓΟΚῸ ἴο 01ε55 [5- 

9 (ἴα. 53. γαο], ἢς νγεπξ ποῖ, 48 δὲ οἵμεσ  {{π|68, 
δῦ, ἔτο 56ῈΚ ἔὺγ ἐπομδηϊπγεηῖβ, δα ΠΕ 8εῖ 
»εδρίέηρ οὐ ὮΪ5 ἔδεε τονγασγά ἴῃς νυ] ἜΘ γΓΠ655. ἡ Τὰ 
ηελακνἕ- 
ἢ έπζε. 2 Απὰά Βαίδδηι [Πα πρ ἢΪ8 6Υ68. 

ΠΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ν. 1. ἐοευαγά {δὲ «υἱ᾽άεγπε::} 
1.6. ἴο ἴπ6 ρἱαίπβ οἵ Μοδῦ, ὑυβοσθ [5Ξγδοὶ νγᾶϑ 
ΘΠΟΩΠῚ ὙΤΠ6 γοῦβο ἱπάϊοδίος ἰῃ4ς Β4]ΔΆΠ), 
ἴη ἀόοραιτ οὗ Ὀεϊηρ ρεστη θὰ ἴο δἔϊαϊη ᾿ς ον 
δηὰ Βα 5 ρυγροβα ἐσοῦ ἢ 815 διί, πὸ ἸΟηρῈΓ 
Ἰοοϊκοὰ ἔογ δυζυῦπθθ: Ὀὰϊ 5: ΠΊΡΙΥ “ἴδ ἃρ 
Π15 δγο5,᾽" 1.6. ξαζοὰ οὐδζ ἴΠ6 σδῃρ οὗ [5γδοὶ 
1δῖ οἰτοίς ῃοὰ Ὀοίοσθ ἢϊτη, ἀπά αἰϊονσε ἐδὸ 
δρεοΐδοϊο ἴο ντοσὰκ 195 οὐτῃ ἱηβυσπος ἸΡΟΏ ἘΠῚ, 

8. αᾳυδοιέ κγε: ἂγὲ ορῥεπ) ἱ. ς. ορεποά ἴῃ 
ἱηνγασὰ υἱβίοη, ἴο ἀἴβοοσῃ τΠϊηρ5 ἰδὲ γγοσα 
διάάδηῃ ἔγοπι ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ὈΘΠΟΙ] ΕΓΒ, 

4, ,2αεἰἰπρ ἱπίο ὦ ἐγαποο, μέ ῥαυΐμς δὶς 
47ε: οῥεη}] Οἡ [86 “'ογὸβ ὀρϑῃ," 566 ποΐα δ 
οηῃὰ οὗ ἴῃ6 σμδρίογ, 
ΤΒ6 “. 14}11πρ᾿ οὗ ψῖο ἢ Βαϊδαπὶ βρεᾶκβ 

δι Βανίῃρ, ἢ18 6γ 68 ὀρεῃ: 

νγὰ5 (45 νυ ΐξ. ἱπιρ]165: ““αυἱϊ ςοδάϊί, εἰ εἰς 
δΔρογυηΐυγ οου}}} [86 σοπάϊξίοη ὑηάοσ ΒΓ ἢ 
πε ᾿ηννατὰ ορεηϊης οὗ ἢϊ5. εγεθ ἰοοῖς ρ]δοθ. 
Βαίδατη ᾿δὰ (ςἶ. χχίϊ!. 8, 19) βουρδὶ ἱπ ἔπι 
Ῥαϑδὲ ἴἰο ᾿ἰϑθάσῃ [6 ν}}}} οὔ Οοὰ {Ὠτουρἢ ἴη- 
ννδγὰ υἱβίοῃβ 85 νγὰ] ἂἃ5 Ὁ “"δυριτγίοβ." ὙΠῸ 
“ὁ Ἀ}Πορ" 5 ποῖ [Πδῖ οὗ οὔς ἀνγεβίγυοκ ΕΥ̓͂ [86 
δΌΓΡΑΞ5ΙηΡ᾽ σΊΟΓΥ τονοδ]οὰ ἴο Πϊπι, ἃ5 νγὰϑ [μαΐ οὗ 
ΤΔΐεὶ (Ὑ11}, χ7), δηθὰ δὲ ]ομη (Άεν. ἱ. 17). 
Ἀδίμοσ ἀο65 1ἴἴ ̓ παϊοδῖο ἴπ6 ἕογοθ οὔ {86 Ὠ νη 
ἸΔΞΒΙΓΆΓΙΟ ΟΥ̓ΟΓΡΟΥΟΣΠΡ (Π6 56, 85 8811] 
(α ϑ8πι. χῖχ, 24) γγᾶ5 ουνεγρονγεγοά, δηὰ βιπρρεὰ 
ΟΥ̓ ἢ]15 οἷοί θ5β Ὀοέογο ϑδπιεὶ, δηὰ “ Ὁ]] " ΟΣ 
“ἸΑΥ͂ ἄονγῃ παϊκοὰ 411] [δὲ ΟΥ̓ δηὰ 411 παῖ 
ὩΪμῖ." ΤΟ (Δ 10] ρσορμοῖβ οὗ {6 1 οτὰ ἀο 
Ὡοῖ ἡ μα ἴο ανο ὕδοη υδ)οςὶ ἴο ἴδπεβο νὶο- 
Ἰεηΐ {ΠἸᾶρθε5, [ἢ Βαϊδαπὶ δηὰ ἰῃ 840} [86 γγογὰ 
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ς οἾΔΡ. 23. 

“ 6 εῃ. 49. 
ο. 

ς Ηονν ροοῦγ γε (ἢγ τεπῦβ, Ο Ϊ4- 
σοῦ, απαὶ τῆγΥ τλθεγμδοὶεβ, Ο 15γδεὶ! 

6 Α5 τε νδίϊεγβ δὲ {ΠεΥ βργεδά 
ἔογτῃ, 48 ραγάθβηβϑ ὉΥ τῆς γνοτ᾿ 8 846. 
48 ἴῃε {τεο8 οὗ Ἰίρῃ αἷοαβ νγῃϊοἢ τῆς 
ΠΟΚΡ Βαῖῇ ρἰδηϊεά, σμπά 45 σθάδυ ἴγθαβ 
Ὀεβίάς (ἢς ννδῖεγβ. 

7 Ηε 582}1] ρουγ ἴῃς ννγδῖεγ ουὲ οὗ 
ἢ18 δυςκεοῦθ, δηα ἢ 18 βεεὰ Ἂεὐαίἑ δὲ ἰὴ 
ΤΠΔΠΥ νγδλίεῦβ, δηάὰ ἢ5 Κίπρ 53}4}1} θὲ 
Βιρμεγ τῆδη Αρᾶρ, δηά ἢὶ5 Κίπράοηι 
8041] θὲ εχαϊτεά, 

8 “(ὐοά ὕτοιρῃς δὶπὶ ἐοτῃ οὐ οὗ 
Ἐργρῇ; με Βαῖῇ 248 ἰξ ψεῖε ἴδε 
ϑΓΘηΡτῃ οὗ Δπ υπίσογῃ: ἢς 52] εδέ 
ὉΡ τῆς παίίοῃϑβ ἢ18 Ἔπϑηῖεβ. Δπα 5}1]] 
Ὀγεακ {ΠΕῚΓ Ὀοποθ8,) δπά ρίεσος ἐῤέπι 
τγοιρῃ νὰ ἢ158 ἀγγοῦνϑ. 

9 “ξε οουςμεά, πε ἰΔΥ ἀονγῃ 48 ἃ 

οὗ Οοά οςουϊὰ ΟΠΙΥ Ῥτοναῖ] ΌΥ ἔγϑέ κυθάυϊηρ 
1δε6 δἱίδῃ νν}}}, δπὰ ονογροννεσίης [π6 ὈΟΘΙΥ 
ΘΠΏΘΓΡΙο5 ΥὩΙΓἢ 86 νν1}}} οΓα ΠΑΥΙΪΥ ἀϊγοςί5. 

Θ. «: ἐδε μά σι ΟΥ ὍΣΟΟΙΒ; ὙΠῸ τὸ- 
ἔογοησθ ῬΟϑϑιΟΪΥ ἰο [6 ἔοῸΓ Ρδγα]]οὶ ὈσΌΟΚΘ, 
ΓΟΠΠΙΩΡ ννοσιννασγα ᾿πίο ἔπθ ογάδη, οὐὸσ Ὑ ἢ ἢ 
[πὸ σδιὰρ οὗἉ [βγδοὶ 5ίγοίςῃοά, δηὰ ΌΥ ψ Ὡς ἢ 
[Π6 ἀϊϑροϑιουβ οὗ 115 νδγίουβ ραγίβϑ σηυϑὲ ἤᾶνθ 
Ὀοθῆ ἴο 5016 οχίεης ἀείοιτηϊηθὰ (566 οὐ 
ΧΧΙΙ, χ). 

α’ αγάρης ὁγ ἐδ γίσεγ᾽: «ἰ46] ΒΑ ΔΤ 5 
Ἰδληρυδσο Πόσο γοῆοοϊβ γί ποῦ 1Π6 ἔδπΊοιιβ Δ1|1- 
ἢς4] ρναγάθηβ δίοῃρ 186 Ὀδηῆκθ οὗ 815 οννῇ 
Τίνοῦ, 186 ΕἸΡὨγαΐοβ, [μ84ῃ ἰδ ἰδηάϑοδρε 8ς- 
[0.417 Ὀεέοτο Ὠΐτη. : 

ας ἐδὲ ἐγε οΥΚὶἹ ση αἰοοι «υδίοδ ἐδ ΟΡ 
ῥαΐ ρίαπίε ὍΤὨΘ Ἰδοῦ ννογάβ σοηϊδίῃ δῃ ἃρ- 
Ῥᾶγθηΐ σείδγθηοθ ἴο Ῥαγδάϊβο (εἴ. Οξῃ. 11. 8). 
ἼΠο δἵοθ, ἱπιροτίοἀ ἔγοῖηῃ (δίμα δηὰ (δ [ΔΓ 
ἀϊκίδηξ ϑαςῖ, ξυγηϊϑηθὰ ἴο [ἢ6 δηςϊθηΐβ οὔθ οὗ 
{Πη6 πιοσὶ ἔγαρταπξ δηά ῥγοοίοιις οὗ 5ρ|ς 65; ςξ. 
Ῥ-, χ]ν. 8, ““ ΑἹΙ [ᾺΥ ξαστηθηξβ 5Π16]} οὗ σαγττῇ, 
δίοσϑ, ΡΥ, (85518.᾽) τον. ΥἹ]. 17. 

Ζ: εεαγ ἔγεες ὀεσίάξε ἐῤε «υαίογς} ἱ.ε. 85 ἴῃε 
ΠΟ]οϑὲ οὗἨ ἴγθεβ Ὀγαποριίηρ ἐογίἢ ἴῃ [ἢο ἔδιγεβῖ 
οὗ 5: τυ δέ! Οη5 : 80 ἱπιᾶρδ οὗ πιδ)εϑίὶς ῬθδΌΥ, 85 
(δαί οὗἉ {π6 1δϑὲ νεῦϑθ νγὰ5 οὗ γάγὸ Γδουη γ. 

7. Ηε «ῥα! ρομν δε «υαἱογῇ ἈδίθοΣ ἢ ὃ 
ΒῺΔΒΙ1 ΒΊΣΘΔΙΣ ὙΠῸ} ὙΔΊΟΣ, 

οἱ 97 δὶ: δμεζε! 1 1ϊ. “Ξ ΠῸΠι ἢϊ5 πνο Ρυςο Κα 
εἰ5.") Βδἰδαπὶβ πδίϊνο 501] νγᾶβ ΟΥγἸΠΔΙΪΥ {ΓΓῚ - 
ξαϊοὰ ὈΥγ ννδῖεσ ξειομβοὰ ἔγοπι ἰδ περ ῃ:ὈουΓΙηΡ 
Ευρἢγαῖοβ, δηά οδιτίοὰ ἴῃ Ὀυςκεῖθ ϑυβρεπάρδά 
ἥτοσι ἴ6 ἔννο επάβ οὗ ἃ ροῖϊο. νδίοσ ἴῃ 186 
Εδϑί 15 [6 ἢγϑξ δϑϑεητ δὶ οὗ 411 ἔθ γ γ. ΤὭι5 
ἘΠ6 τηορίδρμοσγ ψου]ὰ ἱτηρογὶ (δὲ [5γδοὶ βμοιυϊά 
δδᾶνθ ἢ15 οὐσγὴ ὄχ δογαηΐ δηὰ ὉΠ 81} 1ηνς σΠδηη6]5 
οὗὨ Ὀ]οβϑίης δηὰ ρ᾽εηῖγ, Βυΐ δὲ ΡΙΈΡ. ἸὨΔΥ͂ 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧΙΝν. [ν. 5:- 12. 

Ἰίοῃ, δηά 458 ἃ ρτοδῖ ]ίοῃ : ψῆο 584]] 
δὲῖγ πὶ υρὶ Βϊδοσεά ἐς ἣς τἢδὲ 0] ε59- 
εἰ τες, ἀπά ουγβεά ἧς ἢε [ἢδξ συγϑεῖῃ 
ἴδεε. 

Ιο ἢ Απὰ Βαϊαἰκ᾿ 8 ἄπρεῦ νγαβ Κίη- 
ἀἸεἀ ἀραίηϑε Βαΐίδαπι, δηὰ ἢς ϑ5πιοῖε 
ἢ8 μαπάβ τορεῖμεῦ: δηά Βαϊδὶς 5αἱά 
ἀπο Βαΐίδαπι, 1 ς41||1ςἀ (πες ἴο οὐτγϑα 
Γαὶη6 ΘΠ 6 Π}168, Δ4η4. θεΠοΪά, τῆοι ἢαβῖ 
Δἰτοροῖθεῦ δ]οβϑεά 2ῤέγε π686 τῆτες 
Ὁ Π168. 

11 ὙΒοτγείοσο πον ες ἴθου ἴο (ΠΥ 
Ρίαςε: 1 τῇουρῃξς ἴο ῥτοπιοῖς [ῃεε 
απο ργολῖ Ποηουγ; δαυΐ, ἰο, [6 ΠΟΚΡ 
Βδίῃ Κερῖ ἴῃες ὈάςκΚ ἔγοπι ΒοπουΓ. 

12 Απά Βαίδδῃῃ 8α]ά ιἱπίο Βίαϊς, 
Ὅρακε 1 ποῖ αδἷβο ἴο ΠΥ πΊεββΕΠΡῈΓΒ 
ὙΠΙΓἢ τῆοιυ 86ηῖαβε ππῖο Πη6, 54] 

ἡ 18 12 16 Βαϊαίκ νοι] 4 ρἷνε τὶς 

ἴῃ (815 ρΡὮΓΑΘΘ, 845 ἴπ [86 Ἰδέίος ὯΔ] οὗ [86 νεσϑο, 
Ὀ6 186 βἰρῃ οὗ σοιιρδαγίϑου ; δηὰ ἴδ 
νου ]ὰ (ἢυ.5 5 ΣῈ: “6 Ηδ 5}8}} ον νυ τνᾶ- 
ἴογ ΠΊΟΤΟ ΡΙΘΠΌΠΙΗΪΥ μΔὴ δ]15 Ὀυοϊκοῖς :᾽" 2.6. [5- 
ΓΑΘΪ ΗΪπΊ56 1 ἢ, ΔΙ ΠἀΔΠΕΙΥ ἐογΓ}}1126ὰ, 5:41 ἀθουπα 
ἴο οἴβοῖβ ὄνε Ὀουοηά Ὑμδὲ ΠΙπηβοὶξ 845 σὸ- 
οοἰνθά, ΤΠ ννοσγάς σουἹὰ (ἢυ.5 δ6 Ῥσχράϊςξίνθ 
οὗ {πὸ πΐζυτο Ὀοποῆίς νῃιςἢ, (Ὠγου ἢ (16 πηδδη5 
ΟΥ̓ ἰϑσγδοῖ, σγοῖβ ἴο Δσοῦια ἴἰο (Π6 τοϑξ οὗ [6 
νου], 

ἐπ »ἸΩη} «υαἱεγ 1.6. Θη͵ΟΥ ἴπ6 Ὀεηοῆί οὗ 
γδγίου5 δηὰ σορίοι5 νγαΐοσβ. (ἷ. [οῖ. χ. 12. 

ἄγαν] ὙΠ6 ΠΑΠΊΘ, ἈΡΡΑΓΟΠΕΥ Ποιά δτγ (ςξ. 
1 85. χν.) ἴο ἴδε οδιοῆδιης οὗ Απηδίθκ, σθδη5 
ΡῈ" (οὗ [}6 Ἐπρ]Π 5ἢ “ΗΡ}}᾽)) οἵ, 25 Ατα- 
Ὀϊς ΔΗΔΙΟΘῪ 5ιιρρεϑίβ, “" ἤσγ." [{ νγ͵ὰβ ὑγοῦδ- 
ὉΙΪΥ οὗ (πε τογαὶ γσᾶςθ οὗ 6 Αραρβ (αἱ Ηδ- 
τάδ, “186 Αγραρὶί6," (Εβιἢ. 11. σ), 186 δικίοΣ 
ΘΠΟΙΊΥ οὗ ἴῃ6 [65 ἴῃ Ἰδίοσ {πΠ|65, νγᾶ5 ἀδϑοθη - 
εἀ, Το νογάςβ ροϊηϊ ἴο (6 Απιδ]οκιέο Κιίηρ- 
ἀοπὶ 45 ἈΙΡΏΪΥ ργοβρεγοῖι5 δηά ροννεγῇ] δί (ἢ 6 
εἰπιθ (ςἕ «. 20); Ὀυϊξ 85 ἴο δ6 ἕῶσ Ὄχοιϊεὰ ὈῪ 
(Π6 διΐυγε ρογίιοβ οὗ [5:86]. ὙΠὲὸ Απηδὶοκιίο5 
ὭΟΥΟΥ ἴῃ ἔδοΐ σεσονεγοά ἴΠΟΙ͂Σ στιιϑϊηρ ἀείθδε ὈῪ 
541}, Σ 8. ΧΥ. 2 544., ἰπουφσῇ [ΠΟΥ ΡΟΣ ἀραϊῃ 
Ὧἃ5 ἴοδβ ἴο ἰϑσδοὶ ἴῃ {86 σοίψῃ οὗ Ἰϑανιά, σ 58. 
ΧΧΥΙΪ, ἀηἀ χχχ. ὅδ γοπηπδηί οὗ ἴΠποπὶ ννᾶβ ἀ6- 
βίγογϑὰ ἴῃ 186 σείψῃ οὗ Ἡθζοκίδῃ, σ Ο(ἤγοη, ἵν. 
4. 

8. ὌΠ ὸ οασ]οῦ ραγὶ οὗ [815 γοσϑὸ 15 τορεαϊοὰ 
ἔτοπι χχὶϊ. 2; Ὀὲ 15 ΣΟ] ονγοὰ ὉΡ, 85 ἰῇ υ. 7» 
ΌΥ νογάβ οὗ ργϑάιςξοῃ ὑνμῖς ἢ ἃτὸ τνδηϊίης ἴῃ 
6 φδσ]οῦ Ραγαῦ ]δ, 

δὶ; φηπέ,ιϊ..5} 1 ΔΊΟΓΑΙΥ, ἀηὰ ἤοΓ πΊοΓῈ 8ρ- 
Ρτορσίδίεὶυ, “"ἴδοϑο (δὲ δεϑεῖ ἢϊπὶ τουπα.᾽" 

ὀγεαᾷ ἐῤεῖγ δοπε ἈΔίμευ (185 ΕΧΧ. πὰ 
οἹδγ ᾿ηζογργείοσβ) ὁ" βίοις ΠΟ ὈΟΠΘ65:" 1. δ. 
ΕἸΩΡΙΥ ἰδοῦ οὗἁὨ ΠΟΙ͂ ΣΠΆΓΓΟΥΓ. 

11. Μεε τδοιῇ Ἀλίποτ, ϑαῖθ ὑδοῦ; ο, 



ν᾿. 14--18.} 

δουβε (11 οὗ 8:1νεῦ ἀπά ροἹά, 1 σδηποῖ 
ὁ Ῥεγοπά [πε σοπιπμαπάπιεης οὗ τῆς 
ΟΒΏ, ἴο ἀο εἰΐδεγ ροοά οΥἦ δά; οὗ 

ΤῊΪΠ6 οὐ πλϊπά ; ὁμὲ ννῆδλς τῆς ΓΚ. 
8411, (δὲ νχ}}} 1 ϑρεαϊκὴ 

14 Απά πονν, Ὀεποὶά, Γ ρὸ υπῖο 
ΤΑΥ͂ Ρεορΐὶε: οοπὶς ἐδεγεζογε, απά 1 νν]]}] 
δάἀνοτγιβε {πες ψμδὲ [818 ρβορ]ς 5}}]] 
ἀο ἴο ΠΥ Ρεορὶβε ἴῃ ἴδε ἰαζίεσ ἀᾶδγϑ. 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧΙΝ. 

οὐ16 Ἧς δδῖῇ 8δλι ἃ, ψῆϊςἢ μεαγά τῆς 
ννογάβ οὗ (ὐοά, δηά Κπεν ἴδ6 Κηπον- 
Ἰεάρε οὗ τῆς πιοδὲ Ηἰρῃ, τυῤίεὺ 5407 
[Π6 νἱδίοῃμ οὔ τῆς ΑἸπιίρῃιγ, ]]ΠἸπρ 
ἐπίο ὦ ἐγάπεε, δῖ μανίηρ; 18 ἐγεϑ ὀρεῃ: 

17 1 5}]1 δεε Ἀπ, διιξ ποῖ πον: 
Ι 5}.4}} θεοὶ ά πὶ, δυῖ. ποῖ πίρᾷ:. 
ἴπεῦα 5321] σοπλα ἃ ϑδίδγ οιιξ οὔ Τδοοῦ, 
Δη4 ἃ ϑεοερίζε 5821] γίβε ουῖ οὗ ϑβγδεὶ, 
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Δηά 511] ᾿ἰ5ῃχίτε ἴῃς σογπεῖβ οὗ Μοδϑ, "ον, 
δηά ἀεβίγου ]1 (ἢς ἢ] άγοη οὗ ϑΒεῖι. ἐληυνρ 

18 Απά Εάδοπι 521] δ6 ἃ ροββεβ- δ ἄἤσαδν 

ϊς 4 Απά ἢε ἴοοκ ὑρ Πἰ5 ραγδῦϊε, 
ἀπά 5414, Βαΐδαπι τῇς 8οη οὗ θοῦ 

Βιαῖῃ εδ:ἀ, δηά τῇς πιδὴ ψγῇοβα εὐα8 
ᾶΓε ὀρεῃ μαίῇῃ 8.14: Βίοῃ, ϑεὶγ αἷ8οὸ 83}4}} θὲ ἃ μοβϑεβϑϑίοῃ 

ἴου ἴ6 νψογὰ Οοη. χχυΐ 41: Οδηΐ. νἱϊ. 14. 
Νο [γτθδί 15 ̓ πιρ]1οά, 

14. 1 αἱ]! αὐοεγεε ἐδε6] 1,10 ΥΑ}}7, δο- 
ςογάϊηρ ἰο [86 Ηοῦτονν, “1 ψ11}} δάνιϑε (ἢ66." 
[1 Π45 Ὀδθῆ ϑυττηϑοα, Ἐβροο Δ} δπιοηρβέ [Π6 
7Ὀν 58} ἱπίογργοίειβ, παῖ [6 τοΐθγεηοθ 18 ἴο 
“{π6 σουηϑοὶ οἵὗἩἨ Βαϊδατη᾽" δ] άἀοὰ ἴο χχχὶ. 1ό. 
Το ΝΣ. δοίΌ Δ} 4] ογβ ἴμ6 ἰοχί (ο [}}15 5696, 
ἐς ἀλῦο Τοπϑ πὶ υϊὰ ρΡορυϊυβ τὰὺ85 ρΡορυὶο 
Βυὶς ἴδεϊδι," ϑοιὴθ ἤδγε 50 (δὲ [86 
ῬΑ ου]δῖβ οὗ (Π15 δάν!ίοβ. βανὸ ἀσορρϑὰ ουἍῖ οὗ 
[Π6 βυςοοροάϊηρ σοηΐοχί, ΟΓ Ὀδοη Ὁ 'γ νι] }- 
ΠΟ] ἃ 85 οοπιηγυηϊςδίοά ἴο Βαϊδὶς ἰη βοοσεῖ. ΤΠ 
ΑΟΝ. 5 δονγονοσ πιοδῖ ῬΓΟΌΔΟΪΙ τρῆζ; (ΠῸ 
ννοσγὰ “' δάυ!ϑ0᾽) ἰ5. Πεῖὸ οηυϊναϊοπὶ ἴο “' δά- 
νογῖ 56, δηά σχοῖδσβ ἴο ἴῃ6 δῃϑιϊηρ ὑτὸ- 
ῬὮΘΟΥ. 

16. «πᾶ ἄπεαυν ἐδὸ ἀποαυίεάσε φΥ ἐδε »ποιΐ 
Ἡ;55] ΜντΩ ἐμ δά ἀϊξίοη οὗ [μεϑε νγογάβ, πὶ ἢ 
Ροιηΐ ἰο {πὸ στοαίοσ ἱπιρογίδποθ δηὰ [6 τλογο 
αἰβεης Εἶν ρσοάϊσξῖνο σμσαςίεσ οὗ νυϑδί ἔο]ονν5, 
ἴδε Ἰηϊτοάδιυςξίοη ἴο [15 14ϑὲ ραγΔὉ]6 15 [1:6 βᾶτλθ 
85 ἴμδῖ ἰο ἴδ ργθοθραϊηρ οὔδ. 

17. 17ῥα]] “τε δίνει, διιξ ποὲ ποαυ, δις.] Βεῖ- 
ΟΣ, 1 8600 11, ΤΒΟΌΑῚ μ6 ὍΘ ποῖ ΠΟῪ 1 
ὈΘΒΟ]ά δῖ χ, ΒΟ ΚὮ Ἀ6 Ὅ0 ποῦ πῖ4 ἢ. ΤΠ6 
ἴθηϑθϑ ΔΓῈ 85 ἴῃ χχἹ. 9. Β4]δαπὶ ἴποῦὸ βροῖο οὗ 
Ὑδί μὸ ἐᾷν ἰὴ ἕδςΐ ἢ [86 ὈΟΟΙΪΥ ογο; Ποτδ 
86 ἀοβουῖθοβ ννμδὶ 18 δοίυ Δ} } Ὀδέογε δϊπὶ ἴῃ ἰῃ- 
τυνλῖὰ νἱϑβίοῃ. 
δὲ» ] ἰ.ε. ἴθ ῥσίποθ, τορτοϑοηϊοα ἴῃ ἴΠ6 ϑιο- 

ςροάϊηρ σογαὰς ΟΥ̓ ἴδ ϑίδσ δηὰ ϑβεοθρίῖσο. Ουἡ 
[Π656 {π6 Ῥτορμοῖῖς βαΖθ οὗ Βαϊδαπὶ ἰ5 ἤχοά, 
ποῖ ου ἴδ6 ρδϑορὶθ οῃησδηηροά οἡ ἴδ ῥἷδίπ ὕθ- 
ποδίῃ ἢϊπ. Ὑδ6 υ86 οὗ (6 ῬΡσγοπουῃ ἰο κίδηὰ 
ἴογ ἃ ρεσβοῃ ῃοΐ γεῖ πδιηδὰ 15 σοζησηοῃ ἴῃ Ο τ - 
ΘηΐΔ], Ἔβρϑο αν Ασαῦὶς, ΡΟΘΕΓΥ. 

α 8ιαγ) ὙΠῸ ἴδ ἢ458 διηοηρϑβί 41}1 Ὡδί!οηβ 
ϑενοαὰ 5 ἃ Ξυπῖδοὶ οὗὨ τορζαὰϊ ρονγεσ δηὰ βρίθη- 
ὦουγ: ςἴ, νΊΓΡΙ, “ Ες].᾽ 1χ. 47, Εσοο Ὁ ̓ οησὶ 
Ῥιοςεσδϑις ϑαγιϑ δοίπιηι; Ηοσγ. " Οὐ. 1. χίϊ. 
47, Μιςδῖ ἱπίοεσ οπιθθβ [υ]υπὶ 5:05. ΤῊΘ 
δ δηά διΐζυγο βίουΥ οὗὨ ργοαῖ ΟΠ ΔΓ ἢ 5 γ γα 
δεϊϊενοὰ ὉΥ (6 δηςϊοηΐβ ἴο Ὀς Βογαϊ ἀθά ὉΥ [86 

ΔΡ (δ οὗἉ 5ἴδιϑ ΟΥΓὁ Τοπιοίδ: ει 9. ἴδοϑθο οὗ 
Μιι γι ἀδίοβ ἴῃ Τυπάη, ’ ΗΙ5Ξῖ.᾽ ΧΧΧΝῚΙ. 2; οὗ 
ΑἸοχδηάοσς ἴδ τθαί, Οὐχί, ΙΧ. 6, 8: ςξ. 
δυσί, 4 []. (5. υυΧΧΧΥΤΙΙ. δηὰ {Π6 11πὸ οὗ 3 - 
ΒΟ Ύ]υ8, “Αρδηλ.᾽ 6, λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέ- 
ποντας αἰθέρι. ΤὮΘ 5Ά1η6 ἰάδᾶ τόσυγβ ἴῃ δοῖρ- 
ἴυγο, [5. χίν, 12; Όδῃ. υἱῖὴ. το; ον, 1. τό, 20, 
11. 17, ΙΧΟΣ. Ηον οὐτπεηΐ 1 νγᾶ5 διηοηρβὶ ἴδΠ6 
]6νν5, δῃά δοοορίεἀ ἴοο 85 ἃ νγὲϊ] υπάετϑίοοά 
δ ὈΪο οὗἩ [δ6 Μοβϑιδῇ ἴῃ ἸσΌΪΔΓ, 15 δῖ τ Κ- 
ἸΏΡῚΥ ᾿Πυδίγαϊεά ὈΥῪ {86 [δὲ ἴδ6 νῈ}}- 
Κπονγῃ σοί ἴῃ ἴδ6 γχεὶξῃῃ οὗὐ Ηδαγίδη 
δαορίοα [86 πᾶπθ οἵ Βα. ςος δ, ἐ.ἐ. ϑο0 οὗ ἃ 
δίδυ. 

ἐδὸ κογηογς 9 Μοαδ)]ὴ 1, || Αγ, “ἴδ ἔττο 
5465 οὗ Μοδδ,᾽ 2.4. (ῃ6 Ιρηρί δηά Ὀγοδα(ῃ οὗ 
186 ἰδηά: ςἕ, [6γ. ΧΙΝ, Ἂς. 

αἰεεέγον αἱἱ δὲ εὐ Ἰάγεη οΥ᾽ 88.128] Ἀλδίδοσ, 
ἐ( ονοσίῆσγον [6 βοηβ οὗ (υσπυ,᾽ 2.6. 1.6 νγᾶγ- 
τίοσβ οὗ Μοδῦ, ννῆοβθ νδίουγ δηὰ βογορῃδϑθ 15 
ἔθ ΠΥ τεξεστοὰ ἴο εἰδεννῆεγε (ο, ἔχ. χνο σς; 
5. χν. 4, χυΐ. 6, ἄζο.). ὙὍμὲ νοσγὰ δε 5 
οοπποςοίδα ἢ [86 ννοσὰ σδαομ υϑοὰ ἴῃ [ἢ6 ρᾶ- 
ΓΑΪ]ε] ῥαββᾶρθ, ἴεγ. Χὶν"]. 4; ἀηὰ [86 Ῥῆγαβα 
πο τὗαομ 15 ἴΏθγο ΠΙΡΆΕΙ͂Υ ἰγαμϑιδίθα “6 πλ0]- 
ἴπου}8 ΟὨΘ5,᾽᾽) ΟΥ ΣΤΏΟΓΙΕ [ΠΕΤΑ͂ 1 ΠΛΑΓΡ.) ὁ“ Π8}]}- 
ἄχθη οὗ ποίϑθ.᾽") (50 ὕδϑβοη., Κοὶὶ, Εαγϑέ, Μδυ- 
τοῦ, Κοίηκο, ἄς.) Ὑπὸ ΑΟΨΝ. μᾶὰ5 ξ]ονγοὰ 
16 ΤΧΧ΄ς Μυΐρ., δηὰ μὲ δηοϊοηΐ Νοβοἢ5 
ΘΟΏΕΓΑΙΪΥ ἴῃ ἰλιηρ ἴπ6 ψογὰ «δε οΙῈ ἃ5 ἃ 
ῬΙΌΡΟΙ ΠΑΙΔΟ; δηχεῖ 50 ἴοο οὔθ ΟΥἩὨ ἔῸ πιὸ- 
ἄθσῃ ϑοβοΐδιβ, ἐ.Κ. ὙΝΊηΖεγ, νῆο σΟη])θο ΣῈ 5 
1ηδὲ 11 15 16 πᾶπιὸ οὗ ἃ Μοδθ σὴ Κίησ. εν- 
5 δυϊβοιεῖες (Οηκ., Β Α5ηὶ, δίς.) τεῖοσ Ἐπὸ 
ψοχγά ἴο δοίἢ {Π6 βοὴ οὗ Αἀδπὶ, δηὰ στοζαγὰ ἴῃ 
Ρῆγαβθο ""50ῇ5 οὗ 5Πεῖ}}) 85 θαυϊναϊθηϊ ἴο “"4]]} 
τηδηκιὶπα," ὍὙδυβ ἴῃ6 ραϑθᾶρὸ ουϊὰ ἱτηροτὶ 
1δαι ““ 86, ὁ. 1π6 συΐεσ (δὲ ββου!ὰ δγῖϑο ουξ 
οὗ ϑγδοὶ, “"ϑβῃουϊὰ σι] 41} πιδηκὶπά," ὍΠὸ 
γοΓῸ ΠΟΥΘΥΟΣ Ὑ}011 ποῖ Ὀδᾶσ {16 ϑθῆϑα “" γι]ὲ .᾽" 
δηὰ οἡ ἴπ6 σγμοὶο 1Π6 ραϑβθαρὸ οὗ [εγοπιίδῇ, 50 
ΤΩΔη  5ΕΥ Ὀοιτονγοὰ ἕτοπι [ἢ}15, 56 6π|5 ἀδοϊϑῖνο 
ἃ5 ἴο 1158 ᾿πηροσί. 

18. δεὶγ Ὑῆ6 ΟΣ πᾶπιο οὗ ἴμο πιουπίδίη- 
ἰληά, βου ἢ οὗ Μοδῦ, δηά οαϑὶ οὗ (86 Ασδρδῇ, 
ΜΏΙΟΣ τ[ἢ6 Εάοπιὶῖοβ ᾿ῃμδὈϊ θά, Οεη. χχχνὶ. 8; 
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ἔοσγ Ἦ15 δποηηΐθβ; απά [5γλ6] 3}4]} ἄο 
γΔ] ΙΔ ΠΥ. 

ΝΌΜΒΕΞΚΞΘ. ΧΧΙΝ, [ν. 19. 

19 Ουξ οὗ Ταςοῦ 541] σοπης δε 
τἢδι 58}4}1 ἢανε ἀοπιϊηίοη, δηά 5}2]]} 

οι, ΠΣ, ἄς. ὍὙδδ βουΐποιπι ρογίίοη οὗ ἴξ 15 
5111] ςα]]οὰ 65}- ϑδβογάῃ, βεσῆδρϑβ ἃ σοστυρίίου οὗἁ 
ἴΠ6 ΟἹ δΣ Ὡδπη6. 

190. ῥαῦυε «ζο»γεἰπίο] ἰ.6. δοχυῖτθ, Ὄσχθγοῖβθ, 
δηῃά Κοορ ἀοπιηίοῃ, 

αἰεείγον ῥίρε ἐδαΐ γερπαίπεί Γ᾽ 1δὲ εἰ ἑ. 6. 
5411 ἀοβίσου ἰῃοϑο οὗ δυεσῪ οἰγ ἴμ8δὲ Πδά ὕτὸ- 
ὙἹΟΙΞΙΥ͂ ὀϑοδροὰ. ὍΤΠὸ τ 15 Ρδου ΑΓ ἴο 
[Π1|5 ρἷδοθ. [{ ἰδγβοῖν 1065 ἃ ΘΟΠΟΠΘΙῸΓ 
ὙγΠ0 ἢγϑὶ ἀοίδαϊβ ἢ15 ΘῃθΙ165 ἴῃ Ὀδέ6, δηὰ (ἤδη 
δυπίς οὐξ (6 διφινος 111 Π6 845 ουὶ οβῇ 4]] 
οὗ ἜνοΓΥ οἷδοθ. ((ξ σ Κ'. χὶ. σό.) 

δντὰ ἐδ 15 νοῦβὸ οπάς (π6 ἢσϑέ “" ραγδῦ]θ᾽" οὗ 
Βαϊδδτη β 1αϑὲ ρσγορῃθίῖοδὶ υἱέογαηοθ. [{ {16]5 
106 Ῥιορμοῖ δ ρσγοπΊῖϑθ ἴῃ Ὁ. 14 ἴο ἔοσγείο! ἴο 
Βαῖδκ ὑϑδλῖ βῃουϊὰ Ὀδΐ}1] 815 ρϑορὶς δὲ [868 
Παηάς οὗ 5γαϑ]: δηὰ δάάὴβ 4]5ο, υ. 18, (δδῖ 
Ἑάοπι 5δοιυϊἃ βῇῆδγθ [π6 ἔδίο οὗ Μοαῦ. ὙΒοῖδ 
οδη 6 πὸ ἀουδε ἔπαξ 186 υἱοίοσιεβ οὗ αν! ὰ 
ὙΕΙ͂ ἃ ρΑΓ[Ϊ4] ΔοσοΙΡ] ἰϑητηθηξ οὗ ἴΠε56 ρσϑάϊς- 
Εοηβ, δηὰ (6 ἴογπιβ ἴῃ ΒΟ ΤΏΘΥ ἅγὸ πηθη- 
Εοηποά (οἴ, Δ 8. Υἱῖϊ!. 2, Χ2) 14.) τοδϊῃρ ἸΏ 13 
“ Βάοπηιζ65᾽ ᾿ηϑίεδὰ οὐ “" ϑυτίδῃϑ,᾽,) 566 ποῖε; 
1 Κ. χί, τς, τό; Ῥ5. Ιἰχ. 8) 566πὶ ἴο σΔΙΤΥ ΟἹ 
ὑμεῖς ἴδοθ ἃ σεΐεσσεποθ ἴο {Ππ6 ρᾶϑϑαρδ Ὀείοσο 1.3. 

11 15 ΒοΟΥΤΕΥΘΥ ΠΟ 655 οἷδασ {πδὲ ἴΠ656 υἱοῖο- 
Ιεθ ἀο ποῖ οχμδυβὶ {πε ἱπιροτέ οὗἨ Βα]δδπι5 
τοὐϊσοηβ. ΕῸΓ δὲ ΘΙΩΡὨΔΌΟΔΙΙΥ Ῥτοπηῖϑο5 ἴο 
5.ΓΔΟΙ ἃ Τσοτηρ]εῖς δηὰ ρειτηάποηξ σοημαιοβί οὗ 
Μοδὺ δηὰ Εάοπι; δηὰ πὸ Ξυςΐὶ σοπαμοϑί ννᾶ5 
Δομονοὰ ὉΥ ᾿ανίὰ οὐ ΔηΥ οὗ ἢ]5 ϑιυσοοβϑοῦβ. 
πάρ ἴῃ {ἢ6 ἀἄδγβ οὗ (6 7υάρε5, ἙΕρίοηῃ 
Κιηξ οὗ Μοδὺ ςοπαιϊιογοά ἴεγιοῆο, δηὰ μοϊὰ 
86 δου Βογῃ {Γ065 οὗἨ [5γδοὶ 1 5:1] στ οη (566 
{146. 1}. 12 54η4., ἃπἀ ποῖε5); Ἐπιυὰ ἀε]ϊνοτθά 
15 Οὐ ἰαπά ἴτοτὰ ἴπ6 Μοδθιε5: δυῖ νὰ ἐο 

τὩοῖ τοδά οὗ [5 σοπαυοηηρ ἴποπὶ ἴῃ {ΠοῖΓβ. 
Ἡξεηςο 8811} ἀραϊῃ ἐοιιηά [6 Μοδθιοβ ἴῃ ἢο5- 
ἘΠῚΥ 1 8. χῖν. 47; Πανὶ ὰ οβδοίθα ἔοσ ἃ {{π|6 ἃ 
ἘΟΗῚΡ ας δ] υραιίοη οὗὁἩ Μοδδ; Ὀαΐ ἔ!6 γοκε 
σου ]ὰ δοοῖὴ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη [σουνη ΟΗ͂ δρδιη δἵ 
[86 ἀϊδτυρίίοη, ὙΠ Μοδθῖῖθ βἴοης ἱπέοστηβ 
Ὁ5 (δὲ ΠΟΥ στεσθ δρδίῃ συδάιιδα ΌὈΥ ΟἸ,τ, 
δηὰ ΟρΡργεβϑθα ὈΥ. ἢϊπὶ δηᾶ ἢ5 βϑιισοθϑθοῦβ ἴὸγ 
40 γεδᾶγβ. [1 σεοοσάβ αἷϑο {ῃ6 βιυισοθβα οὗ (ἢ6 
τενοῖὲ οὗ Μεβϑῃδ, δ] υάδοὰ ἴο 2 Κ. 1. δηὰ 1". 
45) 5. Ἡεπορίοπῃ (ἢ6 Μοαδθιίοβ, δου ρ ἢ ἀ6- 
ελίϊοἃ ὈΥ ]ογὰπὶ (2 Κ. 111. 21 5644.), 506- 
Ἄοροάρα ἴῃ τηδιπίδ πίῃς ἔπος ᾿ηἀορεοηάδηςο, δπὰ 
ἴῃ (86 τεῖρτι οὗ Τοδϑῇ ἄρρϑᾶσ (2 Κ. χἱϊὶ. 2ὸ 
ἔνθη ἴο Πᾶν νναρϑὰ οἴεδηβῖνθ ννᾶγ δρδίηβέ [5γδοΐ. 
ὙὝΠΕΥ ἡγεγε Ἐὐθης Δ }}} σοπαπετεὰ ΟΥ̓ [οδη Ηγτ- 
ΟΆΠΙ15, Β.Ο. 129, πὰ πιογροὰ ἴῃ ἴδ ει ἢ 
δίδίθ, 80 ἴοο ἴδ Εἀοπλιῖε5 γονοϊθα ὑπάοσ 80- 
Ἰοπιοῃ (1: Κ. χὶ. 14 544.)}; δηὰ ὑπάοσ [ογαπὶ 
δξΑϊη, δηἀ πιογε 5:  Έβϑ!ν (2 Κ.. υἱῖ!. 20); 
δηὰ (πουρὰ ἀεξεαϊξεά ΌΥ ΑπιΑΖίαῃ (2 Κ. χίν. 
7) δῃά Ὀγ ὕὕζΖζίδῃ . Χῖν. 22), ὙΕΓΕ ΠΕΡΟΣ 
δϑῖῃ ΠΟΙΊΡ]οἴοἶγ συ) υραίεά, Ιπάροὰ ἴῃ (86 

τοίη οὗ ΑΒΖ (2 (ἶγ. χχυ, 17) [86Υ ἱηνδάρα 
7υάλῃ. 

ΑΟςοΟΓΪΠΡῚΥ γε βπὰ ἴῃ (δ6 ρτορβμείβ [Π6 
δίγαίη οὗ Βαϊδατῃ ἰδκθη υρ, οἴῃ ὙΠ ἃ πλδη!ἴοσέ 
ΤΌΘΟδΟ οὗ Π΄58 νεγῪ νογάβ, δηὰ (6 (ἢγεαῖβ οὗ 
ἀοκιγυςοη ἀραῖηϑὲ ΜΟΔΡ δηὰ Εάοιι, ἱορείοσ 
ψ ἢ ἐΠ6 Ῥγοσηϑθοβ οὗ ἀοσχηηΐίοη ἴο ἴδοοῦ οὐοσ 
ἴδοπὶ τορεαίοα, σθηΐζιγίεβ οὗ σοῦγϑο δέίεσ [ἢ 6 
ἔπι οὗ αν: ςἢ, ἃ5 ἰο Μοδῦ [5. χυ., χυὶ. 1--ς, 
ΧΧΥ, 1Ο 5646.: ΑΠΊΟΒ 1]. χ; ΖΕΡΆ. 1]. 8 54η4.; δηά 
85 ἴο Εάοπι, [5. Χχχῖν. ς 544., 1Χ}}]. Σ---ό; 76. 
ΧΙΙΧ, 7) 544.: 1,4Π|. ἱν. 1, 2; Ἐζεΐς. χχν. 12 
544.; ΑΙΏΟΘ ἰχ. ΣΙ, 12; Οὐδά, 1) 5887. Βοίἢ 
ἃ: ἱποϊυάοα ἰορείμοῦ ἴῃ [5. χὶ 14) ἃ Ὁτο- 
ΡὮΘΟΥ οὗἉἨ 5:18. ἱπηρογί 85 ἴο ἴπ656 ἔὐνοὸ Ῥθορ 65 
νὴ ἢ (μαΐ οὗ Βαΐδατα ἴῃ 1Π6 οχί. 

[15 δι Ποσ ἀρραγεηὶ (πδὶ Εάοηι δηὰ Μοδὺ 
16 πδιηθὰ ὈΥ Βαϊδαπι, 85 ἴβεΥ ἃγθ 4150 ὈΥ͂ ἐδθ 
Ργορδεοίβ (οἷ 6.5. [5. χί. 14), ποῖ ἔογ {μεῖγ ον 
58 ΚΘ ΤΩΘΙΟΪΥ, ἔωι ἃ5 Τοργοϑοηϊδίινο οὗ ἴἢ6 
Βοαίμοπ πδίοηβ (ψογεόηι, οἷ, χχῖν. 8) νῸ 
ψνετε ΠΟΞΕ]6 ἴο ἔπε ᾿ΓΒεοοσάου. Α5. [Δοοῦ {πε 
βξυτεβ 45 ἃ ἌἿοηϑίδηϊ ἴγρὲ οὗ (ἢ6 Κιπράοτῃ οὗ 
ΜεβϑιδΒ ἰῃ [86 ργορβμοείβ, 380 ἴοο ἀο Εάοπὶ δηὰ 
Μοδὸ οὗ ἴδ δποιηῖοα οὗ ἐμαὶ κΚιηράοπῃ: δηὰ ἰῃ 
{πὸ ἐπγεαϊοηθά συ οὗ Εάοηὶ δῃὰ ΜοδΌ ἰ5 ἴη- 
ἀϊοςαίοα {Π6 ονοηΐυδὶ ἀδϑιγυσξοη οὗ 411 μαΐ τὸ - 
δ5ί {6 Κιηράοχῃ οὗ Οοά :η 115 ροννγεσ. 

ΤἼο δάορίίοη οὗ {Ππ6 Ὡδπὴθ οἵ Βδγ- ος δ ἘΥ͂ 
[δ6 Ἰεδάοσ οὗ {π6 1δϑὲ συ] οη οὗ [86 [εννβ ἴῃ 
{πὸ τεῖψῃ οὗ Ηδάηδῃ (εξ. ου υ. 17) 15 δὴ υηάδ- 
πΙ40]6 ῥγοοῦ ἐμαὶ Β 8 τπῃδρηϊοοηΐ Ρτο- 
ΓΑ 565 ΨΟΤΟ τορασγάθα ὈΥ (Π6 [6νν5 ἐποπηϑοῖνοβ δὲ 
πὲ {{π|6 85 γεῖ δυνδι την ΕἸ] Δ] πλοπέ, δου κὴ [Π6 
Ῥθορὶο οὗ Μοδὺ ᾿ιδά ἴξοη Ἰοπρ νδηϊσῃεά ἔσοπι 
186 (πολίτο οὗ δϑίοσυ. [{ νγᾶβ οἡ [ἢ6 ἐδ οὗ 
ἢ]5 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ {ΠΕΣ ρἱοπους ξυΐαγο, 45 βκείς μοὰ 
οιξκ Ὁγ Βαίδδηι, [δὲ ἴῃ6 ὑγοϊοπάοσ ἐγαάθὰ; δηὰ 
{πεῖγ ἀἰϑδρροϊπέπιθπξ, νβθη ἘΠΕΙΓ Ποροβ ὑγ ΤῸ 
Ὀεοὰ Ὀγ 15 ἀεἔοδί, νγᾶβ τηδυκοὰ Ὁγ 1μοῖσ δἰΐογ- 
ἴῃ ἮΪ5 διυγηδηια ἰο Βαγ- οΖίθα, 2.4. ““ ϑοῃ οὗ 
ἘΑΙϑομοοά.᾽" 

ΎΤΠΕ δίαγ δηὰ δοορίγο οὗ [ῃ6 ῬσορῇοοΥ ἴοο, 
1|κὸ 186 ““ δοορίτο᾽" απὰ “[ἀυυρίνεν" οὗ Οξεη. 
ΧΙΧ, το, Ροϊηξ δία! ταίμοσ ἴο 4 ᾿ἰπ6 οὗ 
ΡΙΠοΟβ [ἤδη ἴο δὴ ἱπάϊνιάυδ]; ΟΥ̓ ΓαΐΠΟΓ ἃ.δ 
ΘΠ ὈΪοπ]5 οὗ {π6 Κίπράοτῃ οὗ [5γδϑὶ φϑπογα!]γ. 
ΤὨυ5 [86 νἱοϊογίο5 οὗ αν ὰ δηὰ ἢϊ5 ϑσυισοθϑθϑοῦς, 
Βοπουδίοη δου φοποσγαίΐοη οὐὸσ Βάομῃ δηά 
ΜοδΌ, ἂῇὸ υπαυθβε Δ ὈΪΥ τεσυγγίηρ δηὰ ὑγὸ- 
δτοβϑῖνθ ΔΟσου Πρ] ἸΞῃτηδηῖβ οὗ νμδὶ Βαἶδδπὶ ἴοσε- 
ἰο] ἃ; Ὀὰξ δδῖοσ 4}1} οὗ ἴπεῖὰ Π6 Ῥτορῆθου γεῖ 
ΤΟΔΟΠΟ5 ἔογυγασζὰ ἴο βϑοῖθ δυγίπου ἀπά συ] τη!- 
ΠΔΙΩΣ ΔΟσοΟΙρ ἰΞῃτηθηΐῖ ; δηὰ [ἢδὲ ἴοο ἴῃ “6 
Ἰδείος ἀλγ5,,"") ν. 14. {86 Οὐ ΠΑΣΥῪ ργορδεῖς ἀε- 
δ σηδίοη ἔογ ἴμ6 ἐἴτηθ οὗ [86 Μοβϑιδὰ (ςξ. ΤΌ Δη. 
ΣΧ, 14). 
τ ἃ Οδγιϑέδη ἴῃ6 σοπποοξίοῃ δείνσεθη [δ6 

δίδυ δηὰ βοθρίσο οἵ Βαϊδαπὶ δηὰ [ἢ βίασ οὗ [86 
Κιηξ οὗ [6 [ἐνν8, μοι [ἢ6 ννῖθο πιθη βᾶνν, 
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ἀεβίγου Ἀἷπὶ τῇᾶὶ γεπηδίπο οὐ τε ϑαϊ4, Απιδῖεκ τοὰς ἔτῃς ἤτβε οἔ τῆς πα- ἴῶν, νι, ον 
οἰτγ. τίοηϑβ ; δι 18 ἰατίογ ἐπά ᾿τψαἱ δὲ τῆδι τἀεπαείρνς 

20. 4 Απαὰ ψῆεῃ ἢς ἰοοκεά οὔ δε ρεγϑἢ 7ῸΓ ὄνευ. ἀρ ΗΕ 
Απιδίεκ, ἢς τοοῖς ἃρ Π8 ράγαθῖε, ῃάΔ 21 Απά δε ἰοοκεά οῃ ἴῃς Κεηίίε8, “ξαὐμέ 

Ἐχοά. 17. 8. ἘΟ σ, 6)41} Ὀς ἐυον “0 ἀκείγμεΐέον. 

δὲ Μαζί. ἰΐ. 2, 15 ϑεϊξεονιάθηῖ. Α5 ΠΟΥ σοῖο 
ἐγ 156 ΤΏΘη ἔτοπι (ἢ οδϑὶ,᾽") 580 νγᾶβ8 Βδ]δδπὶ 4150 
ἃ “γῖϑα τη ἔγοπὶ ἰδ6 οαϑι (εἶ. χΧΊΙ. 7); 
ἀπά {πὸ ἰγδλαϊοῃ ἰμδὲ ἘΠΕΥ σνοσθ, 1 ποῖ ἀδ- 
βορηάδηϊβ, γεΐ {6]]οὐν-σουπηίγγτηθη, οὗ Βαϊδδπι, 
δηά οσουριοά ἴῃ ρυϊϑυ 5 Κιηάτοα ἴο 15, 18 
ΡΙΌΡΔΌΪΟ οηουφὮ. 

Νοῦ 15 1 Δὴγ υδιὰ οδ)]οςϊοη ἴο υτὸ (Πδαξ 
Βαΐδαπι σουϊὰ ποῖ ἸΌΪΥ δᾶνο βῃαγοὰ ἴῃ [86 
Ὦορθβ οὗ ϑυςἢ ἃ Κιηράοπι οὗ Οοά, ἀοπγηδηΐ 
ονοῦ ἃ}1 μοδίμοη δηὰ δέάνοσθο ρθορίθβ, ἃ5 15 56θῇ 
Βοῖθ ἴο Ὅ6 ἱπιρι θὰ ἰπ ψῆδὲ ἢ 5αἱά, Ὑδὸ 
118] δηὰ μοὶ Ῥτορδοίβ οὗ Οοά ἐδμοιηγϑοῖνοβ 
αἀϊὰ ποῖ αἰνγᾶγβ οοπιργεδβεηὰ {με Δ1}] Ὀεαγίηρϑ 
οὗ [86 ργοάϊσθοηβ τνϑιϊοϊ [6 ϑριπἰ οὗ Οοά ἀδο- 
Ἰνογοὰ Ἰγου ἢ ἴποῖῃ (ςξ, σ 81 Ρεί. ἴ. 11). [Ιὴ 
Βαϊδδπι, σσοβο τηϊη δηὰ νν1}} ὑσοῦο δ] θη τῸ πὰ 
{πε ἴοποσ οὗ [δὲ ψν Ὡς ἢ ἢ15 1105 βρᾶκο, 115 ννᾶ5 
ἀουῈ1ε55 ἕδσ τόσο ἀδθοϊἀθάϊγ ᾿ᾶ36, ΤὨ6 
ἴΓΠ|6 δηά ἢη4] ϑδοὸρε οἵ 898 ᾿νογάὰβ πιυϑὲ Ὀδ 
ΒΟΌΣ, ποῖ ἴῃ {Π6 5εῆϑο 6 νου] Ὠϊγ ΞΟ ρῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἢᾶνθ δεϑίσηθὰ ἰο ἔποπα, Ὀὰξ ἰῃ [πδιὶ τς ἢ 
νγ»98 δεγοηά 4 εϑῃοη ῬΕΓΏΔΏΘΠΓΥ δϑϑοςίδίοα 
ὙΠ (Ποπλ ΟΥ̓ Οοὐἶβ ρρορίθ ἔτοῦι (μδὶ {{π|6 
ἔοσιναγά. 

20. ουδέη δὲ ἰοοζε] 1.6. ἴῃ 5ρι τ, 85 Ὠδ 
ΒΑ [86 5ἴδσ, υ. 17. 

“»"αἰεὰ ΟΣ Οεη. χχχνΐ. 12 δηὰ ποίθ. 
«υα“] ἘἈδίδοῦ 15. ὙΠῸ οορυΐα Ξυρρ] θὰ 

ββοιυ]ὰ δδ ἰῃ [Π6 ῥγεϑθηΐ ἔθηϑθ. 

ἐδὲ γι} Κ᾽ δὲ παϊίοη  ἐ. 6. ῥτο-Ἔτγϊποηξ 
διιοηρϑί [πὸ Πα ἢ θουτρ πδίϊοηβ: οἴ. [ἢ6 5 πὶ6 
ΟΧργοϑϑίοη ΑΠπιοβ νὶ. 5. Ηδηςθ ἴπ6 ἔογοθ οὗ 
[06 ννοσγάϑ, υ. 7, "ὁ" ἰσβοῦ ἴπδη Αχαρ, 2.6. [ῃδη 
[86 Κίηρ οὗὁἩ [815 ρονγεγῆι πδίίοη. Τὰῖ5 σηκ, 
ἄυο ἴο ἴδε ναι ρσονγεθβ οὗ ἴδε {πῦ6, Βᾶ- 
ἴδᾶτπι σοηίγαϑίβ ἢ 115 Δρρσοδοδίηρ ἀονγηίι!} 
δηὰ οχιποϊίΐοηῃ. ὙΠῸ Ατλδιοκιἔοβ αἰἰδοκοὰ [15- 
ΓΔΘῚ 5βοοῦ δῇ {πεῖγ ραϑϑῖρο (του ρἢ ἴδ6 Κοὰ 
968, Εχ. ΧΥΙ. 8, δηὰ ἀεξεοαϊοα {πος ἢγϑὲ δἷ- 
ἰοπηρὶ δἵ Δη ᾿Ἰηνδϑίοη οὗ (δηδδῃ, Νιιμι. χὶν. 4ς. 
ἼΠ6 56ῆϑ6 σίνθη ὈΥ ἴΠ6 τηδγρίη, "" Βγϑί διηοηρϑῖ 
[ἢ πδίίοπϑ ἴῃδί νγαττεὰ δραϊηϑί [5γδ6],᾽" (που δὰ 
βιρρογίοά Ὀγ [6 Τάσρυπη δηὰ ϑοπιθ πηοάσγῃ 
Οὐοπηπιδηΐδίοσβ (6.5. ΗἩεγχμείπιεσ, Κα ὶ]), 15 
ἔοσοβά, δηὰ ξ1]|5 ἴο ὑσίηρ οὔξ ἴμ6 δΔη ἘΠ 6515 οἡ 
ΜΒ ἢ Βδϊδδπὶ ἰΔγ5 βῖσοθθ. Τπαῖ ρτείοιτοά ὉΥ͂ 
Ἀοθρησῃ., Εννα]ά, Μδυτεσ, ὅζο., "' βτϑῖ τὸ τηοϑὲ 
δησίθηξ οὗὨἉ [86 πδέοηβ," ἰ5 οοηἰγαά!οιοαὰ ΌΥ (Π6 
ξεΠοΔΙ ΟΣ Ίο5 οὗ (ὐδηθϑὶβ ΧΧΧΥΪ. 12.) δοζογάϊηρ ἴο 
ΗΟ 16 ΑπΊδ]οκιϊοβ ἅτ ἃ Ὀγδηςῆ οὗ [6 
Ἑάογηῖῖδ8. 

21. ἐδὲ Κεηπὶ πε] ΕἸτϑξ πιοποποά, Οδῃ. χυ. 
19, 85 ΟΠ6 οὗ ἴπὸ {π085 ἡγῆοβο ἸοσΓ ΟΥ̓ νγΔ38 
Ῥτγουγϑοα ἴο Αὔγαμαπμ. [Ι͂ἢ [πάρ΄ 1. 16, ΒΟΓα 

ἵν τοδὰ οἵ ἴδοι ἃ5 τηουΐηρ τ Ὦ [ἢ6 ΘΠ] άσρη 
οὗ Τυάλῃ, ἴο 65. Δ} 158} ἐδποσηϑοῖνος ἴῃ [86 Ρᾶ59- 
ἴωυτος. βοι ἢ οὗ Ατδᾶ, Μοϑεϑ' ἔδίο- Ἰη -ἶανν ἰ5 
ΒΡοΚθη οἵ ἃ5 ἃ Κεηϊΐζε; οςἔ, Τυάξ. ἵν. σχ. [1 
φΌΡΟΘΔΙΒ ἴδοη, 5ίηοε Μοϑοβϑ᾽ ἔδίμογ- η-ἰδὺν ννγᾶ5 ἃ 
ῬΣΊΠΟΘ ΟΥ ὑγοϑὶ οὗ Μιάϊδη ἰμρων ϊ, ας 564.), 
πὲ {1Π6 Καὶ δη 65 χηυϑῖ μᾶγὸ οὗ ΜΙάϊδη5ἢ 
οχίσαςξςοη, δηὰ 50 ἀεσβοοηάοά ἤοπὶ Αὐγαβδπὶ 
σου Κοίυγαι, Οεη. χχνυ. 2. 

Βυΐ 1ἴ ϑϑοσῃβ ὉΠ|Ι ΚΟ μαϊ [Π6 Κορηϊο8 οὗ 
σεη. χν. 19, Ο σεῖο ἴο δὲ ἀϊς Ὀ 
16 ἀδοοοηάδηϊβ οὗ ΑὈγαδθδΠ, ἄσὸ ἰάἀθηξςδὶ σἰτὰ 
ἴΠοϑ6 οὗ σγῇοπι Β]2δπὶ ϑρθδῖϑβ, δῃὰὶ ὑγῆο νοζο, 
Ὀδοδιιϑε οὗ φοοὰ οὔἶοΚεβ στοῃάογοά δὲ ἴθ ἔπη οὗ 
[6 Εχοάυβ, αἰνγᾶγβ 85 Κιησήρη δηὰ 
ἔπιοηάβ. ὉΥ͂ ἰϑ5γδοὶ (οἷ, 1 5. χν. 6, χχυΐ!. 10). 
[{|5 ΡγοΌΔὈΪ6 σαῖμοσ τΠδὲ 186 Κοηϊζεβ οὗ θη. 
ΧΥ. 19 ὝΕΓΟ ἃ (ΔηΔΔΠΠ ΙΞἢ ρΘΟρΪθ, ῆο ἀογινοὰ 
1ΠΕΙ͂Γ πᾶπῆθ ἔγοτῃη ἴδ ΟἿ Καίη, ψἘΟἢ 4(86]]} 
ΘΥὐΘ ΤΌ ΔΙ στ η ἐδ Ὀογάθιβ οὗ [Π6 ἐδ οὗ 
7Τυάδῃ Ὁ}: ΧΥ. 27); δηὰ (μαΐϊ (Π6 ἀεδοθη - 

οὐδ, γγῇο ἄρρδᾶγ ἴῃ [υάρ΄ ἱ. 1ό ἃ5 
ΤΩΔΚΙΠΡ ΜΓ ἴῃ [(ἢ18 ὙΘΓΥ ἀϊδβίγιςΐ, 
τπεπϑοῖνοβ οὗἨ [15 οἰ, δὰ σψἢ 1 οὗ 186 
Ὡᾶτὴθ Κοηϊΐζο αἶϑο. ΤΠ15 ΠΟΥ τπνουϊὰ 5θοηὶ ἴο 
βᾶνὸ ΔΙγοδῦ ἄπο στ βεη Β υἱδογοὰ 815 
Ῥτδαϊςίοη; δηὰ ἴῃ [Π6 ποχὲ νϑῦϑ 1 15, 85 ἴ86 
ΤΩΔΙΣΊΏ ΘΟΙΤΕΓΕΥ ἰηαἀϊςδίοβ, ποῖ οὗ (δ6 Κοηϊίο, 
νυ οὗ Καϊῃ [86 οἰἰγ, ἴμδῖ 6 σρεθᾶκβ. Νοσ 13 
1 δυγργϑίηρ ἴο Πηὰ ἴδοηι ἱπ ροβϑοβϑίοη οὗ [μοὶσ 
ΠΟ δοάδ ἴῃ ἴπθ ργοπ)ιϑοὰ ἰδηὰ, Ὑ 8116 [86 
Ι5γϑθ 65 σογὸ γεῖ ἰὴ ἰῃοῖγ ἰεπί5. [{ ΓΛΔΥ͂ ντῸ]] 
Ὀ6 τπδὶ 115 στονηρς ὑδηά οὗ ΜιΑάϊδη"εβ δδά 
ΔΙΓΟΔΩΥ͂ οηἰετοὰ Οδηδᾶπ, Ῥεῦθδρα δίοηρ [δ 
Ββογθβ οὗ ἴῃς Τ)εδὰ 864, δηὰ ΌΥ τουοβ ἱπηργας- 
τσ ῦ]6 ἔοσ ἴπ6 ἔσυρε ποϑί οὗ ἴϑγδαοὶ, δηὰ ἢδά, 
8ἃ5 ἃ Κἰηὰ οὗ δἀνδηςθὰ σιδγά, τηδάθ Ὀερίπηΐηρ 
οὗ [Π6 οοηφμοϑὲ οὗ [ἢς σουηίγΥ. 

Ετοπὶ σ ΟἿ. 1. ς4, ςς,), Μ͵Ὀ6 ἰδᾶσῃ [Πδὲ [86 
ἘδοΟΒδοϊ 65 γογο ἃ Ὀγδηςἢ οὗ {π6 Κοηϊί65: δηὰ 
[Π6 πᾶπλὸ ϑδὶπιδιΐοβ, αἰνναυϑ ψίνθῃ ἴο {ῃ6 Κο- 
Ὠΐο5 ἰπ (Π6 Τάγρυμης, σοηποςί5. ἔδοῖ τ 854]- 
τῇδ, ἴδ6 βοὴ οἵ (δὶθῦ, πόσο πιοηεοηθαὰ,, Τογ, 
ΧΧΧΥ͂. Βῃονν5. ΠΟΥ ἰδηδοΟ ΟἸΞΙΥ͂, ΤῸΓ ΙΏΔΗΩΥ͂ οδη- 
ἴυγο5, {ΠΟῪ Βεϊὰ ἔωϑξ [Π6 ποιηδάϊς Βδθϊ5 οὗ 
ἘΠΕΙ͂Γ ΓᾶσΘ. 

δέγοπρ ἰς ἐδ ἀ«υεϊδης ρίαεο, ἀπά ἐδοι ῥεδίοεῖ 
ἐδγ πεεὶ ἐπ α γοοζ] Ἀδπάοσ, βύσοπε (ος ἤτπῃ) 
ὍὯ0 ΤΏΡ ἀνγθ0111} Κ΄ Ὁ1800, διὰ »»εδ ὉΒοῦὺ 
ὉΔΥ ποὺ 1π 59 ΣΟΟΙς (οΥ ΟΠ}. [ἡ (6 
Ηεῦτενν ποτα 15 ἃ ὈΪΑΥ οὐ ἴδ τψογάβ ξεπ, 
ἐἐ ῃροῖ,᾽) πὰ Καί", ἴῃ6 Ὡλπῖῆθ οὗ [ῃ6 Κοηϊίεϑ᾽ 
αροάθ. ὍΠῚ5 ποδὲ ἴῃ (86 οΟἸΠΗ͂ παῖρμὲ 6 186 
ΟἿ οὗ ΗδζΖαζοῃ-ἴδιιδσ οὐ Επρθάϊ, [ἢ 1π4ξ Ὀ6 
(45 15 1κε]γ}) [86 ““ ΟΥ̓ οὗἁ ρῬαϊπη-ἴγθεβ,"" ἔτοπὶ 
ΒΓ ἢ ἘΠΟΥ ψνεπῖ ϑυ ϑθα ΕΥ̓ ὑρ, [υἀρ. 1. τό. 
Βυϊ {δΠεῖδ 15 Δποίδεσ 5ἰἴ6, δδοιιξ ἴδη τῇ 65 δου ἢ 
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ἀπά ἴοοκ ὑρ δίβ ραγαῦϊε, δηά 8ιϊά, 22 Νενεγείεββ με Κὶ εηἰτε 541} !Ηεῦ. 

ϑιγοηρ 8 ΤΥ ἀνε ]!ηρρίαςς, δηὰ ἴποα δὲ νναϑιθά, 'σπῈ} Αββῆυγ 5}4]] σΔΙΤῪ ' ΟΝ 

οΡυζἕεδῖ (ὮΥ πεβῖ ἴῃ ἃ τοςΚ. ἴΠε6 υδΥ σδρῖϊνε.. 641} ἵ ὃς 
εἴς ἄτελν» σαν’ ἑἐδεε σιυαγ εαῤέϊυο 
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οὗ Επροάϊ, ἰο τυμῖο ἢ Βαϊδδπλ5 τγογάβ ππου]ὰ Ὁ6 
Τλοτα ἀρρτορτίδίθ, ου ἴμ6 βυπιπιξ οὗ {πε ΟἹ 
τἰϑὶπς ῬογροῃἸου Αγ ΠῸπὶ ἴδ Ἰενοῖ οὗ [86 
νυνεϑΐοσῃ βδῆοζο οἵ [6 ᾿ϑοδὰ δεᾶ, θῇ οθ νγὰ8 
αἰϊοσιναγάς Ὀ01} [86 οἰ οὗ Μαβδάδ, ἴμ6 βοδῆβ 
οὗ 186 οεἰοκίης ἰγαροάγν οὗ ἴδ [ἐν ]5}- οτηδα 
ψατ. [{ ἰδ ποὶ ᾿κοὶγ [δδξ βυςὶ ἃ πδίυιγαὶ ἴοσ- 
ἴτοθς ψουἹὰ ονὸς βᾶγθ Ὀθοη ὑποσουρίθά, ος 
Ἔνεῃ ἐχοϊυ δὰ ἔτοπι ἃ ρἶδοβ ἰῃ ἴδε [15 οὗ [86 
οἰεβ οὗ [πάλῃ. ΝΟΥ 15 ἴῆογδ ΔῃΥ 516 ἰῃ 186 
ΗοΙ͂Υ 1,Δηὰ ψΒΙοΝ ἃ τάδ δυΐ τγα κα ΡΕΟΡΙΘ 
ταϊσϊ τηοτο ΒΕΠΗΡΙΥ ἀεδίρτιδίθ 45 εἴ μεγ Κεη, 
[6 Νοβῖ, οσ. Καί, ἴθ Ῥοβϑεββίοη. 

δὰ. Νενογίδεϊ»:: ἐδε εμέ «δαλὶ δο «υαϑίεά, 
δις.] Ἀδηάει, ΕῸΣ Κα ἃ ΒῈ811 ΒΌΣΟΘΙΥ ποῦ 
Ὅ96 ἀοεϊχογοά (1. “Ὅ6 ἴογ ἀεδιπιςξίοη 
ἨΠῚῸ11 ΑΒΒΒΣ, ὅτ. : ος, ποῖε δ οηὰ οὗἉ σμδρίεσγ. 
ἼΤΒο τυογάβ τὸ ποῖ, 85 ΠΟΥ ἀρρεᾶγ ἴῃ Α.ὔΟ ΡΥ. ἃ 
Ῥτθράϊςξοι οὗ εὐ] ἰο (6 Κεηϊΐεβ, Ὀὰϊ ἃ Ρῥτὸ- 
Τηΐϑθ, οὐ ἴπθ Ἄοοη ) Οὗ 54 ἘΠ Υ̓ῴΩΒτο δε ἰοῃρ' 
οοπεπυρά ἴο ἴμοπι. ὙΠῸ δβϑυγαποθ οὗ Μοϑεβ 
ἴο Ηοβδαδ, “ἐγ 8δὲ φοοάῃεββ ἴῃ6 μοσὰ 5881} ἀο 
υπΐο υ.5, ἴπ6 βᾶτὴθ Ψ01}} νσὸ ἀο υπίο [866 («ἢ 
Χ. 32), 5 ἴῃ ϑιιυθδίδηοα ἐπάογβοά ΟΥ̓ Βα ἸΔΔπὶ. 
ἌΠΟ δηὰ Ἰαίος ρἰθάψε οἵ Ὠινίπο ἕδνουγ 
νγᾶϑ σταηίοα ἴο ἴβοϑα γο Βεϊροὰ ἴο οοπάυοξ 
Ι5γᾺ6 1 ἴο [8 Ἰημοπίδηςσε 566 ἴθ. ΧΧΧΥ. 10: 
διὰ, ἴῃ ἕαςΐ, (ΠΟΥ ϑμδγοὰ (πὸ ἕοσίυμο οὗ Οοα 5 
Τδοϑθη ρθορὶθ υη8}] [6 (ΑρΈνγ. 

48. «υδέπ Οοά ἀοεῖδ 104] ὙΠ ενοηΐυδὶ 
ΟΑΙΤΥΪΠΡ ΑΥΤΑΥ Οὗ [86 411165 οἵ [βγαεῖ ΕΥ̓ Α5- 
βυτγίᾷ ργεβεηίθα 1561} ἐο Βαϊδᾶπὶ 85 ἔμ6 συΐῃ οὗἉ 
411 ροᾶσθ δηὰ βδΐδίΥ Ὡροῦ εατίῃμ. Ηἰ5 βου 5 
ψόγο ἄχοὰ οὐ ἔδὸ ἔδίε οὗ ἴδοϑθ ννῇοπι δ6 
Κηονν; δηὰ 1 ὄυεῶ ἴπ6 Κοηϊΐϊεβ. σρῆξ ποῖ Ὁδ 
βραγοὰ ἴῃ 186 επά, ψ8ο ἴβϑη πρὶ ΟἿΒ ῥτὲ- 
ἀϊοξίοη νγᾶ5 δοννόνοσ γε νναπίηρ, δηὰ 15 ποχὲ 
εἴνεη, νἱζ. [8δὲ ἴθ σοπαιθσοῦβ οὗ ἐπ6 Καπίίεβ 
πους ἔλτο ὯὨο Ὀοέίζεσ [δ ἴθ Κεοηϊξεβ ἔποπι- 
5οῖνθϑ. 

24. Οδ  ἐρι] ἱ.ε. ΟΥ̓Ρρτα5, [86 πραγεβέ οὗ 
{86 νυδϑίοσῃ ἰϑἰδη 8, [6 ΟΠΙΥ ομδ υἱβι δ]. ΤΌΤ 
Ῥαϊοϑείπθ, ἃηὰ 50 186 τοργεϑεηίδεινθ ἰο Βδίδαπὶ 
Δηά ἴο [5Γ86] οὗ 411 [ποϑο ππκποννῃ τνεβίθηι γο- 
Εἴοηϑ Δοῖοβϑ 6 Μεάϊξεγγαποδη 868, ἤτΌστ ΒΟ Β 
6 δὲ Ἰοησίῃ ἴο σοπῖα 186 σΟΠΑΩΊΟΓΟΙ͂Β οὗ {Π6 
ΤΑΙ ΡΒ ετηρίτοβ οὗ 16 Ἐδϑεί. Οξ 15. χχ πῇ σ, 
12:1 ]6γ. ᾿. το. ὙΠῸ Ψυϊξαίθ τοηάεπηρ᾽ 15 τὲ - 
ΤΑΔΙΚΔΌ]6, “’  οηΐοηξ ἰη ἘΠ Οτῖθιι5 ἐς 1{4]18." [πη 
Ὅλη. χὶ. 320 Βονγονοσ ΟΒΙ τὰ ἀρρεᾶγβ ἴο 6 
Θαυϊγαϊθηξ ἴο ΠᾺΪΥ : ἴμ6 ΤΑγρυπιβ τεπάεσ ᾿ξ 50 
ΘΟΥΘΓΔΙ {ΠῚ 65. 

Εδεγ ἐ.6. ποῖ 85 υἷξ. δά [ΧΧ,, “186 
Ἡοῦγοννβ,," Ὀὰΐξ ζοΏογΑ ΝΥ [86 ἀεδοοηάδηϊβ οὗ 
"οι. ΟΥ̓ ἴῃε86 Αβϑῆυγ νγὰ5 ομϑ (οἴ. σεη. Χ. 

21, 22}, δηὰ 15 Βετὲ 1βοἀ ΟΥ̓ Πᾶτ6, 5:Π 08 
ἴμ6 Αϑϑυτίδηβ δἰξαϊπεά, ἴῃ (Π6 ἐπιρῖτοβ οὗ Βαὺγ- 
Ἰοῃ δηὰ Νίπονυθῆ, ἴο ἅἃπ χα γ ἸΠΔΤΥ σταπ ΘΓ, 
ἃπὰ ὑτεῖὸ ἀεϑιίίηοα ἴο ἃ τηοϑὲ 5ἰστι2] διὰ ἵγτὸ- 
ἘΠΟΥΔΌΪ6 82]], 

δὲ αἱο] 1.6. ἴθ. σοπαυοσοσ οὗ Αββῆυγ δηά 
ΕΡοΥ ψἢο 5μοιϊ]ὰ σοπλδ δοῖοββ ἰῃ6 5648. Τῃδ 
Ῥτοποῦῃ οληποῖ τεῖεσ ἴο Αβϑθυγ (45 ΚαοῦεΪ), 
ἔτοηι Ὡς ἢ ποσὰ 1 5 ἰὴ βγηΐαχ ἀἱϊ : 
ποῦ γεῖ ἰο Εθεσ, σβοβα ἔδίε 8258 Ὀξεη δἰ γεδα 
δηπουηορὰ δἱοηρ ἢ ἐπδὲ οὗ Αϑϑθυσ. Τὸ ἴΠ6 
ἀονη}} οὗ Αϑϑῦυσ δηὰ οὗ Εὔογ (Ποῦ 15 οὔ- 
Υἱουϑὶγ δά ἀδὰ ἰδὲ οὗ δποίδμεγ, δπὰ, ἴῃ ἐγ Β]Υ 
ταὶϊσηϊ, ρτοδῖοσ ἐπιρίγο; δῖ 45 {πὸ βίοσγιοδὶ 
ουθηΐβ ὑνὩοἢ ὕηγΟ]}] ὑποσηϑεῖνοβ Ὀοΐογο [86 ῬΙὸ- 
[᾿ ϑρὶ τς θθοοσθ τλοτε ἀϊβίδηΐ 1π {ἰπια, ΠΕΥ͂ 

4150 1655 ἀσίοττηίπδίο ἴῃ οὐ] π6. [ἰ 15 
ποῖ σουοαϊοά σνβεθοο (μ6 ὈΪονγ βῃοι]ά ςοπιὸ 
ἐμδὲ βου] ονοσίῆσονν ἴῃ 115 ἔστ [86 ροννοῦ 
πὐμν ῥχευδιοὰ ουεσς ἰῃ6 σγϑᾶΐ σῃοπδγοῆιεβ οὗ [86 

[1 15 ουἱάρηϊξ ἰδὲ [π6 Ῥσορβθοῦ ἤονν Ὀεΐοῦθ 
Ὁ5 οχίοηάς 115 νυνἱενν ἕασ Ὀεγοῃὰ {πὸ Ἰαίεϑί ἀδία 
1μδὲ ἢδ5 Ἔυοσ Ὀδθη δϑϑισπθαὰ ἴοσ ἴΠ6 σοπιροϑοη 
οὗ ἴδ Ῥεηίϊδίουςἢ, δηὰ ὄν ἔοσγ ἴδε οἱοβίηρ 
οὗ 186 νοϊυπιο οὗ [6 ΟἹ]ὰ ῬΤοβίαπιεηί. ὙΠῸ 
ἐς ῃἷρ5 οὔ Ομεεπι" σγεσε πδῖυγα! γ τεξειτεά, 
ἴῃ (ῃ6 ἀλγβ οὗ ἴο ΜδἼοσδῦθεβ, ἴο ἴδε Μαρος- 
ἀοπίδῃ ἱηναβίοη οὗ Αϑία (εξ; σ Μδος. ἱ 1, 
διὰ ΥἹΪ, 5); ΠΟΙ 15 1ΐ ΘΑϑῪ ἴο 5386 ΠΟΥ͂ ΔΩΥ͂ 
ουοηΐ οὗ 1655 σηδρηϊυάθ σᾶ δαθαυδίεὶυ Ἰηΐογ- 
Ρτεῖ ἴπ6 Ὀτοδὰ ρῥσγϑαϊςξοη οὗ 41) ςοη ἴο .5- 
5ῃυγ δηά Εδοσ, ὙΠῸ Ὀολσίηρ οὗ [815 ρατέ οὗ 
{π6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ 15 ρειθαρβ δάθαηυδίεϊυ τεργεβεηῖοά 
ἰπ ἴθ τνϑ]-Κηονση “αἱ να]οδοογεῖ Οὐςοϊάρῃ5," 
ἡ... οα ἴθ εβδέ δῃουϊὰ σοπὶθα ἃ βουνοῦ 
Βοξοσγο νυ ἢ [86 σοηαίογοιβ οὗ [με Εδϑὲ ββου]ὰ 
Ὀ6 Ξυράυοά, Βυΐ Ὀεγοπὰ [815 νγὲ μᾶνθ ἃ οἰεαγ 
ἱπεπιδίίοη ἐμαὶ (6 ΝΝ οβίοση Ἐπιρίγο ᾿ίβεὶε, 
ΜὩΪοἢ τνᾶβ δἵ 115 Ζεηὶ ἢ Ἰοηρς δεν ἴδε ἰδϑὶ οὗ 
(6 ΟΙἹά Τεβίαιηεπὶ νυυτϊϊεσ μαά Ἰ᾿ἰνοὰ δηά 
ἀϊοά, ββουϊὰ “ρεῦβῃ ἔῸΣ Ὄνοσ." [Ὁ ἰ5. ποῖ 
ϑιγρειϑίηρ ἐδαῖ ἴβοθθ νν8ὸ τεὐοςξ 411 δοίιδὶ 
Ρτοαϊοϊίοη. οὗ ἔιΐατε ενεηΐβ ϑμουὰ πᾶνε ῥσὸ- 

ροβοά, βου νιϊπουξ ἃ βμδάον οὗ ργοοῖ, ἴο 
τορατὰ υτν. 23, 24 85 ἃ ἰδίεσ δα ϊίοη ἴο {Π6 
ΡΙΌΡΒΘΟΥ οὗἁ Βαίδδιῃ. 

25. γείμγηδά ἐο δίς οαυη ῥίαςε] Νοῖ ἴο ἢΙ5 
οὐη ἰδηὰ, ἔοσ μ6 γεπιδίηθά διηοηρθὶ ἴδε Μὶ- 
ἀἰϊδηϊξος ἰο ρἷοϊ ΕΥ̓͂ πενν τηθδῃ5 ἀρδίηϑέ {Π6 ρθο- 
ΡὈἷε οὗ Οοά, δηὰ ἴο ροσίβῃ ἴῃ ἢΐ5 βίῃ (ΧΧχι. 8, 
τό (γοσε βεὲ ποῖθϑ); Ἐδεν. ᾿ἴ, 14). ὙΒ6Ὲ 
Ῥῆγαβα, ὑυἰοἢ 15 οὗ ἐγεηυεηΐ τεούττεηςε (ο. 6.7. 
Οφη. χυἱ, 23, ΧΧΧΙ. ΟῚ Ι 8. ΧΧΥΪ, 251) 2 8 
χὶχ. 39), 5 ἰἀϊοπηδίῖς, τρθδηΐηρ τΔΈΓΕΪΥ {παΐ 
Βαϊδατα νγοπὶ ἀυγῦ ὙΜΒΙΒοΓ 6 ννου]ὰ, 



ν. 22---.} 

22 Απά πε ἴοοῖκ ὑρ ἢ18. ράγδῦΐα, 
Δπα 5414, 4115, ψῆο 5}8]} ἵνε ἤθη 
(οά ἐοεῖὶ ἢ ]5! 

24. Απά 5Π1ρ5 «αἰ! εονῖς ἴτγοτη ἴῃ 6 
ςοδδῖ οὗ ΟΜΝ, δηά 51}12}} δϑῆιοῖ 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΗΑρ. 

8. Τ2ε "απ «υδο.ε ςγε: αὐόγὸ ορεη] 1{0|ΈΓΑΙΥ 
[86 πηᾶῃ οροηοὰ οὗ ἐγε.,) ὙὍὙδῈ ἐχργεβδίοη ἰ5 
Ποῦ οχρίδιποὰ ἴῃ (π6 ποχί σοσβο “"[ΔΠΠ|ηρ 
ἰηΐο ἃ ἔγβποθ, θυϊ δανηρ ἢ᾽5 ογθ5 ὀρεη,᾽" ὑνΒΟΓῈ 
(86 ψνογὰ ἴοσ "ὀρεη" 15, βονγενεσ, ἃ ἀϊθγοης 
δηὰ σοιοῃ ΟΠΘ. 

ΤΠε τηδερίη ρίνεβ ἃ ἀϊογοηϊ τρηάδογίηρ ἴο 
186 νψοτὰ ὈΌΨ,, τοηάογοὰ ἴῃ 186 ἴοχί ὈΥ “Ὄρεη,᾽" 
δηά, τοίουτιηρ (ἢ6 ρῆγαθο ἴο Βαϊίδδιηι᾽'5 ραϑῖ 
Ὀ];πάπη655 85 ἴο σοαάΐἷδβδ ρυγροβθ, σθπάθυβ "ἐν ΠοῸ 
μαὰ ἢὶ5 δγοβ βδινῖ,,") Οἰδιοῖβ, δάορεης δ6 
ΒΔΤΔ 86η56, “5ῃιϊ,᾽, τοίου (Π6 ἴοστη, δηὰ 50 ἔασ 
ΤΏΟΓΟ ΠΟΙΤΟΟΙΪΥ, ἴο 16 Ρτορμοῖ 5 ργεβθηΐ βἰδίδ. 
Βαϊδδτη ψοι]Ἱά ἴπιι5 θ6 ἀοϑογι θὰ 85 πανίηρ ἴῃ 6 
ουϊνγαγὰ δηὰ ὈΟΩΠΥ νἱϑίοη οἰοθοὰ δραίηβί 4]} 
οχίοστδὶ [Πίηρϑ, νυν ἢ 1]9ῖ 1[Π6 ἸΠΏΘΙ 56η56 νγᾶ5, Οἱ 
ἴδι6 σοπίΓΑΓΥ, Θοϑι ΕἸ ΟΔ]Π]Υ ΔΟΕνο, 

Τῆς νοτὰ ὉΠ 15 Ὑ ΓῪ τάσγο. ΤῊ ΟὨΪΥ ΟἾΠΟΓ 
οχαπηρῖς οὗ 1 ἴῃ [86 ΒΙΌ]6 15 ἴῃ 1ῃ6 Ρῥδγα]]οὶ 
Ῥῆγαθο, Ὁ. 15. Ηδηος ἴΠ6 ἀουδί δροιΐ 115 
5 σηϊβοδίίοη. Οδβοη. (’ ΤΠ65.᾽ 5, ν.) ὑσθέειβ, 
τπουρὴ ποῖ νΕΓῪ ἀδοϊ Θά γ, {Π6 βφθῆϑο ὁ" οἱοϑοά."" 
ϑοὸ Ν υἱς. (“οδευγαῖι5), ἢ ν εῖςο, Ηυρ]ά, 
Κεῖ, Ηεηρϑι., ἄς. ὍΤπο οἴδεσ τοηάοηηρ, 
“μη ο0]οϑοα,᾽") 5 ΒοΥΘΥΟΓ Ργοίογαϊο:; ἃπὰ 18 
δἀορίοά ὃν [Θὐν 5} δι Που 165 φΈΠΟΓΑΙΪ ; ὉΥ 
1ΧΧ. (ἀληθινὼς ὁρῶν), ϑ4λά,, ΜΜδυτεῖ, ΕὈγοξ, 
ὄνους, Κπορεῖ, ἄς, ὙΠῈ ρᾶβθαρο οὗ ἴῃ6 
Μίβῆπα, " Αὐοά, 88, οἴαρ. ν. (δυγεηβυϑιι5, 
ΜΊΞΒπΔ.᾽ 1ν. ῬΡ. 28ς 544.) 566 Π15 ἀδοϊϑῖνθ, 
ΤΠ ὉΠ δηὰ ὩΠΌ ἅγὲὸ τεροδίθα!υ υβεὰ ἴο- 
ξεῖποῦ ἴο ὄχργθθα (;6 ὑπϑίορρίης δηάὰ οἱοβίηξ 
δρδίῃ οὗ ἃ Μ126-}Γ, 

δῷ, Νευεγιδεῖοις ἐδὲ Κορ ῥαϊ δὲ «υαοἱεά, 
μη! πεν “ῥα ἐαγΡ ἐδεε ααφυᾶν εαῤ᾿!υε) 
Μαγρ. "“ἴονν Ἰοηξ 5}]} 1 Ὅ6 οἴῸ Αϑϑῇυγτ ΟΔΙΤΥ͂ 
ἴΠο6 ἀνΑΥ σλρίϊνο ὁ ̓" 
ΤΠ τεηάοτηρ οὗ [Π6 ρᾶϑθᾶρὸ ἀεροηᾶς ὕροη 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΙΝν. ΧΧν. 

Αβϑῆυτ, δηὰ 5}4]] δῆῆιςὶ Εοσ, δηά δε 
Αἶδο 841] ρεγβῇἢ Ὸγ ὄνεῦ, 

25 Απᾶὰ Βαϊδδπλ γοβε τιρ, δηά νγεπέ 
δηά σγεϊυγπθά ἴο ἢἰ5 ρἷδος : 4πη4 Βαϊαϊκ 
Αἶϑὸ γεηΐ ἢ]8 ὙΥΑΥ. ; 

ΧΧΙΝν, 2, δῃηᾶ 22. 

[Π6 8εῆβθ δϑβδίσῃοά ἴἰο {πῸ ραγίίοϊος Ὁὲξ "2, 
ἐγδηϑίδιοα “ἐῃουθγ 6 1655, ἰῃ ΑΓ... δὰ ΠΟ Ἵ 
ἔγδηϑδιθα ΕΥ̓ ἐἐ11η1}}.᾽ 

Το ἴδο ἔόστοσ {ὑγὸ Ῥατίοῖδ5 ἴῃ σοπηδἱηδίίοη. 
{πὲ ϑθῆβϑθ οὗἨ “"Ὁη]Ὺ ᾽ 15 δϑϑισηθαὰ ἴῃ [5 νοῦβθ 
ΌγΥ Ενναϊά, “ΑὐυΞξ. [,οἢτ.᾽ Ρ. 847, 88 ἴῃ Οδη. 

. 14) διὰ ἴῃ ϑϑνοσαὶ οἴποῦ ραϑϑᾶρθβθ: δηὰ [Π6 
56η56 νοι] {ἢ }5 Ὀ6 ““ΟΠΪΥ 5 (6 Κοηϊΐα ἕο σ 
ἀεοκέγαςτίοη ἴπδη νγῆθη, δκο.᾽" 

Βυῖϊῖ [ἃ 6 ῬγΟΌΔΟΌΪΟ (Δὲ ψὸ οὐρῆξ ἴῃ (ἢϊ5 
(256 ἴο ἀϊδβοςίδίο [86 ραγίςἶθϑ, 85 15 ἰὴ οἤεςξ 
ἄπο ἴῃ ἴθ ΤΑσρυπὶβ οὗἩ 76τιβδίοτῃ δηὰ Ῥα]65- 
ἔἶπο, δηὰ ὉΥ̓͂ ἈΔϑηϊ, δηὰ ρῖνθ ἴο ϑαςΐῇ [5 ονγῃ 
ῬΙΌΡΕΓ ἕοσοθ. Ὅδὸ 2 νυν}}} ([ἢυ5 δὲ δαυϊναϊοηξ 
ἴο ““ἔοτ,᾽" δῃηὰ {πὸ Ὠὲὲξ ἤᾶνθ, 85 ἰῃ χίν. 23, δηὴ 
οἥξεῃ, 1Π6 5ίγοην πορδίϊνθ βϑῆϑθ ἢ ΓΟ ἢ [ἴ ὈοΑσΒ 
ἴῃ οδίῃβ; οὗ, Εννα]ά, Αὐυδξ 1,ογ.᾽ Ρ. 846. 
50 505(ΔΠῈ14}}Ὁ Κι 61]. 

ΟΥ̓ (π6 οἴπεν ἔννο ραγῆοϊος ΓΘ 15 ογα Δ ΠΥ 
Δηἀ 1π οἰδϑϑῖοδὶ Ηθῦγονν ἱηϊοττορδῦνο : δηὰ τ 
Ρῆγαϑο ΠΟ ἽΝ νου] πγδδη, 85 ἰῃ πλδγρΊη, “ον 
Ἰοηρ 2.) Βυΐ Ξυςἢ ἃ 5εη56, [πουρὴ τοϊδιποὰ ἤογο 
ὈΥ 50π|6 οοτητηθηϊδίογβ, ἀοδβ μοὶ 5υϊξ (Π6 οοπ- 
δἰγυςιίοη; ἀπὰ 1η6 ῥδγίςοϊο ΠῸ οὐ Ὡοἢ ἴῃς 
αυσβέοη ἴυπ|5 15 ἐπιρ ογοὰ ὈγῪ Βαϊδαπη, χχΊν!. 2 
Δα ΧΧΊΙΙ. 22) ἴῃ 8 ὨΟῃ-Ἰηἰοτοζδῖῖνο 56η86. [ἴῃ 
815 τοῦ [15 156 τηυδί Ὀ6 τοραγάθαὰ 85 δῃ 
Αταπηδλίστῃ ; δηὰ δὴ Ασδχηδίϑηὶ ἰ5 ἃ ἰοΐκη οὗ 
[86 Ηδοῦτεν ἴῃ ψ ϊςἢ κα οσσυγς Ὀοίηρ οὗ ἃ γετῪ 
ΘΑΥΪΥ ΟΥ ἃ ΥΟΙῪ ἰδῖο ἀδίο (εἴ, οἡ Οεη. χΧ]ϊχ, το). 
ἘΧΑΠΊΡΙ65 οὗὨ 5: Π|}|8Γ ι.965 οἵ ΠὧῸ ἴῃ Οδαϊθθ 
Ψ11 Ὀ6 ουπά ΤΙ 8ῃ, ἰϊ. 22, .8, ἱν, 22. ΤῸ 
ἴδε ρθγαϑο ΠΟ Ἵ» νν}}} τηθϑῃ ἴῃ οβξφοί, δ5 ἰΐ 
158. ΘΟΙΤΟΟΕΪΥ τεπάοσοὰ ὈΥ Α. Ν. ““π8}}.} 80 
85 τοραγάβ ἴπ6ϑ6 ἰδίζοσ ἔἴννο ραγίς ]οβ Καὶ! ; δηὰ 
5 ἴο ἴΠ6 σεπογαὶ οἴοςϊ οὗ [6 ραϑϑαρθ Κποθοὶ. 

Ἀσπάογ ἐμογοΐογο “ἴοσ Καίη 5.81] βυγεὶυ ποῖ 
δ ἔογ ἀοεδίγαςξίοη ὑπ} Αϑϑδασ, ὅζς." 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΝ. 
Ι 2»γαοὶ αἱ δλίζένι εονενεῖΐ τολογεδάονε α»α ᾿οἷα- 

ἐγ». 6 ῥμμελας ἀδιά Ζένιγέ αμα Οοπόὶ. 
10 Οοα ἐἀεγέζογε ρσυνείλ ἀέρε αν ευο ζασίπρ᾽ 
2γηιἰοίλοοάύ, τό 71λε ΔῈεδαρες γε 20 ἐξ 
ψεχεά. 

ΟΗΑρ. ΧΧΝ. 1. δρίμη}] ΑἹ Δ γεν δίοῃ 
ἴον Αὔδ].Ξ ὩΣ ΤᾺῚ; 566 Οἡ ΧΧΙ] ΩΣ. 

ἐδὲ ῥεοῤίε δοραπ 1οὁ εοπρπῖὶ!, ἅς. ὙΠῸ τὸ- 
οοτάϑ οὗ ἴΠ6 ποῖ ρῃθουτγπρ οἰ65. οὐ ἴΠ6 Ρ] δίῃ, 
δηὰ [δὲ οἸἰσγουπηϑίδηοοβ οὗ ἴΠ οσχίη οἵ ΜοδΌ, 
Οεῦ. χῖχ. 30 544., βυξρεσὶ ἰδὲ (8Π6 Ρϑορὶθ 

νοι, 1. 

ΝῺ Ιβγδε] δϑοάε ἴῃ “ϑῃηϊτείπι, δηὰ Ὁ κμαρ, 383, 
16 ρεορίς θερᾶῃ ἴο σοπιηνΐ 

ννηογοάοαχ ψ τῆς ἀλιρητετβ οὗ 
Μορδϑ. 

2 Απά {δεγ «1164 {πε ρεορὶε υπῖο 

διηοηρϑί ψΠοπὶ ἰϑγϑθὶ νγᾶ5 ΠΟῪ [Ὠιόννῃ ὙγΟῸ 
ΤΔΟΓΒ Δ ΟΓΟΪΠΑΓΙΪΥ ᾿ΙοΕΠ ΟΣ. 

2. “πὰ ἐδὲν εαἰϊε ἰ... “«41η6 ἀδιρηϊοῦς 
οὗ ΜοδλΡ «ςδ]]εὰ:" ἔπε νεγῦ, δηὰ ἴδθ δηξυΐηρ 
εἰ ἐῃοῖν," θείην ἰῃ Ηδῦγτενν ξοτηϊηΐηθ. 
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δΏεαι. ς ΤΑΚΕε 411] τῆς Πεδλάβ οὗ [ἢε ρδορίβ 
Ἰπης 22. 
17. 

πα βδογίῆςεβ οὗ τῃεϊγ ροάβ: ἀπά τῆς 
Ρέορὶς ἀϊά εαἴ, ἀπά ϑοννεά ἀοννῃ ἴὸ 
1ΠΕΙΓ ροάβ. 

2 Απά Ιβγδεὶ Ἰοϊπεά δι τηβ6] Ε ὑπο 
Βαδί-ρεοῦ: ἂδηὰά τῇς δηρεῦ οὗ τὲ 
ΓΟΚΡ ννὯ8 Κιπάϊεά δραϊηϑβι 15γδεὶ. 

4 Απά τε [ΚΡ 54 υηῖο Μοβεβ, 

Δηἀ Πᾶπηρ {πεῖ ὑρ Ὀείοτε τῆς ΠΟΚΡ 
᾿Δραϊηβί ἴῃς 5ιη, ἴῃδί τῆς ἤεγοθ δῆροΓ 
τὴ (ς ΓΟΚῺ ΠΙΔΥ Ὀ6 τυγπεά ΑΥΑΥ 
ἔτοπι 15γδεϊ. 

ς Απᾶ Μοβ68 53414 υπίο τῆς ᾿ιάρεϑ8 
οὗ ἴβγδεὶ, 5΄'δῪ γε ὄἼνεσυ οἠς ἢ18 πηθῃ 
(ῃδὲ ννεῖα ᾿οϊπεά ἐἰὐμο Ἐν εμον 

6 4 Απά, δῬεΠο]ά. οπς οὗ τῆς ςἢ]]- 
. ἄγεη οὗ ἰϑγδεὶ σᾶπὶῈὲ δηά ὑὈγουρῃς πηΐο 
8 δγεΐῆγεη ἃ Μ|ιαϊδη ϑἢ ννοπιδη ἴῃ 
τῆς βρῆς οὗ Μόοβββ, δῃά ἴῃ ἴῃς εἰρῃξ 

. 8. ,οϊπμεά δὶ»ιεϊ ] ἰ.6. ὉΥ͂ ἰαἰκηρ φαγί ἴῃ 
[Π6 5δοῦιβοῖα] τηθα]β ἃ5 ἀδθϑογι οὰ ἱπ (π6 ἰδϑὶ 
νοῖβο, ΟΣ Εχοά. χχχίν. :ς 1 ΟἋὐογ. Χ. 18. 
ΤΠ ρῆγαϑο 15 τορϑδιθά, υ. ς; 5. ουἹ. 8. Το 
[ΧΧ. διά νυΐξ. τοηάθσ ὁἐτγαβ ἱη!ἰαἰοὰ .᾽) δηά 
ΟΟΙΤΘΟΕΙ͂Υ ἃ5 ἴο ἴῃ6 εἴδεςξ οὗ {86 δεί5 ἀεϑοσ θά, 
ΤΠ ψνΟΥΒὮΙΡ οὗ Βαδὶ νγὰς δἰζοπάδά στ [Π6 
Βιοβϑοϑὲ ἱπηρυγιγ, ἰμάθοα ῬΑΥΕΥ Θοηῃβὶϑίοα ἴῃ 
-ι, Οἕ Ηος. ἵν. 14, ἰχ. τοὶ αἷϑο ἴῃ νγοσβῆὶρ 
οὗ Μγῶ, Ἠετοά. 1. 187. 

Βααϊ-ῥεον] ἰ.6. [ῃῆ6 ΒΔ44] νγοσβῃιρροά δὲ Ῥθοσ, 
ἘΠ6 ρἷδοθ πιεπεοηθαά χχὶ. 8. Ηδρηςθ (Π6 ροὰ 
ἈΙΤΊΘΟΙΕ 15 βίγὶϑά “" Ῥϑογ᾽" ἰῃ υὖ. 18, ΧΧχί. τό; 
]οβἣ. χχὶϊ 17; δηὰ {πῸ οροῖ “"Βείἢ-Ῥϑοσ," 
“ἰ ἤρι56 οὗ Ῥοογ," Ποῖ. 11]. 2ο, ἵν. 46. Β48]- 
ῬΘΟΣ 15 ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἴο ΡῈ ἰἀεπιιβοὰ σι ΟΒο- 
ΤΊΟΒΕ ; 566 Ὠοΐδ8 ΟὨ ΧΧὶ, 29, δηὰ χχχὶϊ. 27, 38. 

4. Ἴαζο αἱ ἐδε ῥδεαά: ς᾽ δὲ ῥεοῤ[ε] ἐ. 6. 85- 
βϑι Ὁ]6 (ῃ6 «Ποῖ οὗ [86 μεορὶθ ἴο ἔδθε, Οξ 
ὁ {ροἷκ τηθη,᾽ χν]. 1. 

᾿ ζαηρ ἐδεηη] ἱ. ε. ποθ. το δά Ἰοϊποά {ποη- 
βϑῖνοβ ἴο Ῥθοσ. [{ ρρθᾶγβ ἔγοπι π6 σοπηηδηά 
Εἰἴνθη ὈΥ̓͂Τ Μοθοβ ἴῃ [86 ποχὶ σϑγϑὲ ἐῃδὲ [Π6 
οἴεηάογς σεῖο ἴο δε ἢχϑί 5ἰδίη ΌΥ [06 Παηάϑ οὗ 
(86 Ἰυάρες οὗ [5τ86],᾽) δῃηὰ δἴογιναγάβ συν 
" “ἰ Ἀραίηϑξ (Π6 5 (ἰ. 6. ῬΌΘΙΠΟΪΥ, ΟΡΕΩΪΥ ; 
εἴ, 2 88Π|). ΧΙ, 12) ἃ5 8η δρρτιδυδίοη οἵ {πεὶσ 
ΡυΠΙϑῃπηεηΐ, ΤΊ5 ουϊὰ Ὀ6 ἀοπ ΟΥ̓ ἱπηραϊης 
1Π6 θΟΩΥῪ οἵ ἔδοϊθηϊηρ ᾿ξ ἴο ἃ εσοβϑαϑ. ΟΕ, δα, 
ΧΧΙ, 23, Ὠοΐθ, δηά 2 84π). ΧΧί. 

δ. δ᾽ων γε ευεργ οπδ ῥί: ἘΠ] Ὑπὸ Ἰυάρος 
ὙγοΓῸ Θάςἢ ἴο ΚΙ] [ἢ6 οβδηάεῦβ Ὀοϊοηρίηρ ἰο δ15 
ονγῇ Πα] Οη. 

Θ. « ἡΜΙααρδ δ «ὐοριαη] Τιῖῖ, “1Π6 Μὶ|- 
αἰδη 5}: ννοπΊδῃ," ἐμ6 ράχες δι ομθ ΌΥ τυ ῃοπὶ 
ἢς ΠΒαὰ Ὀδδὴ ἐπιςθά, Ετοπὶ Ὁ. τς ἰξ Δρρϑᾶῦβ 
(μαϊ 58η6 ννᾶ5 (π6 ἀδιιρῃϊος οὗ Ζυγ, ῆο νγᾶ5 ἃ 
οἰ μορὰ ονοῦ ἃ Ρθορῖίθ, δηὰ οὗ ἃ ἌἽδίθξ ἤουϑο ἴῃ 

ΝΌΟΌΜΒΕΞΚΚ. ΧΧν. ᾿ [ν. 3---ιὸ. 

οἔἉ 411 τὴς σοπρτερδίίοη ΟἹ τῆς σΠΠ]άγεη 
οὗ ἰβγδεὶ, ψγῇῆο τυεγε νεερίηρ ὀεζογέ 
τῆς ἀοοῦ οὗ ἴδε [θεγπδς]α οὗ τῆς σοη- 
σταραῖίοη. 

7 Απά “ψῆεῃ ΡῬῃΐπεἢδβ, (πε 80η οἵ « Ῥε. τοῦ. 
ΕἸεΑΖαγ, τς βοὴ οὗ Αδγοηῃ ἴῃς ργίεβί, μας. 2. 
ΒΑῸ ἐΐ) ἢ6 ΓΟΒ6. ΠΡ ἔτοπὶ δπιοηρ (ἢ 55 
οοηρτεραῦοῃ, δηά ἰοοκ ἃ [Δνθὶη ἴῃ 
ἢ8 ἢδηά; 

8 Απά ἢε ψεηέ δεν τῆς πιᾶη οἵ" 
1βγδθὶ ἰηῖο τῃ6 τδηΐ, δηά τῆγυβ Βοιἢ 
οὗ τῆεπὶ τὨγουρῃ, τῆς πιδη οἵ ἴϑβγδεῖ, 
δηὰ τῆς νγοπηδη τὨγοιρῃ ΠΟΥ Ὀ6Ι]Υ. 
δοὸ τῆς ρῥίδλριια νγὰ8 βίαγεά ἔτοπι ἴῃς 
οὨΠάγεη οἵ [53γδοὶ. 

9 Απά 4τποβε (δὲ ἀϊεά ἴῃ τῆα 4: οι. το. 

Ρίασιιο ἡγεῖ ἵνγεπῖῦ δηά ἔουγ ἐπουδαπά, ὅ' 
Ιο Υ̓ Απὰ τε ΙῸΚΡ βρᾶκε υπῖο᾽ 

Μοβεβ, βαυίπρ, 

Μι|ιάϊδη,᾽" δηὰ 15 τηδηξοποὰ ΧΧχὶ. 8 85 οὔθ οὗ 
π6 ἔνθ Κιηρϑβ οὔ Μιάϊδη {μδῖ δἴοσγνγαγάβ ρ6- 
ΓΙϑῃθά Ὁ. {πὸ μαηάϑ οὗ (6 1ϑγδοὶ πος, Ηοῦ ΒΙΡῊ 
ΤΑῸΚ ῥγούοϑ ὑπαὶ Ζίσησὶ μδὰ ποῖ {8 ]οη ἰπ 
Βοσ ΕΥ̓͂ πιεσὸ σἤδηςθ, θυ δὰ Ὀδοη ἀ 6} 1 γαίο Υ 
βϑηρ]οά οὐὖξ ὉῚ ἴδε Μ,ιάϊδηϊἝος ἃ5. οπθ ὙΠοπὶ 
ΠΟΥ πιυσῖ δὲ ΠΥ ὑγῖςθ ἰοδὰ δείγαυ. ΤῈ6 
ΘΧΔΙΊΡΙΘ οὗ ΖΙΤητΙ 15 ἀοι δ έ1655 σοσογάθα 85 ομ6 
οὗ [᾽6 πιοϑσὲ σῃρπλογαῦϊο δηὰ Ἑμγαςίογϑεῖς ἴῃ 
1156}, 85 νγ6}} δ5 Ὀδθοδιιϑο ἴξ ρᾶνὸ [Π6 ᾿πηρυ}]86 ἴο 
186 δεῖ οὗ ῬὨϊηομδβ, νυ. 7, 8. 

φυεεῤίηφ δεΐογο ἐδ ἄοον φΥ 1δὲ Ἰαδεγπαςίε] 
ΤΠ ῥϊδριθ (συ. 9) δὰ ἀουθίοββ δἰγοδαν 
Ὀγόκεη οὖξ ἀιηοηρ ἔθ ρεορὶς, ὍΤὨῈδ πιοτὸ Ρού- 
ἔελυηρ Βδὰ δἰτεδάῦ δϑϑο]οὰ δὲ ἴπ6 ἄοοσ οὗ 
ἴδε Ταρθεγηδοῖὶο οἔ Οοά (ςξ, Ϊοεὶ 11. 1 ς--- 7) ἴο 
Ἰπίογοθάθ ῸΓ τΠΘΓΟΥ, τνῦθη Ζιπισί οομαπ τ οἀ 
(86 ἔτεβῃ δηὰ ρυῦ]ῖς ουΐγαρο ᾿υ5ὲ ἀεποσι θεὰ. 

8. ἐπίο ἐδεὲ ἐεη1} Ἠρῦ. ῥαξξωδδῥαθ: 1ῆθ 
νογὰ ἢ [16 ἀγίϊοϊς δείδομθά ἰο ᾿ξ μᾶ5 
(γουρ [6 Ατδῦϊς δηά ϑρδηΐϑῃ ἱπίο οὖν Ϊδη- 
Ευλῦθ ἃ58 ““ δοονθ," [{ἀεποῖίες δηγίηρ 
ΔΙΟΒοά : ΒοΙθ, [86 ἸΠΠΘΙ Γδοθθ5 ἰῃ ἴπῸ ἰεηΐ, ζ2- 
βῃϊοπδά ἀσγομννίϑβο (ςξ, {ΠπῸ 1 δεϊη “ὁ ἔοπιεχ," ἀν. 
1. 1ς6), ἂπά ἀρρτοργίδίοαά 8ἃ5 (ἢ6 βἰδθριηρ- 
Ομαπιθεῦ ἀπά νυοπλθη᾽β ἀραγίπησηΐ. 

ἐδ ῥίαφιο αὐαΦῷ “«ἰαγε4] Νὸο ρΐασιιθ δὰ ἃς 
γοῖ Ὀδθη τηρπιϊοηδά; Ὀυξ [ἃ ἀρρϑᾶγβ ἔγοτῃ ἐῃ6 
ποχί νόγϑο, δηὰ ἔσοπιὶ Οοὐδβ ψογάβ ἴῃ ᾧ. 1ἱ, 
1ῃαὶ ἃ ἀν ΠοῖΙ͂ν βοῆς ΡοϑΈ ]θηςο νγᾶβ γαρίηρ ὉηῈ}} 
{Π6 ταί οὗ’ Οοἀ νγὰβ ἀρροδϑοὰ ὉΥ ἴδο ἂςΐ οὗ 
ῬΒΙΠΘἢΔ5. ὙΠῸ ἴθυτῃ “ὁ ΡΙΆΡΊΙΘ᾽" ΣΩΔΥ͂ Βοννενοῦ 
Ὀ6 υπάεγϑίοοά ἴο ἱποϊυάδ {86 5δυρῃίος τυτουρηῖ 
Ὄροη ἴδε οἤεηάογβ ὈῪ “1η6 ᾿υάζεβ," υ. ς. ((ἢ 
ἴοσ. δυο 5δθηϑ8 οὗ ἴω Ἡροῦτγονν ποσὰ, σ ϑδ1). 
ἷν. 17; 2 ϑᾶπη. ΧΥΪΪ, 9.) 

Θ. ἡπυεμῖν σπά 7οιγ Ἰῤοισαπ 81 Ῥδυ] 
(α ὥου. Χ. 8) 5475 ““ ἴἄσθθ δηὰ {υνγθηῖν ἔδοι- 



« Ῥς-, τού. 

γ. 11--15. 

[1 ΦΡΗΪπεἢλ5. {πε δοη οὗ Ε]βαζᾶσ, 
([ῃἢς β8οη οὗ ΑἌγοῇ (πὰ ργίεϑί, μαῇ 
τυγηεα ΠΙΥ ὙνΓΔΤἢ ΔΥΨΑΥ͂ ἔγοτα τῆς (ἢ}]}- 
ἄγθηῃ οὗ [ϑ8γδ6], ννῇ!]ς ἣθ ννὰ8 Ζϑδίοιιϑ8 
[ου ΠῃΥ δᾶΐκα ἀπιοηρ (Π6πὶ, (Δι 1 ςοη- 
διπιεα ποίΐ τῆς Τἢι]άγεη οὗ [5γΓ26] ἴῃ 
ΓᾺΥ 6 Δ] ΟΙΙΞΥ. 
12 ΝΜ Βεογεΐοσε β8γ, 7Βεβοϊά, 1 ρίνε 

υπῖο πὶ ΠΥ σονεηδηΐ οὗ ρεᾶςε: 
12 Απὰ Ἂ 8.41} μανε ἴἴ, δηά ἢ 8 

δορά δῆ ἢϊηι, συέη ἴῃ6 σονθηδηΐ οὗ 
Δῃ ΘνογΔϑαπηρ ΡΠ βτΠοοῦ ; θδοδιι86 ἢς 

βδηά,᾽" ΠΟ] ηρ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ6 [ον !88 ἰγδάϊοη 
ψ Ὡς ἢ ἀσάυςίοα ομο τδοιισδη 45 186 πυσ θοῦ 
8ἰδίη ὉΥ͂ ἴ|6 βδηάϑβ οὐ {δμοῖὶσ Ὀγθίῃσεη. 

11. δαΐδ ἑωγμεά "17 «υγαῖδ ααυα}}] 80 υ-. 
11 δ6 15 5Ξα!ἃ ἴο ἤᾶνθ “" τη δὴ δίοποπιθηΐ ἴῸσ 
ἴῃθ ςμΠ] άγθη οὗ 15γδο]." ὍΠῸ οἰ'ρῃδὶ δχδιηρὶθ 
ἴῆυ.5 τηδάθ ΌὉΥ Ῥΐποῆδϑ οὗ ἃ ᾿ἰοδάϊηρ οβδηδοσ 
νγ85 δοςορίεά ΟὈΥ̓͂ Οοά 85 8η οχρίδιίοη (ξ. ἴῃ 
τ. 18. “ ΠΟΥ̓ΘΙΙΠΡ :᾽) 566 οἡ πε ἰγρίςδὶ βιρτι:ῆ- 
σᾶποο [,εν. 1. 4), δηά 186 οχίοστηιηδέηρ υγδῖἢ 
ψΒςἢ δὰ ροπὸ ἔοσἢ δρδίηϑσὶ (ηὴ6 ὑπο 
ὌρῸΣ νγὰ5 διτοϑίοα. ΟἋὉξ, (86 Ἴδϑὸ οὗ Αςῆδη, 
{5 . ΥἹΙ. ἀπά ῥϑ. ονὐἱ. χ0, “" ΤΠ βἰοοά ὉΡ 

Ἰπ60 825, δηὰ ὀχοσυϊοὰ ᾿υπάἀρτηθηΐ, ἀπ 50 1ὴ6 
Ῥίαρυ νγᾶ5 ϑἰδγϑά," 
Το δεῖ οἵ Ῥμίηθῃαϑ τηυσὲ ῬῸ τοραγάρα ἃς 

Θχοορίουδι, [{ νγᾶϑ᾽ 8η ΟΧΙΣΔΟΓΟΙΠΔΤῪ ἀσεά οὗ 
ψΕηρΌΔηςΟ, υ5{Π0 ΌΥ (Π6 5ἰηρυ δῦ ἴσος Υ 
οὗ [06 ογπι Ὡς ἢ Ῥγουοκοὰ τ, ὙΠ6 ἰδίογ 
]εν5 ΠΙΡΒΕΥ ἀρρτοςοϊδίθα 115 σμαγαςίοσ, [που ρ ἢ, 
Δ 151 σιυλγάϊηρ 1Π6 Δρρ]οδίίοη οὗ ἃ ἀδηρεῦ- 
οἵδ ργοοθάεηξ ΟΥ̓ πιϊπυΐο σοπά! Ἰοῦς, ΠΟΥ Ἰοσῖ 
106 ϑρι οὗ 1ἴΐ, τοη ΠΟΥ ἔουπάοά ου ᾿ξ 
δηἀ οἡ ἴδ6 5 πλ]ΑΓ δεῖ οὗ δαπιιεὶ (1 84πὶ. χυ. 
44) ἴδ6 4.705 ΖΕΙοΙ ρΑγιτα;" ἐ. 4. [86 τίρῃῖ 
δοζςογάοα ἴο δΥΘΥΥ ἴονν ἴο Ριιη ἢ ΞὈΓΩΤΊΔΙΙΥ 
ΔΩΥ͂ ξτοββ δηά βΒαρτδηΐ Ὀγεδςοῖ οὗ Ὠϊνίπο ἰὰνν 
σοιητηοἀ ἴῃ ἢ]5 Ῥγόθεηςθ Ἃὗ (δ δεῖ οὗ 
Μεαιίδιίμιδς (1 Μᾶδςς. 11. 24 544.) ἰπ 5ἰδυίῃρ ἃ 
τηδῃ δδουΐ ἔο βδσπῆοθ ΡΟ] ΠΟΥ οἡ 84η ἰάοἶδ- 
ἴσοι αἰΐασ, δῃὰ 1πῸὸ ῥγαῖϑθ Ὀεϑίοννοα ὕροη ἰξ 
Ὁ. λό, “ΤΒι5 ἀολ]ῖ Ὧ6 Ζοδί οι ἔοσ {π6 ᾿ᾶνν 
οὗ σοά, [πὸ 5 Ῥηΐποοβ ἀϊὰ υπίο Ζαιηδτὶ ἢ 6 
50η οὗ ϑδϊοπι." ΦὍδε 5ἰοηίηρ οὗ δ1: ϑίερμεη 
(Αεἰϑβ νι.) δᾶ5 Ὀθθῃ χυοϊοά 85 δῃ δρρ)]οδίίοη 
οὗ 186 “7.5 ΖΕ γραγυπ.," Οὐυγ 1 οτγά δ 6ὁχ- 
Ῥυϊϑίοη οἵ {πΠ6 γα ς κοῖβ ἔτοπὶ 186 ΤορΪΘ 15 
δηοίμοσ, σπαγδοίοσιζοα πουγουοσ ΟΥ̓ ΔΟ5.ΙΠΘηΟ6 
ἤτΌτη 8]] νἱοίεπςο Ὀεγοπὰ ννδδὶ νγᾶ5 ΠθοθββασΥ ἴο 
Υἱπαϊςδίο [86 ἰανν, 
ΤΠ δεῖ οὗ Ῥἢπομδς τγᾶβ ποῖ ἄοπο υπάοῦ 

[Π6 σοπηπϊϑϑίοη οὗ Μοϑοβ ρίνεη υ. ς. Ῥἢ ΠΟΙ 5 
Ὑγ5 ποΐ οπὲ οὗ (6 ““ ς]οἴ5᾽) οὐ ἐυάρες5;᾽" 
δῃὰ παὰ 6 Ὀδθὴ 50, οουἹἱά οἱ μᾶνθ Ὀδθη 
ναιτδηϊθὰ ἴῃ ϑἰδυίηρ οεοηάοτ οὗ ἢῖ5. οὐῃ 
{Π06 οὗ [,ον. ΝΟΥ 15 ἴδογε ΔηΥ͂ ουϊάθηςθ, υπ- 
655 ἰξ 6 ουπάὰ ἴῃ [86 ἀρρτονδὶ οὗ ἔμ6 ἀδοὰ 
ἀδεσγυναγάβ, ἐμαὶ μ6 νγᾶβ διάάδη ΟΥ̓ οχίγδογά!- 

᾿ς ΝΌΜΒΕΚΝΘΡΘ, ΧΧν. - 7 
ἅγ85 Ζοϑδΐίοιιβ ἔογ ἢἰ5 (ὐσοά, δηά πηδλάς δῃ 
Δἴοπειηοηΐ ἔογ τῆς σἢΠ]άγεη οὗ [ϑγδεὶ. 

14 Νον [ἢς παᾶπὶς οὗ [δε 1βγδε τα 
(δῖ νγῶβ 5ἰδίη. ευεῃρ τῃδῖ ννᾶβ 58]41ὴ 
νι τῆς Μιάϊδη! 5 ἢ τγοηηδη. τοῖς 
Ζιπιγὶ, τῆς 5οη οὗ δδΪι, ἃ ργίπος οὗ 3 
᾿ς Βϊεῖ Ποιιβε ἀπιοηρ [ἢε δ᾽ πη ΟΠ 68. 

1ΕἸ5ἢ νγοιδῃ [Πδῖ ννδϑ ϑἰδίη τυας (οζΖ- 
δὶ. τῆς ἀδιιρῃίεγ οἔ Ζυγ; ἢς τὐας Πεδά 
ΟΥΕΓ ἃ ρεορίε, σπά οὗ ἃ ςἢϊεΓ Ποιιδ6 ἴῃ 
Μιάϊδη. 

ςοηπηδηὰ οὗ Οοά ἴο ἀο ἴἴ. [1ξ νγᾶβ 115 
οὐ 5 Βοαίίοη. [15 τηοτΐ οοποιϑίοά ἴῃ [ἢ6 
ουϊάθησο [ἃ ραν [πδὲ 15 ποαγέ ννυᾶβ γι σῆϊ Ὀδίογο 
Οοά. Ηδθ νᾶ5, ἴο υοίο πὸ ἰοχὲ οὗ ν. 1ἱ 
αὐ ίογαηι, "" Ζραϊοιβ ἢ Οοαἶβ ΖΟοδὶ," δηὰ 
ΔΌΒοττοά (δ6 ρῥγεσυπιρίυοιβ το κοάποθθ οὗ 
Ζιτησί, ἃ5 Οοά δρϑμοιτοὰ 1. Ηθ {πογοίοσο 
Γβκοὰ ἢ15 ονγῇ 1 ΌΥ ἀδα]ηρ δοοογάϊηρ ἴο 
{πεῖς ἀδϑοσίβ ἢ ὕνο ἱηβυσηῖα] ἀπ ἀθῆδηϊ 
6Υ11} ἄοογβ: δηὰ ἢ15 δεῖ, ἀοὴηθ ἴῃ ἴμ6 ἔδςθ οὗ 
Μοϑεβ απὰ (πΠ6 ρβεορῖθ, δηὰ ἔοσ ἴβοτη, νγᾶ5 8.- 
οορίοὰ ΌΥ Οοά 85 ἃ πλεοηδὶ δἰοπεηεηῖ. Ηονν 
(ΒοΓΟυΡὮΙΥ (ῃ6 πδίϊοη δάορίοἀ ἴθ ἀθοὰ 15 
τηδηϊθϑς ἷν [π6 σοηβρίοσυοιιβ Ῥοϑιοη ἔτγοπ 
Ποηςθίοστ ἢ δϑϑοϊρηθὰ ἰο Ῥῃϊποδς (ς, χχχὶ. 6 ; 
7οβῆ, χχίϊ. 11 544.), πὰ ὈΥ ἴῃ6 ἴϑπιὲ Ὡς ἢ 
διίδομοά ἰο ᾿ἷπὶ δηὰ ξ εὐδσ δήϊεγυναγάς Οἡ 
[06 Ρυ δ]. δηὰ εἶν!!! ἀϑροςῖβ οὗ ἴδ6 βι!)θοξ 566 
Βρ δδηάοιϑοῃ᾽β ϑοτηοη οὐ 5. ονΐ. 20, ὁ" ὑνοσϑ,᾽ 
Οχίοσγά Εά., 11. 240 544.;: οὐ ἴδε πίογθ Ῥογβοῃδὶ 
δὰ ρηναίο, ΒΡ Απάγοννεβ᾽ ϑειπίοη οὐ (ἢ 
Βᾶὴ6 ἰοχῖ, Απάγεννεβ᾽ ϑειπῆοηβ, “ ἷἱν. οὗ 
Απρὶο- δίῃ. ΤΊΘΟΪ,᾽ Νν. 222. 

12. »»} εουεπαηΐ οΥ ῥεαςε] Ἐφσυϊναϊεπξ ἴο 
“ἢ σονϑηδηΐ οὗ ΤΥ ρεδος." Οὐοὰά εβίδ] 5}65 
νι} ῬΒΙπομας ἰῃ ραγίοιϊαγ ἰμαΐ σονθηδηΐί 
ψΒΙο.ἢ Ηδ Πδά τηδάθ βΟΏΟγΑΪΥ Ὁ] 41} ἢ]5 
Ρεορὶο; δηά δπιοὴρ 115 Ὀ᾽οβδϑίηρβ Ῥεᾶςθ 15 5Ρ6- 
οἰ} τιθηποποά, Ὀδοδυδο οὗἨ ἴπ6 ρϑᾶςθ Ὀεΐνγθεη 
Οοὰ πὰ [Π6 σοηρτεραίίοη νος ΡΒ Ποἢδς ῃδὰ 
Ὀγουρῆῖϊ ἀδουΐ. Ὑἢδ δϑϑιγδηςθ οὗ ρϑᾶςθ 1 
Οοά ἰ5 Δρριοργδίοϊυ Ὀοϑίοννοαὰ οἡ 186 πιδῃ 
σΠο δὰ τεραϊποὰ [ἢ]5 ροδοθ ἴοσ οἴμογβ. Α5 δῃ 
Δα! οηδὶ οἸ (Βοτὸ 15 δϑϑιρηθὰ ἴο Ἀπ δηά ἢ15 
ϑοθὰ ἔοσ ὄυδγ {π6 οἤῆοε οὗἨ ρεδοθ- πηακίπρ, [86 
Ἰορ: τηδίο δυηοξίοη οὗὨ 16 ρυεϑίῃοοά (οἴ. ΕΡἢ. 
Ἰ. 14); δπά [μὲ σονεηδηΐ τγᾶβ ἴδιι5 ἴο πὶ ἃ 
οογθηδηΐ ποΐ ΟἠΪγ οὗ ροᾶςθ Ὀυΐ οὗ 118 ἴω 
Μδ!. 11. 5). [1{5 ποῖ {πὸ ΒΡ ἢ-ρυοϑι βοοά δαὶ 
5 βοῖθ ὀχοϊ ϑῖνοὶΥ ἱπίοηἀρά : ἰο [ἢ]5 ῬὮΙ πο Δ5 
Πδᾷ ποῖ 85 γεῖ βυςςοοάοά, ἔοσ ἢἷ5 δῖ ποῦ ΕἸθαΖῶσ 
νγᾶ5 5111} α'ῖνθ. Ὑεἱ δῇοσ 6 δὰ Ὀδοοσὴθ ὮΙ] ΡἘ- 
Ρτιοδέ, [6 οδῆςθ, ἢ ἃ ββογί ἱπίοσπιρεοη 
ἔτοπι {πῸ ἀδγϑβ οὗ ΕἸ: ἴο ἴῃοϑο οὗ Ῥαν! ἃ, ἤδη 
ἔοσ ὑηκποννῃ τϑάϑοηβ ἴ νγᾶ5 ΑἸ] ὉΥ [86 ἀθ- 
βοεη ἀδηΐβ οὗ 15 ὕης]ς {{Πᾶπιᾶγ, ννὰ5 ρεγρεϊπιδῖθα 
ἴῃ {πὸ ᾿ἰπὸ οὗ ῬἢΪπομΔ5: ποῦ ἱπάορα 15 ἰὲ κποννῃ 
ἴο πᾶνθ ἀερατίοα ἔτοτῃ ἴμδὲ {πὸ ἀραΐη ὑπῈ}} (ῃς 
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 ἨδΦὉ. 

ϊῖς Απά τε πᾶηις οἵ ῃςε Μιάϊαη- ϑωρ᾽α 
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Κ΄ οἴδρ. 31. 
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16 4 Απά {δε ΓΟΚΡ βρακὲ υπῖο 
Μοϑβέεβ8, ἡδὶν 

17 “Ν εχ τῆς Μιάϊδηϊτεβ, Δη 4 5πι|ῖῖς 
τεηι: 

18 Εογ {ΠῈΥ νὲχ σοὺ ψἱτ τΠεὶγ 
Ὑν11ε85 γβεγον ἢ τῆον μάνα ερι]εά 
γοιι ἰη ἴπμε πιδίζεν οὗ Ῥεβοσ, δηὰ τη τῆς 
τηδίίεγ οὗ (ὐοζϑὶ, τῆς ἀδυρῆϊοῦ οὗ ἃ 
Ρτίηςε οὗ Μι|άϊδη, τῇεῖγ 5ἰβίεσγ, συν ]ς ἢ 
νγ85 8ἰδῖη ἰῃὴ τῇς ἀδὺ οὗ ἴῃς ρίδριιθ ἔογ 
Ῥεοῖ᾿β βᾶζα. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΙ. 
: 7}: την; οὐ αὐ 7 γασ ἐξ ἑαξεν ἐς ἐάέ  ίαίης οὗ 
“οαδ. 55 7}: ατο οὗ αἰἐνῥαϊΐρρ' ἀνρεονρ ἐλέηε 
Ζλεηλεγήαπες οΣ 1λὲ ἰαηά. 5] 74: γανεος 
απαὶ μμρεδοῦ [87 Δ ευήίε. 63 Δίορισ τοῖσὸ 
ἐσὲ οὗ τάφο: τυλίελ τυόῦε μερεδεγεά σέ δΙΜαΣ, 
ὁμί (αὐοεὸ απαᾶ οσλπνα. 

ΝῺ ἰἴἰτ ολπιὲ ἴο ρᾶ88 ἀῇεγ τῆς 
Ρίασυς, τὶ τε ΓΟΚΡ βρᾶκε 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧν. ΧΧΧΥΙ. [ν. τ6---π, 

τπηῖο Μοβος δπά υπίο ΕἸ θαΖᾶγ ἴῃς 50ῃ 
οἵ Αδτγοη {δε ρῥγίεϑί, βϑ8 γ]ηρ., 

2 Τακο τῆς 8ιπὶ οὗ 411 τὴ6 σοῃ 
σατϊίοη οὗ [πε σμΠάγεη οὗὨ [ϑγδεὶ, “ ἔτοπὶ “ εἰβρ. σ᾿ 
Ἐν ΠΥ γϑδγϑ οἷ 4 δπὰ υρυνατγά, τὨγουρ- ἢ 
οι {πεῖς (ΔΊ γϑ᾽ ἤοιιβ6, 411 (Βδῖ δὰ 
Δ8]ε ἴο ρῸ ἴο νγαγ ἰη [βγδεὶ. 

2 Απὰά Μόοβεβ ἂπά ΕἸεαζαγ τῆς 
Ρτίεδ ϑρακε νυ {πεηὶ ἰῃ (ἴῃς ρα Π8 
οΥ Μοὰρ ὈΥ Ϊ]ογάδῃ μπεαγ 7εγίςθο, 
Αγ] ηρ, 

4 ἴκχξε ἐδε τωρι ὁ ἐδε ῥεοῤὶδ, ἔτοτα 
ΘΠ 7338 οἷά δηά υὑρννατά ; 45 τε 
ΓῸΚΡ 
σὨΠ]άγεπ οὗ [βγδοὶ, σις σνεπῖ ἰοσῖι ἢ 
οιξ οὗ τῆς ἰαπά οἔ ἔργρι. 

ς 4 “Βευρεη, ἴδε εἰάεϑῖ βοὴ οὗ [5- 8. 
ΓΔΟΪ : [ἢ6 οΠάγοη οὗ ευθεη ; Ηλδηοςῇ, τς. 
Ὁ τυλοπι εονιείῤ τὴς ἔἈΠΆΠΪΥ οὗ {πε Ηδ- τ ΟΡΕΘΒῚΣ; 

ἴγρίςδὶ ρῥυεβίμοοά οὗ {πε βοῦβ οὗἨ Αδγοῃ νγὰβ 
τρογζοά τη ἴδ 6 δοίι] ῥσιοϑι μβοοά οὗ {πὸ δανίοισ 
οὗ πλδηϊιηά, 

17. εκ δὲ Μὶάϊαπδε:] Οὐ {πὸ τοϊδιοης 
Ὀεΐνγοοη [06 Μιάϊδηϊος 16 Μοδρίϊοβ, οἴ 
ΧΧΙΙ. 2 δηὰ ποῖδΘ. ΑΒ {Π6 [5Γ86}}65 δἴϑ ἰο ““νοχ 
ἴΠ6 Μ|ιάϊαητ65᾽) δἵοηδ, ἰξ τλΔῪ Ὀ6 ἰηΐογγοὰ (αὶ 
(δουρὰ ἔδο ᾿ἰσοεπέουβ τἰΐθ5 οὗ [ἢ6 Μοδθιεβ μδδά 
δυγη ϑῃοά {ΠῸ οσοδϑίοῃ, γεῖ ἴὰ τνᾶβ (δε Μιήίδη- 
ἰ68 ἴῃ Ῥαγίίουϊαγ (δαὶ δὰ Ὀδοὴ ἴπὸ δοξῖνθ 
ἀροηζβ ἴῃ ςοττυρεην ἴπΠ6 ροορίθ. Οὲ. σὴ σ.1: 
ἃηάὰ, ἴοσ 186 δχϑουτοη οὗ (δ᾽Ά6 οοτηγιδηά, 
εἰ. χχχὶ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥῚ. ὥσπσ ἐπ ἐδὲ Ῥ]αίη: 9. Μοαδ. 
ΤΠ5 τηυπίοτίηρ οὗ [ῃἢ6 ὙΓδ65 νγᾶβ ἱπηπηθ- 

ἀἰδίεϊΥ Ῥγοραγδίοσυ ἴο ἔπθ νγᾶσ ἀψαίηςὲ Μ|ιάίΐίδη, 
δά ἴο [86 ἱπναϑίοη οὗ ϑπδδῃ Ὁ ἘΙΟὮ 5ΠΟΣΕΥ͂ 
[ο] ον, ΨΝΊ ἃ υἱονν 4150 ἴο 8η δηιυξίδο δ 
Δοίπηεηξ οὗ ἴθ ἰαπὰ ἰο θὲ σοηηιοτοά (ςξ. 
ν. 54) ἴῃ6 πυπιῦοῦβ οὗ ἔθ βονεσαὰὶ ἰπἰῦθ5 δἃ1Ὸ 
ἰδἴκθη δοοογάϊηρς ἴο {ποῖγ ξΔπλ}}165. 

1. φὔον δὲ ῥίασμε)] ΤΉΘθο τνοσς φοῦνθ ἴο 
ΒΊΟΥ ΔΡΡΓΟΧΠΥΔΙΕΪΥ [ῃ6 ἀδίο δὲ σις [6 
ΠΡΩ511}8 νγᾶ5 ἰδΐκθῃ, δηὰ ἱπεϊχηδλίο ἴΠ6 γράϑοῃ [ὉΣ 
186 γτοδαῖ ἀθοσθᾶϑο 'ἰῃ ΠΏ ΟΓ5 ὑνΠΙΟὮ τνὰβ ἐουπὰ 
ἴο μᾶνὸ [δ κθη ρἷδοθ ἴῃ σοτίδίη ἘΠ θ65, Οὗ Ὠευῖ. 
ἵν, 3 δηὰ οὔ Ὑ. ς οὗἩ [ἢ15 σδαρίοσ. 

8,4. Τεῖε ἰ5 δὴ δἰ] ρ5ὶ5 ἰῇ πὸ ὈδρΙΠηην 
οὗ ν. 4, ὙὙΠΙοἢ 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ τ ΒΕ συρρ θὰ 
ὈΥ ἴπ6ὸ ΕπρΠ 5 Ψειβίοη ἔγτοπι Ὁ. 2. ΤῈ 
ΧΧ. ἰἀκο5 [6 145ξ οἰδιιϑο οὗ ν. 4 45 ἃ κΚιπὰ 
οὗ 66Π ἰο [πὸ οδίδϊορσιιδ νος ἢ Ποῦ ἰῃ (5 
56η56: Απά πὸ σῃ]άτεοη οὐ [5γαθὶ νυ Ὡϊὶς ἢ πνοηΐ 
ἕο ἔτοπὶ [πὸ ἰαπά οὗ Ἐξγρίὲ σεῖο ἴῃοϑο 
ὙΟ56 ΠΔΠ165 ΤΟ] ]ονν. 

554ᾳ. ΤὙδὸ {πῦ85 ἅτ σῃοηεϊοηθα ἴῃ ἐδ 
ΒΔΠ16 ΟΥΟΣ ἃ5 ἰῃ [Π6 Θαυ]οσ οδηϑαϑ, οἷ. 1., 6Χ6 

ςορί πὶ Μαηῃλϑθθῆ ἤθθθ ῥγόσοος ἘΡρὮσαδιπι: 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ5 θείη ποὺν ἴΠ6 ἰδγρεσ ἐῦ6. ὍΤἢὸ 
ΤΟΙ οννὴσ ἰδθῖο βονβ [026 πυμηθεῖβ οὗ {πὸ 
Ε1065 αἱ δας ἢ ορηβα5: 

6 τῆς Ῥίαϊης 
Αι δίμαὶ. οὗ Μολ)". 

Ἑρυδθεοη ...... λό,ςοο 43,730 
δΙΠΊΘΟΏ ......59)300 22,200 
Οαά .......6. 45,)6ςο 4ο,ξοο 
γι ἀξ νυνενὸ γ4ηδοο γό,:οο 
ΒΞΔΟΌΔΓ.......54,400 ό4,λοο 

Ζεδθυΐμη ...... ξ 7,400 όο, ςοο 
ἘΡΉΏΓΔΙΠΙ....... 40, οο 22,500 

32,200 ξ2)700 
Βοη) πη ...3ς,),400 455)ύοο 
ΤΔῃ. οὐυυωυ ἐνὶ ό2,7οο ό4,4οο 
ΒΕΓ. ........417500 532)γ400 
ΝΑΡΒΙΔΙὶ ...... 53γ400 45,400 

ϑονθῃ οὗ ἴθ {0 65, οὗ ψ]ςἢ ἀτὸ (π6 ΤΠ ΓΟΟ 
δεϊοηρίηρ ἴο ἴδ6 σδρ οὗ [υά δῆ, βἐονν δὴ ἴῃ- 
σῇθδϑα οὗ πη θογβ; δηὰ ἤγθ, ἀτηοης ὑγΠοΠὶ ἃΓῸ 
1π6 (ἢγοο Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἴπΠ6 σδπὶρ οὗ Ἀουθδη, 
586 ἃ ἀθοθᾶϑθ. ὍὕΠ6 στοαίεϑξ ἱποῦθᾶϑθθ οὐ ΔηΥ͂ 
οὔθ ἐπ ἰ5 ἰη Μδηλεβοῆ: 5806 οἡ χχχὶϊ 42. 
ΤὨδ τηοϑί σομδγϑὉ]6 ἀθογθᾶϑθο 15. ἴῃ. 5: Πιθο, 
νΠ]Οἢ ποῦν 5Ποτγβ 655 1ἢδη ἢ4]} 115 ΠΌΓΙΠΟΣ 
δίσεηρίῃ. Τὸ 1[Πϊ5 ἰτδὸ Ζιπιγὶ, {πὸ οἢοῖ οἷ- 
ἔοηάοσ ἴῃ (Π6 τοοοπξ ἰγαηβϑργοββίοη, δοϊοηροὰ 
(χχν. 14). ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἢὶ5 ἘΠ Ῥοβπιθη ΡΈΠΕΣΑΙΙΥ͂ 
μδὰ [Ο]]οννοά Β15 ὀχ αῖρε, ἀπά μδά δοσογαϊηρὶῦ 
ΒΌΒβετοά πιοϑὲ ϑονΌΓΕΪΥ ἴῃ (ἢ6 ΡΪδαρυθ, 866 
ἔυγΈΠοΓ οπ τ. 12. ἴπ [86 ραγίίηρ Ὀ]οβθίηρ οὗ 
Μόοϑθοβ, υἱέογοὰ δὲ πὸ τοδὶ ἱηΐογναὶ ἕγοπι 1 ϊ5 
ἀδίο, 1π6 πῦρ οὗ ϑιτηθοη δϊοῃθ ἰ5 οτωϊ θα. 
Ἀοθροσάηρ {πΠ6 τουηὰ πυπΊθογβ ΒΟ ἢ [η6 σϑη- 
5115 5ῆσνγβ, 506 οὐ Ποιῖ. χχχὶ!, Ου ἴδο οὐὰ 
ἘΠΙΓΥ ἴῃ τ1π6 Πρ. οὗ Ἀδυῦεη 966 ;. 20 5746. 
δηά (6 ποίϑθ. 

ΕδοΟῖ {πῦ6 5, ἴῃ (π6 δηφυηρ σΔΙΔΙΟΡΊΙΘ, ΤῸ. 
Ῥγεϑεη(εά ἃς βιιϊν! δὰ ἱπίο Τφεγίδϊη οὨϊοῖ Ἀπ" 

ςοπιπιαπἀοὰ ΜΜοβοβ δηά τῆς ΈΒΑΡ: τ- 

«Ο κε. 46. 

Ἐχοά. 6. 



Δ οΒαρ, τό, ἀφίγονα Δρδίηϑὲ Μοβϑεβ δηά 

ν. 6---ἴ5.] 

Ποοδῖα8: οὗ ῬΑ], (δα ἔπ Ϊγ οὗὨἉ τὰς 
ῬΑ]]υΐτα8: 
6. ΟΥ̓ Ηεζτιοῃ, ἴδε ΓΆΠΙΪΥ οὗ τῆς 
Ηεζτγοηϊεβ: οὗ (ὐδγηιϊ, τῆς ἔῃ} οὗὨ 
τε (ὑδγπιῖεβ. 
 ἼΠεβο αγὸ ἴῃς ἔλπλ 168 οὐἨ τῆς 

Ἐευδεηϊῖεβ8: ἃπά (ΒΕ (αὶ ψεῖς 
Πυπιρεῖοά οὗ τῇδ ὑεῖ ἰογγ δηά 
ἴἤγες τμουβαπά δηά ϑδγεη πιυπάτεά 
δηά {πὶ γίγ. 

8 Απά {6 8οη5 οὗ ΡΔ]1υ; ΕἸ] ΔὉ. 
Ἶ Απά τἢς 8οη8 οὗ Ε]4Ὁ; Νεπλεὶ, 

ἂηὰ [Ὺίδδῃ, ἀπά Αδίγαιῃ. 15 1: 
ἐδα! ᾿)αῖῆδλη δηὰ Αδίγαπι, τυ τε τυδγό 
ἕλπιοιϑ ἴῃ ἴδπα οοπρτεραῖίου, ννῦο 

ἀρδίηϑβί 
Αδοη ἰῃ ἴἢε φοπιρδηγ οὗ ἕπα, 
ψψ Βεη (ἢ εΥ βίγονε ἀρϑίηβε ἴῃς ΓΟΚῸ: 

Ιο Απά (ἂς ελπῖῖ ορεποά δεν 
τποιἢ, δηά βυναϊϊονγεά τῆσπι τρ το- 

1165, Τὸ ἔδπλΠο5 οὗ 411 πὸ ἰσῖθεβ, χουν 
1Π6 1,ον 65, πυσηδοΣ δ γεδεένεη, Ὑδε δηοθϑίσαὶ 
μοδάβ δῇλοη. ψνοτλ ἴδοϑθ Δ Π1}165 ἃγὸ Ὡδηγοά 
οοττεϑροηά πραυὶν ἢ Ἐδὸ ἢ] άτοη δηὰ 
Ετοδι-σταπάς μι] άγοη οὐ Ἰδοοῦ, δοηυτηογαίοα ἴῃ 
Οεη. χίνὶ. Βοίἢ 11815 σοῃϑίϑδὶ ΣΔΪΗΪῪ οὗ ρτδηά- 
οδι]άτθη οὗ [Δςοῦ, Ὀοΐδ σοπίδίη 4]90 [ἢ6 5Δ 16 
ἵνο ιαηάςπιάσεη οὗὐ Ἰυάδῃ, δηά ἴδ 54Πὶ0 
ἴνο ρταπάς)]άτοη οὗ Αϑῃοσ. [1 τ οὐβιὸν {Πεη 
μαι {δ6 ἀοσυπιοηΐ τη Οοησβὶ5 πηυπὲ δο τοραγάοα 
85 ἃ 115, ποῖ οὗ ἴῆοβο ο ννεηΐ ἄονγῃ ἴῃ ΤΒΟΙ͂Σ 
οὐ Ρεγϑοῦβ 8} [Δοοῦ ἱπίο Ἐφγρί, Ὀυϊ οὗ 
ποθθ ἤοθο ὩΔΠ68 νγόγο ἰγδηϑγα το ἴο (Ποῖς 
ΕΣ οὗ 186 ἀδία οὗ [6 Εἔχοάυβ 85 {Π6 
οδάϑ οἵ [5γδθ] 15} Που865, δηὰ ὑνῆο ΠΊΔΥῪ ἴδ. 

Ὀδ τοοκοηράὰ (ἢ6 δα Ὺ δηςοβίοτβ οὗ ἴδ ρθορίδ. 
11 5 ποῖ ὨΘΟΘΒΘΔΓΥ (0 τοραγὰ δὰοββ ἤΠοιιϑ8 89 
ςοηϑσιηρ οὗἩ δοίυδὶ πο] ἐδβοθπάδηϊβ ΟὨΪγΥ ; ΟΓ 
γεῖ 85 φογηργ βίης ἀἰνγαγϑ 411} ἴπ6 ἀδϑοοπάδη(β 
οὗ {Π6 δηςοϑίος ννυῦοϑθ Ὡδπι6 ἰἃ ὈΘΔΓΘ. [ἢ 5Ο0ΠῚΘ 
(8365, ΡΓΟΌΔΌΙΥ, ἔΔ 1165 διἐδομοα ἐποσηϑοῖνοβ ἴοὸ 
ΤΏΟΙΟ ΡΌΝΤΟΓΪ Βουϑοῃο] 5 ἰο ΙΓ ἢ ΠΟῪ ὑγοΓῸ 
ΑΚιη, δηἃ ὈδοδπΊο πιογροὰ ἱῃ πόση, δηα 50 ἰοβί 
411 φοραγδῖθ πᾶπιθ δηὰ ὑΐδοθ. [{ ἷ8 ᾿Ἰκοῖυ, ὁ. σ. 
[αὶ ἤδη μδὰ πηᾶῦῦ οΠ]άσοη, δηὰ ΠΠΔΗΥ͂ 
Ὀγδησδοβ οὗ ἀσβοεηάληίβ, πος Πϑιδηάϊηρ ἰδδὲ 
ΠΟΥ οΓῸ 41} σοπηρτγιϑοά, ΌὈΥ οσιἰπιδίοηῃ, ἴῃ ἴπ6 
ΤΆΤΑΙΙΥ οὗὨ 1Π6 ὁπ 5οὴ κῆονῃ ἴο υ8. ἴῃ οἴδιοῦ 
᾿λ965, ὑνἤοσο Ποὺν ΔΓ} 165 ΒΡΥΔΩΡ ὉΡ δηά ἴοοῖκ 
ΤΟΙΣ πᾶιο ΠῸΠι ἰσδάογβ οὗ ἃ ὙΟΌΠΡΟΣ βοΠοΓΑ- 
οη, [86 ἔΑΠΉΪΥ παπχοὰ δὔἔοσ [6 οΟἱάογ ἀποδβίοσ 
σοι οοηϑίϑεὲ ΟὨΪΥ οὗ δυςἢ τοτηπδηὶ οὗ ἢ18 
ἀεϑοοηάδηϊ5 85 δα ποῖ ὈδοοιῺθ ἱποογροσαδίοά ἰῃ 
1Π6 γοιΡοΓ ἔπ 65: Ἔ. 9. ἰῃ ἴπ6 {πὺθ9 οὗ 
ἘρΡδγαῖπι [86 δῃυ Π2} 165 ἌΡΡΟΑΓ ἰο βᾶνὸ δ0- 
βοιυεὰ ἴδ ΕΓδηϊίοβ, Αἰ που 86 ᾿διῖοῦ ὑσεγὰ 
ΔΟΙΌΔΙΥ ἀεθοοηάδά, [γουρ Ετδη, ἴτοπι δ58υ- 
(δεῖ. Ανδγιθεῖγ οὗ οἰγουπιϑίδησεβ πνουἹὰ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΥΙ. 

σεῖδεγ ἢ Κογδὴ, ννῆφη τμᾶς οοπι- 
ῬΆΠΥ ἀϊεά, ννδι εἰπε τς ἄγε ἀδνουτγ- 
εἀ ἴνὸ Πυπάγεά Δῃά ΠΗ͂ πίε: δπά 
{ΠΥ Ὀφοδηης ἃ 5 6η. 

11 Νοιν τ βιαπαΐπρ τμῈ ΤἙΠ]άγεη 
οὗ Κογδὴ ἀϊςὰ ποῖ. 

12 4 Τῆς 80η8 οὗ δπιεοη δε 
τ εἰν [Δ Π}}}168: οὗ Νιαηχιεὶ, τῆς ἔλπ]γ 
οὗ ἴῃς Νεπιλιο τε5: οὐ Ϊ4πιίη, ἴῃς 
ΓΆΤΑ οὗ τε Απιϊπίϊεβ: οὐ δοίη, 
[δε ἔϑηλγ οἵ τὰς [Δο δ ηϊτ68: 

11 ΟΥ Ζεγδι, τῆς ἔϑγ οὗ {δε 
Ζατ 68 : οὗ ὅ8ι!, τῆς ἔλμγ οὗ τὰς 
ΘΑ τε8. 

14 Ἴδε γέ τῆς Ἀπ. 165 οὗἩ τῃς 
δἰπιεοηϊζεβ, γε Π ἀπά ἴννο τποιιβαπά 
Δηἀ ἴνγὸ πυπάγεά, 

Ις 4 Τῆς «ΠΠ]άγοη οὗ (δά δῇεγ 
τῆ οΓ ἔπη} }165: οὗ Ζερἤοη, ἴῃς ἔΔπΉΠγ 
οἔ τῆς Ζερμοηίτεβ: οὗ Ηαρρὶ, τῃε ἢ- 

πδίΙΓΑΙΥ ἰοη ἴο Ὀγίπρ ἱπίο Ῥχγοπιίποηοθ 5ΟΠΊ6 
ὈγάησοΒοβ οὗἨἉ {6 54π|6Ὸ ραγϑηΐ ϑίοςκ, δηά ἴο 
ἴῆγονν οἴποῖβ πο 186 Ὀδοκρτοιιηά, 

10. ἑοχείδεν «υἱὲ Κογαϑ) ὶ.ε. ὙΕΙΟ 
δηρυρΒοά αἵ ἴΠὸ ϑαπιο {ἰπ|6ὸ (δὶ Κ οσδὴ ρεγ5ἢ.- 
οὐ; ἴον Κογδὴ ἐπὰν μὐα ΑἹ οὐ: ἴο πᾶν ἀϊδὰ 
διηοηροὶ ἴδ6 ἔνο ἢ δηὰ ΠΗ͂Υ ἱποθῆβθο 
Οἤξεγοῖβ δ [06 ἀοοῦ οὗ ἐδ Ταδογηδοῖθ, οὶ 
νὴ Πδίμδη δηὰ ΑὈίγαπὶ (οἷ, οἡ χυΐϊ, 212 
8ηὰ 35). 

11. ἐδ εὐίϊάγεν 9,7 Κοραδ αἱϊεά τ δε 
τ. ς8. ϑΑγημο} (6 ργορμοῖ ννὰβ οὗ (15 ἰδ ν 
δοςογάϊην ἴο 1ᾧ (Ὦσ, νΥἱ. 2 54η64.: δῃά ΗδπΊδη, 
“ἢ6 ἱιηρ᾽ δ 566 Ὑ,,) ἡ Οὗἶγ. χχυ. ς, ἴῃ6 γϑι οὗ 
[86 [Ὦτθο 1 ,οντος ἰο βοπὶ ᾿)ανιἃ Ἰηἰτυ Ξε 186 
τηδηδροηθης οὗ (δ6 σνόοδὶ δηδ ἱπϑίσυσηθηίδὶ 
τηιϑὶς οὗ ἴθ ἼοΙΊρ]6 ϑογνυϊοθβ, σ ΟὮΓγ. Υἱ, 32. 
δένεσαὶ οὗ ἴπ Ῥ921Ππ|5 ἄρρϑᾶγ ἔγοπι (ἢθ {{|165 
ἴο δᾶνο Ὀδθῆ στὴ ἴον ἴΠ6 βοῃβ οὗ Κοιδῇῆ: 
εἴ, {8{|π|8 οὗ Ῥ5, ΧΙΠῈ., χ]ν.) χὶν., ἄζς. 

12. Μνενιμεῆ 80 1 ΟἜγοη, ἷν. 24. ἴῃ Οξῆ. 
Χ͵ὶν!. το, Εχ. Υἱ. ᾿ς, [δηλ]. ὙΠῸ ναγϊδίίοῃ, 
Ἰκ6 ΟἾΠΟΥ 5ἰπλδῦ οὔδθ νυν] ἢ ἰοἰΐονν, ϑθοπὶ8 
ἄϊι6 ΠΊΟΤΟΙΥ ἴο ΕἸΤΟΓ οὗὨ ἐγδῃϑογτρίίοη. 
«7» "}] 80 ἴῃ Οεη, χὶνὶ. 1ο, Εχ. Υἱ. 1ς. [ἡ 

1: Οἤτγοη. ἷν. 24, [τγὉ. 
ΤΡ φαγ]οῦ 1ισὲ δηυχηογαῖο ΟἾδα δπΊΟηΣ 

[Π6 ϑοῃβ οὗ δίπιθροῆ. Α5 1Π]5 πᾶπηθ ἀοδβ ποῖ 
ἜΡΙΣ ἴδε Πογο οὐ 'π (γόης Ϊ65, 1 15 δ ελαα 
Ὀ40]16 [ῃδὲ ἢ15 ΚΩΠΊΠΪΥ μδα Ὀδοοπιο οχίϊηςξ. Ὑ ΠΟῪ 
ΤΑΔΥ πάνθ Ὀδοη οαττὶδὰ ΟΥ̓ ἰη [Π6 γϑσθηὶ οἰα συ: 
ῬΟΞΒΙΌΪΝ σέο “πὸ Τπιοῦ Πουϑὲ διηῃοηρ ἴδ 
ϑιπιθοη 65, οὗ ὙΠ] ἢ Ζίπγὶ μδα Ὀθδη ῬΓΊΏςΘ. 

18. Ζενγαδ[ 80 ἴῃ (Ὦτγοηῖοΐοβ: Ὀυΐ ἱῃ Οσοη. 
1ι5ὲ Ζοδδσ, νὴ ἃ ἀϊβογοηὶ ἰη 1114] Ἰοίίοσ. 

16---18. Ζεοῤῥοη; Οππὶ; ““γοά.} ἴῃ Οεη. 
χὶν]. τό, ΖΙρίθοη; Εζῦοπ; Ατοάϊ. 
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ἐγ οὗ τς Ηδρρίτεβ: οὗ ϑ5μιπηί, τῆς 
ἔλγαιγ οἵ της δ ῃυηϊτ68 : 

ι6 Οὗ Οξηί, τῆς ΠΏ οὗ τὴς 
ΟζΖηϊίεβ: οὗ Ετί, τῆς ἔπη οὗ τὴς 
Ἐπῖαβ: 

17 ΟΥ Ατοά, τπ6 ἐλπηγ οὗὨἩ {πὸ 
Ατοαΐτεβ : οὗ Ατεῖ!, τ[ῃς ἔλπηὶγ οὗ τῆς 
Ατε τ68. 

18 ἼΠεθε γέ ἴῃ ἔλπι}}168 οὗὨ τῆς 
ΟὨΠ]άγοεη οὐ (ὐδα δοςσογάϊπρ ἴο (δοβε 
τηλι νγεΐα πυμηρογεά οὗ ῃδπὶ, ἔοστΥ 
τῃοιιβαπὰ δπὰ ἢνε μυπάγεά, 

19 ὅ “ΤΤΒε 8οη8 οὔ [ἀ δῇ τυεγε Ετ 
δηά Οπδη: δηά Εν δηὰ Οπδη ἀϊεά ἰῃ 
{πε ἰαπά οὗ (ὑδπδδη. 

20 Απά τε 8οῃ8 οὗ [υὐδλῇ δἔζεῦ 
1Ποῖτ ἔΔπ}}1168 νγεγα ; οὗ δ5ῃείδῃ, τῆς [8- 
ΓΑΙΪγ οὗ τὴε δ} εἸδηϊῖεβ : οὗ Ῥῃαγοζ, (ῃς 
ἔλγαιγ οὗ τῆς ῬΠαγΖιίαϑ: οὗ Ζεγαδῆ, ἴῃς 
ἔτ γ οὗ τῃε ΖΑ 68. 

21 Απά τἢς 5οηβ8 οὗ Ῥῇδγοζ ννγοῖο ; 
οἔ ΗεζΖίοηῃ, ἴῃς ἔδπιγ οὗ τῆς ΗεΖ- 
τη ῖε8 : οἔ Ηλι, ἴῃς ἔπ] οὗὨ τῆ 
Ἡυυυ πῖεβ. 

22 ἼΠεβ6 ἀγέ τῆς ἔλπ}} 1165 οὗ [υ- 
ἀλῃ δοςοογάϊπρ ἴο τποβα τῃδὲ ὙγΕΓα 
πυμθεγε οὐ τῆσηι, τὨγθοβοοῦα δηά 
δἰχίδε 1τῃοιδαπα δηά ἔνε διπάτγοά. 

22 ζ΄ ΟΥ τῆς 80η8 οὗ 5ϑδοῆδγ δίζοῦγ 
{Πεῖγ ἔἈπ}}}165: 9, Ἴ οἷα, τ ΠΥ οὗ 
τῆς ΤοἸΔιῖα5: οὗ Ρυλ, τς ἔἈΠΉΪΥ οὗ 
τῆς Ριμηίξαϑ: 

24 ΟΥ̓ 745}, τὰς ἔμ οὗ τῆς 
Αϑθυθίτεβ : οὐ δῃίηγοη, ἔπε ἐπα γ οὗ 
(ἢς δῃΪΠΙΓΟΠΪ 68. 

25 ἼΠεβε αγό ἴῃς Δ π,1}165 οὗἉ [558- 
οὔδγ δοςογάϊηρ ἴο ἴδοβε πὶ υγεῖς 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΧΝΙ. ἵν. τ6--34. 

Λυμπθεγοά οἔὗἉ {Π6 πὶ, τ γεαβοοῦα 4η4 ἔοι γ 
τῃουβαπά δηά τῆτες πιιηάγεά, 

26 4 Οὗ τἢε 50η8 οὗ Ζεδυΐιη δἴζοσγ 
(Πεῖγ ἔδπλ1168: οὐὗἁἨ δεγεά, τῇς ἕΑΠΏΪΥ οὗὨ 
ἴηε δϑαγάϊίτεβ:; οὗ ΕἸοπ, τῆ ἐἈΠΉΠΪΥ οὗ 
τῆς ΕἸοηῖτε8: οὐὗἨ 74}}||66], τῆς ἔπ 
οὗ τῆς Δ}]66]1τε8. 

27 ΤΠεβε ἀγὸ ἴΠ6 ἔλι168 οὗ τῆς 
ΖεὈθυϊυ 68 δοςοογάϊῃρ ἴο ἴῆοβε τἢδὲ 
γαῦα παυπιρεγοά οὗ τἤεηιϊ, τΠδαβοοσα.. 
τΠοιιβαηά Δηά ἧνε Πιυπάτγεά. 

,8 Ἴδε 8οῃ8 οὗ Ϊοβερῇ δἤϊεογ 
{Ποῖ δηλ 185 τοῦ ΜΜλῃδββοὴ δηά. 
ΕρἨγδίηι. 

29 ΟΥ̓ (δε 5οῃ8 οὗ Μδηδββεῆ: οὗ 
Μδοδίγ, {πε ΠΗ οὗἩ τῆς Μάδςῖγ- 5796}. 17. 
ἴτε8: δηά Μδςῆίγ δεραὶ ΟἸεδά: οὗ Οἷ- ἡ 
ἰελά εοπις τὰς ἔλπλν οὗ τῆς (ΟἸ]ελάϊεε8, 

40 ἼΠ686 {γε τῆς 8οη5 οὗ ΟἸ]εΔά: 
Γ᾽ ]εἜϑζεῖ, τῆς ΨΆΠΉΥ οὗ τε Ϊες- 
Ζετγῖε8: οὗ Ηεΐεϊ, τς ἔπ γ οὗ τἢς 
Ηεϊεκίτεβ : 

21 Απά οὗ" Α5Πε], τῇς ἔπ οὗ 
τῆς Αϑτγε] 168: δηά οὐ 5ῃεσδεπι, τῆς 
ἔΆΓΪΥ οὗ τῃς ΘΠ ΘΟ Πιζα8 : 

22 Απὰ οὗ ϑῃεπιιάα, Πα ἔπ οἱ 
τῆς δῃθιηλ ἀδίτοβ : πὰ οὐ ερμετ, τῃ 6 
[Ἄγ γ οὗ τὴς Ηερβεσγίξεβ. 

22 ἢ Απά ΖΖε]ορῃεμδά ἴῃς 8ο0η οἵ ξ εβδρ. ε7. 
Ἡερδοῦ μδὰ πο 8οηβ, διιῖ ἀδιρῃτετῖβ: δ᾿ 
δηαὰ τς πᾶπιε8 οὗ τῆς ἀδιιρἢζεῖβ οὗ 
Ζεϊορμεπδά τυεγς Μδῃϊδῆ, δηά Νοδὴ, 
Ηορίδι, ΜΊςδη, ἀπά ΤΊγζαῆ. 

24 ἼΠεβε αγε ἴδε ἔπι }}1ε8 οὗ Μδ- 
παβϑεῆ, δηά ἴποβα {παΐ ψγεγα πιπιθεῖ- 
εἀ οὗἉ τπεπὶ, ΠΑ͂Υ ἀπὰ ἴννο τπουβαπηά 
Δ βενεη δυπάγεά. 

28--Ὧ5. μα] Ηρ. Ῥιυνδῆ, 85 ἴῃ Οξη. 
ΧΙΥ. 12. δΙΡΠΌΥ οἴδογνγθο ἢ σ (ἤσοη. νἱ]. 
:. )γιασδυό᾽ 50 ἴῃ (Βχοπίοϊεβ: Ὀυϊ ἴῃ Οὐοησβίϑ 
γὙοό. ϑδίριγοη 80 ἴῃ (Οὐδμοβίβ; ἰῇ (γοηιςοΪθ5 
δ δῥγιγοῦι. 

20. Οἰϊα] Ἠς νγᾶβ ἴθ σγδηάδί μεσ οὗ 
ΖΕοΙορμοπδά (ΧχΥῖ!. 1), δηάὰ Ὀεϊοηροά ἴδεγε- 
ἔοτο ἴο ἃ βεπογδίίοη νυ μι ἢ μδὰ πονν 46 ραοϑοά 
ΑΥΑΥ. ΑἸ ϑοπὶθ σοηξικίοη, οσςαϑοπθά ὈΥ͂ 
[16 ΣΏΔΏΠΟΙ ἴῃ ὙγὩ] ἢ [ἢ6 τεοογὰβ νγογὸ οορίοά, 
186 ΚοΠΟΔΙΟΡΎ οὗ σ (ἤτγοη. υἱῖ. 14. 544. γευθδ]5 
ἴο ι.Χ8 ἴμε ἕδςΐ [Πδὲ οἰἴδοῖ 1Π6 χτηοίποσ οὗ σταπά- 
τιοΐμεσ οὗ Οἰϊεδὰ ννὰ5 8η Ατδιηϊΐθ Εὸγ [ἢ]5 
ΤοΆϑοη ἀοι .[655 μΠ6 νγᾶ5 απο δῇοσ ἴδο ἰοστὶ- 
ἸΟΥῪ Ὑν] ἢ ἔογπιθά ἴδε ἔγοηξίοσ θδίνγθοη Αγᾶπὶ 
δὰ (δπδδη, (ἢ ἰευτι ογγ ἩνΒογείῃ 1, θδῃ ἐμ 6 

Ατσατηϊο δηὰ ἴδοοῦ (Π6 ἱηποσγίίοσγ οὗἩ [6 ὑσο- 
Τηϑε5 ῃδὰ ΒΏΔΙΪΥ ραγίοά. (Οεη. χχχί. 2ς, 47.) 
ΤΔοθο δϑϑοοϊδοηβ ὈΓΟΌΔΟΪ δϑιυρροδίοά ἔδὸ 

141 δϊοίγηθης ἴῃ 186 ἀϊδίτςϊ οὗ Οἱϊοδά ἴο 
6 Μδοϊγος (ΧΧΧ. 40), 85 θείηρ (86 ἀ]5- 

τῆς ἔτοπι Ὡς ἢ ἘΠΕΙ͂Γ δηςεοβίγοθ ᾿δά βργιηρ, 
δηά νυῆςἢ Πδὰ σίνοη 115 πάτο ἴο (π6 Ποδὰ οὗ 
{δεῖν ἔτ] 65., [{ νγᾶϑ, ΒΟΥΤΕΎΟσ, ΟὨΪΥ ἃ 5102]]} 
Ῥατί οὗ [Π6 ΤΟΥ ΟΓΥ υ50.8}}}7 πον 45 Οἱϊοδὰ 
(ῃδῖ νγᾶβ8 οσειρίοά ΌΥ ΔΩΥ οὗ ἴ)6 Μδηδϑϑῖῖο 
ἔτ ο5: {Ποῖσ ἱπμοπίδηοθ ἴῃ μὲ ἀϊγοςξίοη 
νγ45, ἰῃ (86 χτηδίη, 186 ἰδηὰ οὗ Βαϑῆδη. Ἐὸσγ 
[Π6 δι Γ 56 οὗ ΟἹ οδὰ 845 ἃ Ῥογβοηδὶ ὩΔΠΊΘ, 
866 [υἀξ. ΧΙ. Σ, 2. Ὅεῃ. χἾῖν. ξίνθϑ 0 γϑοοσὰ 
οὗ ἴῃ6 πδτμθβ οὗ [86 οι] άσθῃ οὗ Μδηδβϑοῖ δηὰ 
ἘΡΒγαΐμ), 



ν. 35-.4. 

ς  ΎΠεβε γε ἴΠ6 80η8. οὗ Ερἢ- 
τλῖπι δίῖεγ τΠεὶγ ἔδηλ1]} 165: οὗ ϑῆυτῃο-. 
Ἰλῆ, τῆς ἔδιλν οὗ τῆς δηλ τ Δ] 68: οὗ 

 Βεῦςδεεῖ, τὰς δα οἔ τὴῆε Βεαςογίζεβ : 
οΓΤἌΆμδη, ἴῃς ἔΔΠλ]γ οἵ τῆς ΓΑΠΑΠί α68.. 

426 Απά τξεϑεὲ αγὸ ἴῃς 8οῃβ8 οὗ 
ΘΗ εΐδῃ: οὗ Εγαπ, τῆς ἔΔΠΥ οὗ (ἢ 6 
Εταηίξεϑ. 

47 ὙΠεβε σγὸ ἴῃς ἔΔΠ}}}168. οὗ [Π6 
80η8 οὗ Ερῃγαίπι δοςογάϊηρ ἴο ἴῇοβα 
τῆῇλι ψνεσα πυπιδεγεὰ οὗ τῆεπι, τὨἰγῖ 
πὰ ἴννο τῃουβαπά πὰ ἢνε ἡ πάρα, 
ΎἼΠΕ686ε γέ ἴῃῆε 5οη8 οἵ Ϊοβερὴ δίϊεσγ 
1Πεῖγ ἔπ }}168. 

48 4 ἼΠε 30πη8 οὗ Βεη]δηιίη Δεγ 
(δεῖγ ἔΠ}}11ε8: οὗ. Βεἶδ, [6 ἔλτα]γ οὗ 
τῆς Βεἰαἰτε8: οὗ Αβῆδεϊ, [Π6 ἐλῃ}]}γ οὗ 
τῆς ΑΞ} 6.168: οὗ ΑΒίγαδ, [π6 ἔδγα 
οὗ τῆς ΑΠΙγαηλ ἴε8:. 

29 ΟΥ̓ ϑῆυρδαπι, ἴδε ἐΔΠΉΪΥ οὗ τῆς 
ΠΡ δηλίτο8 : οὗ Ηπρἤδηι, τῃς ἔΆΠΆΠΥ 
οὗ τε Ηρ δηλ ῖα8. 
40 Απά [δε 8οη8 οὗ Βεῖΐδ ψεγεὲ Ατά 

Δηὰ Νδδπιδη: οὐ “νά, τε ἔλυλ]γ οἵ 
τε Ατάϊιεβ: σπμά οὔ Νδδιιδη, ἴδε 
ἔλτα]ν οὗ τῆε ἸΝδδηιῖεϑ8. 

41 Τεβε {γε ἴῃς 5οηβ οὗ Βεη]απιίη. 
δῖε {πεὶγ ἐΔΠῚ}}165: δηά {Πὰν τπδῖ 
ψγεγα ἡυπηδεγεά οὗ τῆθπὶ τύεγέ [ΟΓΙΥ͂ 
δηά ἔνε τῃουβαηά δηά 51χ πιιπάγεά. 

42 4 ἼΠεβε ἀγέ ἴῃ 8οη8 οὗ ὕλη 
αἴογ τΠεῖγ Δ Π}1}168: οὗ δηυδδηι, τῃς 
ἔἌΤΛΙΪΥ οὗ τῆς ϑηυμδπλῖοθ. ὍΠεβα 
αγό ἴὴς ἔλῃ ε8 οὗ ἤδη δῆεγ {ῃεὶγ 

ΝΌΜΕΒΕΕΚΘ5. ΧΧΥῚ: 

αἴζεγ τῆεῖγ ἐλη}ε8: οὐ Ϊἰπ|πᾶ4, τε 
ἌΓ οὗ τΠς ΠΠπιηϊζε5: οἵ 7688], τῆς. 
λυ ]γ οὗ τΠ6 Τεδβυϊτε5: οὗ Βεγίδῃ, τῇς 
ΑΛ οὗ τὴς Βετγίϊτεβ. 

45 Οἴιτἢε 8οη8 οὗ Βεγίδῃ: οἵ Ηε- 
θεγ, τε δ γ οὗ τῆς Ηεθεγίταϑ: 
οὗ Μδ]ςλιεὶ, τὰς ἔλμλγ οὗ τὰς Μαὶ- 
Ὁ ΠΙΕ 

46 Απά τῆς πᾶπις οὗ ἴῃς ἀδιιρῇτςες 
οὗ Αβ8δεγ τυᾶς ϑάγδῆ. 

47 ἼΠεβα αγέ ἴῃς [Δπ1}}}165 οὗ τπε 
80η8 οὗ ΑϑΠεγ δοοογάϊηρ ἴο ἴποβε τῃδὶ 
νοῦ πυπχθογοά οὗ τΠδηὶ; τυδο {υέγε. 
ΠΗ ηά τἄγες τῃουθϑαηά δηὰ ἔουγ 
Βυπάτγεά, 

΄ 48 4 Οἔιῆε βοη8 οἵ Νρῃίδὶ: δῖε 
ἘΠ ῖγ ἐδηλ}}168: οὗ [4}Ζεε], τὰς ἔπ] γ 
οὗ τῆς 4} Ζεεϊϊτεβ : οἵ (συηΐϊ, τῆς ὅ- 
ΤΥ οὐ τῆς (ὐυηίϊεϑ: 

49 ΟΥ̓́7]εζετ, ἴδε ἔπ} Ϊγ οὗ τῆς 76ε- 
ΖΕτΙῖΕ8 : οὗ 581]|6πι, τῃ6 ΚΆΠΉΠΥ αἱ τΠα. 
ΘΒΙΠΠΠεπκίξαϑ8. 

,, 50 ΤΒεαβ6 γέ ἴδε Δ π}}}1ε8 οὗ Νρῆ- 
1Δ}1 δοςογάϊηρ ἴο {μεῖς ἐπλ}} 168: δηά 
ΠΕ τῆλῖ ψεγα πιυπιδεγεά οὗὨ τπεπὶ 
τυεγέ ἴοΓΥ δά ἔνε τῃοιβαπά δηὰ ἔουγ 
Ἀυπάτεά. 

51 ἼΤα86 τύεγε ἴΠ6 πυδεγεά οὗ 
τῇς ΓΤ] άγεη οὐ [βγδοὶ, οἱχ Βυπάγεά 
τῃουβαπά ἀπά 4 τπουβαπά βενεη ἢυη- 
ἀτγεὰ δηά τϊγῖγ. 

52  Απά τε ῸΚΡ βραᾶΐε υπἴο 
Μοϑβεβ, βαγίπρ. 
5 ]πηῖο ὝΝ τ(ἢς ἰαπά 5}4]] ὃς ἀϊ- 
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νἱἀεἀ ἔογ δὴ ἱπῃεγίζδηος δοσογάϊῃρ ἴο Α οδβρ. 3. 
τῆς πυδεῦ οὗ ΠΔηΊε8. Ἦν. 

54. ἘΤΤΟ τηληγ ἴδου 5ῃαἷς 'ρίνε τε πνδο 
ΙΏΟΓΘ ἱππογϊΐδηςσε, δηά ἴο ἔδνν ἕπου ἀπιειν 
8ῃα]: 'ρίνε τῆ [688 ἱπῃδγίϊδποε : ἴοὸ αἰννέκενα 
ΘΥΘΙΥ͂ Οπ6 54}1] ἢΐ8 ἱπῃεγίίαπος ὃς μἰρς ἐμροάυν 

ἔδυ" 68. 
43 ΑΙΙ εἰε ἔδπλ}11ε8 οὗ της δηῃυΠδηι- 

1ἴῖεβ, δοοογάϊηρ ἴο ἴποβε ἴπδὶ ὑψοῖ 
πιυιῃιδογοά οὗ τῆδηι, τυεγέ τῆγεεβοοῦα 
δΔηά ἔουγ τῃουβϑαηά δηά ἔουγ Ὠυπάτγεά. 

44. ἅ Οὗ τὰε οι] άγοη οὗ Αβῇεγ 

838---41. ΤἼε |ἰΞὲ οὗ Βεοηζαπιῖο ἔϑση "1165 ἀθθ5 
ποῖ δεοοσά σι} [86 115ὲ ἴῃ (ὐδῆεϑιβ. 866 ῃοῖθ 
οη σε. χἶνὶ. 21; δηά οἢ σ (ἤτγοη. ΥἹἱ!. 6----12. 
ὙὟ86 Ὡδηηθ5 ΘΒ ρθδπι ἀπά ΗΠ ΡΠΑΠῚ ΔΡΡΘΆΓ ἴῃ 
Οεη. χῖὶνὶ. 21: 8ἃ5 Μυρρὶπη δῃηὰ Ημυρριπὶ; ἴῃ 
1 Οἤγοη. ΥἹἱ!. 12 45 δ ρρίπὶ δηὰ ΗΡΡΙπὶ, ἴῃ 
1 Οἤγοη. ΥἹ1}. ς 85 ϑῃορδυρἤδη δηὰ Ηγσασλ. 

42. δρωδα»") ἘΠ5ενβεσ Ηυβμῖπὶ (Οεη. 
Χ͵ν]. 211: Σ Οδγοη, Υἱὶ. 12). 

44--41. ὙΠῸ πᾶπεὲβ οὗ ἴπ6ὸ Αϑβοσῖο8 
ςουτοβροηά ἴο ποθ οὗ Οσξη. χὶνὶ. 17, ἀρ Ἰὼ 
ἴδὲ [86 Ι5ῃυδῃ οὗ ἰμαὶ 115 ἰ5 νγαπίίηρ. Τ' 

ΠΆΤΩΘ 18 ῬΟΞΘΙΌΪΥ ἀυσθ ἰο ἃῃ Εἰτοὸγ οὗ ἃ ἔγδμη- 
βου θεσ, θοϑε ογο, δῆοσ δ δὰ Ἴορίδὰ ἴδγθο 
Ἰοξίοσβ οὗ 1π6 [Ὁ]ονσίης; Ὡδπλὸ [5], τονεσϊοὰ ἴο 
16 Πηδ] Ἰεϊΐεσ οὗ [6 ρσγοοθάϊηρσ {᾿ππη8ἢ., ϑδγδῃ 
ιν 46) ἰ5 ΤΛΟΓΕΙΥ δηοίδες ἔοιτῃ οὗ [6 πᾶπιε 

οἵ σεη. ἀε. 

51. Ὑπό τοϊδ] πυμηδοσ οὗἨ {π6 τηδῖο δά] 
15γδο 65, ἐχοϊυϑῖνο οὐ {πὸ 1, ον 65, 15 6οἹ, 720: 
βθθνης ἃ ἀδογοαϑα οὗ 182λο ΠῸπὶ ἴΠ6 ὨυΤΊ ΕΓ 
αἱ ϑὶἰπαὶ, Ὑεῖ 1ῆ6 ῥγόϑεπί σθηβδυβ του ἱὰ ἤδνο 
Ἔχ οἀ δὴ ἱπογεᾶθο μδα 1ἱξ ἢοΐ Ὀδδῶ ἕοσ [Πὸ 
τοσεηΐ Ρδξιιο. 
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αἰνέη δοοογάϊηρ ἴο ἴπο86 τπλΐ σχεγα 
πυμπηρογαά οὗ ἢ]ηλ. 

ςς Νουν  βιλπάϊηρ [Π6 ἰαπά 58]] 
ἐοβαρ. 33. ὃς. ἀν! ἀεἀ ὈΥ Ιοῖ : δοσογάϊηρ ἴο τς 
. 

ἦδξι. ττ, 
23. 
ἃ 14. 2. 

Πᾶπιε8 οὗἩὨ (ἢ ἐγίδεβ οὗ τπεὶγ ἐλ Πεῖβ 
ΠΟΥ 5}4}} ᾿πμεης. 
6 Αςοοτγάϊηρ ἰο τῆς Ιοξ 584}} ἐἢς 

Ῥοββεϑβϑίοῃ {πεγεοῦ ὃς ἀϊνἀεἀ Ὀεΐννεεη 
ΤΩΔΗΥ͂ ΔΠα ἔενν. 

δ Εχοά.6., ς7 Η ΣΑπά {ἢεβ6 4γε πεν (δῖ 
τό, 17, 18, 
29. ψνεῖα πυιηδεγεά οὗ τῃ6 1, ον ῖε8 δίϊεγ 

{Πεῖγ ἔτλ11168: οὗ (σεύββοη, τῆς ΠΥ 
οἵ τῆς (ὐοιβῃοηίζοβ : οἵ Κοδδίῃ, τὴς 
ἔσταν οὗ τῆς ΚοΠαῖῃ τε8 : οὗ Μεγατγ, 
τῆς ἔην οὗ τε Μεγαγίταβ. 

58 Τῆεβε Χγ ἴῃς ἔΔΠ}}}1ε5 οὗ τῃ6 
1,ενϊϊεβ: τπ6 ΓΑΠΙΠΥ οὗἩὨ τῆς 1,1δηϊτε8, 
1Π6 Δ οὗ ἴῃς Ηεδτγοηϊῖεβ, τῃ6 
ἔλτηϊϊν οἵ τῆς Μλη]ῖεβ, τῆς ἔϑπη]ν οὗ 
τῆς ἀχωρμίκου, τῆς ἔπ γ οὗ τῆς Κο- 
ΓΑ 68. Απά Κομδίῃ Ὀεραῖ Απλγδηι. 

9 Απά τῆς πδπιε οἵ Απηγδπὶβ νυ Ἱα 
! Ἐχοά. α, τυας ' ]οςμεδεά, {πε ἀδυρῖεγ οὗ 1, ἐνὶ, 
ἃ 6. 20. ψγῃοπι 67 πιοίδεγ Ὀᾶῖε ἴο [,ενὶ ἴῃ 

Ἐργρῇ: δῃηά 8η6 δᾶγα πο Απιγᾷπὶ 
Αδίοῃ δηά ἱΜοβεβ, δηά Μιγίδπι {πεὶγ 
5816. 

όο Απάὰ υμπῖο Αλοῃ ννγᾶϑ ὕογῃ 

ΝΌΜΒΕΕΚΒΘΟ. ΧΧΝΙ. [ν. 55--ὄς. 

Ναάδο, δηά Αδίῃιι, ΕἸεαζαγ, δηά 
ΓΕδδπιαγ. 

6: Απά "““Νιααάδο δηὰ Αδίμι ἀϊεά, "1. το. 
γΒεη (ΠΟΥ οβεγεά βίγληρε ἤγε Ῥείογε ς 
τῆς ΓᾺΡ. 24. 

62 Απά τδοβε παῖ νγεγα πυπηθοεγοά 
οὗ τῃδπὶ ὑγεγα θη δηά τῆγαες τποιι- 
δ4 πὰ. 411 πιᾶ]65 ἔγοπη ἃ πιοηῖῃ οἱά δηά 
ἀρϑνατγὰ : ον ῆ6Υ ννεγε ποῖ πυπηδογεά 
Διηοηρ; ([ἢς ΠὨΠ] ἄγε οὗἩ [βγδεὶ, θεσδιιβε 
ἴΠογα νγὰ8 ΠΟ ἱπῃεγΐδηςς ρίνεη τΠεπὶ 
δποηρ ἴΠ6 σὨΠ]άγεη οὗ [5γδεὶ. 

624 4 ἼΠεβε ἀγέ ΠΟΥ τπδῖ τνεγε 
πυμπηδεγεὰ Ὁγ Μόοβεβ δπά ΕἸεαζᾶγ τῆς 

Ιεβῖ, ψῆο πυμπιθεγεά τῆς σἢΠ]άγεη οὗ 
5Γ26] ἰῃ 1ῃ6 ρ]αίη8 οὗ Μοδῦ Ὀγ ]οτ- 

ἀδῃ πεαῦ Ϊετίςῃο, 
64 Βυὲ ἀπιοηρ [Ππ68ε ἴῃεγε νγᾶ5 ποῖ 

ἃ τὰλη οὗ τπεπὶ ψῇοσὶ Μῶοβεβ δηά 
Αδίοῃ ἴῃε ρῥγίεβὲ ηιπιδεγεά, ψἤεη 
ΠΟΥ πυιηθαγεά τῆς ΤΠ] άγεη οὗὨ [8γδεὶ 
ἴῃ ἴῆε ν] ἀεγηεββ οὐ δι1ηΔ]. 

ός Εογ τ ΓῸΟᾺ Πδὰ 5ἰά οἵ {πεπὶ, 

ς 
3. 4. 

2. 

ὙΆΒΕΥ͂ 5584}} βυγεὶγ ἀἷΐε ἴθ τῆς τυ] ἀ- 5 εμαρ. τς 
ΕΓΏ68585.. Δηά {Πεῖὲ ννᾶβ8 ποῖ ἰϑῆς ἃ σ ον. 1ο. 
πιλη οὗὨ ἴδεπι, βᾶνε (δ]εῦ τῆς 8οπ οὔ " δ 
]ερδυμηεῖ, δπὰ ἰοβῆυδ τς βοὴ οἵ 

μη. 

56. “κογάϊηῷ ἰο δε ἰοἱ, ες. ἢ ΤὍῆδ 
δοΠΟΓΑΪ ϑζυδίοη, [που Ρἢ ποῖ ἴ[Π6 οχίοπε οὗ (Π6 
νΔγοι5 (Γῦ4] (οτγγογίθβ, νγᾶβ ἴο ὃ6 ἀσίοττηϊποα 
ὈΥ ᾿ἰοῖ. ΤΠ Ἰαπὰ ἰδογοίοσο οουἱὰ ποῖ 6 
τηδρροά ουῖξ ἰηΐο ἰοστιογίοβ {11 δὔοσ (πὸ Ἰοΐβ 

ἄγαννῃ. ῬὍΠ15 πιοίποά τνᾶβ ἀου 1655 
δάορίοἀ ποΐ ΟὨΪΥ͂ 'ἰπ ογάδγ ἴο ργθοϊυάθ θαϊοιι- 
5165 δηὰ ἀϊδβριιῖοβ, Ὀμὰΐ 4150 παὶῖ ἴῃ6 ϑενοσγαδὶ 
ἘΠῸ65. τηρῆΐ τοραγὰ [δ6 τογγζογίοβ 45 ἀοίογ- 
τηϊποά Ὁ {πεπὶ ὉῪ Οοά ΗΪπιϑε]: ςἔ, Ῥτον. 
ΧΥΪ. 22. 

68. ΟΥ̓ ἧἔδποθο 1, ον δ ἔδτη 65, {86 1,18- 
ΠΙΐε5. Ὀεϊοηρθὰ ἰο πο Ὀγάηςὴ οὗ ΟΘεγβϑβοη, [86 
Ἡεὔὐγοηι[ε5 ἀπά Κοσαίῃιδ5 ΟΥὐὁ πῆογε σογγεοῖῦ 
Κογδηϊος (Ηεῦ. “186 Κογῆϊτθ ΚΆτ ΠΥ," 1.ς. 
8 ἔΔΠΉΪΥ οἵ Κογδῆ), ἰο [ῃδΐ οὗ Κομδίῃ, δηὰ [π6 
Μαδῖοβ δηὰ Μυδιίος ἴο (πὶ οὗ Μογαγὶ: 366 
11, 1, 27, 23, χνὶ. τ. ΟΥ̓ [πὸ οἴδοῦ ἈΠ] 5 
παιηθα ἰπ οἷ. 11. [Π6 58 11}1658 νου Ἱὰ ϑοθπὶ ἴο 
06 ποῦν οχίηςξ, οΥ ἰο ἢᾶνθ Ὀθθη ἱποογρογδίοα 
ὙΠ [86 1, ηϊ65; ἀηὰ {πὸ Ὁ 2ΖΙ Εἰ 165, 1 ἘΠΕΥ 
5111} Ξυγνινοά, ἴῃ |Πκ6 ΤΏΔΉΠΟΥ ἩΙἢ δποίπου οὗἁ 
πε Κοβαίμιῖθ ἔτη] 5, ὙΠῸ [Ζοβαγίίος οἵ ἢ]. 

27 ὝΟΤΟ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ποὺν 41] Κπουσῃ 45 Κοσγαιπϊος, 
Κογῃ θείης ἴπ6 δοὴ οὗ [Ζῆᾶγ: δηὰ οὗ 16 
ΑἸ ΓΑτη 65, γῆ σοηπεἰΞιοὰ οὗ Μοϑοβ δηὰ Αάγοη 
δηὰ (δοῖῦ ἀδϑοοπάδηϊς, νι ΜΙΠΔπ), τὸ ἢᾶνθ 
8η δοςουηῖΐ ἰῃ [Π6 Θησιην ὑΟΓΘΈ8. 

5690. ευδογε δὲν »ηοίδογ δαγε}] [ι,1{οΥᾺ ]}γ 
ἐνῇ οπὶ 586 Ὀᾶγο.᾽) (Π6 συδ)οςξ 15 ννδπίίης δηά 
[Π6 νοῦ 15 'π [6 ἴουηϊπῖπθ ροπάοσ. ὙΠ ἴοχί 
15. ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ ἱπηροετίοσϊς Βοσθ. 866 Νοῖίς δῖ οπά 
οὗ [6 οπιαρῖοσ. 

62. ὍὝδο ἰοία] πυπλθοῦ οὐ πιαῖθ 1 νος, 
4λ2)οοο, 5Πό6ῦν5 δὴ ᾿πορᾶϑθ οὗ ἵἱοοὸ οἡ ἴπ6 
ὨΌΠΊΌΟΓ δί δι᾽ηδὶ (111. 39). [ἴ 15 ἀουθί]655. ἴο 
Ὀδ6 ἴδίκθη 845 ἃ γτουπὰ πυθεῦ; δηά, 845 Ὀεδίοσο, 
ἱποϊυθ5 [Π6 τδῖο Ἵμ] άσγθη ἔγοπι ἃ πιοηί οἱά 
δηά υρννατά, 85 ννῈ}} 45 ἴῃ πιδ]ὸ δά 115. 

64. ἐβεγεὲ «ὐυαῇ ποὶ ὦ »"αη] [πάρρα ἴξ 
ΔΡροᾶγΞ ἴτοτὴ συ. 11. 14---Ξ ς (δὲ [86 ροπογα- 
ταῖοη πυιηδοοα δἱ τἴῆ6 ἔοστηοσ Ἴρῆϑυ5 ἢ᾽δά 
Ρογιϑμοὰ Ὀεΐογε 1ἴΠ6 Βοϑδὲ ογοβϑθά ἴθ ὕσοοῖκ 
Ζετοά. ΕἸοαΖΑΣ 15 ἤοτὸ δοςοιυπίοα 85 ομθ οὗ (6 
ΘΠ γαιίοη : 566 ο-. 62, ἀηὰ ςἕ, χῖν. 4 δηά ποῖδ. 



γι 1, 2. ΝΌΜΒΕΒΘ5. ΧΧΝΊῚΙ. 

ΝΟΤΕ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 59. 

ΤΠδ πιοάδ οὗ Μ]]ΠἸπρ υρ 86 61ρ56 δἀορίοά 
Υ 16 Α. Μ΄, Ἰδοιφῇ βυρρογίοα ὉΥ πιοβέ 
δυ  ογ ο5 ἀποϊεηῖΐ δη πηοάογῃ, 15 ΠΊΘΓΟΙΥ οοη- 
ἡεσζυγα!. [1 ἰβ ἴοο υΐϊίε νπουξ ρᾶγα]]οὶ; ἔοσ 
ἴῃ 1 Κιηροὶ, 6 αυοϊοὰ ὈΥ ΕννΔ]ά, ὁ Αὐυξ, [,ϑἢγ.ὕ 
ὃ 294, πὰ Καὶϊ, 85 ἃ βιπλῖϊαγ σά56, [86 στ ϑϑίην 
ΠΔΠῚΘ Οδη ΘΑΞΠΠΥ͂ Ὀ6 50] 1οἀ ἔτῸπὶ ἴΠ6 ρτθοθάϊηρ 
ψοῦθο, [{ 9θθῖῃϑβ τηοϑὶ ᾿ἸΚΟΙ͂Ὺ [Δὲ βούθγαὶ ττογά5 
Βανὸ ἔΔ]1δη ουὖἱ οὗ ἴπ6 ἴοχὲ ἴῃ (δ΄᾽5 ρῖδοθ, Οἡ 
ςοτηρασγίηρ (ἢ6 1,ον]ο 2 111}165 Πόσο δηθὰ τ ἢ 
1|, 18---λο, ἔχ. νἱ. 17 544., ἴμοϑο οὗ ϑ}1π)οὶ 
δηὰ [022]6] ἀγὸ οὐ ἰο; δηὰ (Π6 Ἰδέζεῦ ἕΆΤΣΪΥ 
δὶ ΔΗΥ ΓΑΐθ ννᾶβ ποι ΠοΥ οχίίηςξ ΠΟΥ ΟὔϑευΓο: 
εἴ Εχ. νἱ. 22, 1,ον. χιῳ. Μοσϑθονὸσ ἰοομπεορδεὰ 
[86 τηροΐμοσ οὗ Μοϑεβ οουἹά ποῖ δ6 ϑίσιο ιν (ἢ ρ 

ἀλυρδίοσ οὗ 1 ενΐ, ἔοσ ἴἴγθο σδηξυσίοϑ τηυσέ ἢανθ 
ἴηἴ Ὀεΐννεθη ἴπ6 ἀδαίῃ οὗ 1 ον] δπὰ ἴδ 
ΓΙ οὗ Μοϑοϑ, 5θὸ οἡ Εχ. 11. σ.0. Ατησγα δηὰ 
οςβεδθὰ ννέσὸ ἴμοη ἀεθοοηάδηίβ οὗὨ 1 νὶ, ργο- 
ΟΠ ϑουθὴ ΟΥ οἰξῆϊς ρεπογδίίοης σοπηονοά,. 

Μ|ςἢ 6115, σοάάοβ, δηὰ Βοοίβγογά ἔδκο {6 
Ἡδοῦγενν ργοποὺῦη ΠΠὲ ἃ5 ἃ ὈΓΌΡΟΙ ΠΔΠΊΟ, 
ἐγ ῃοπὶ ΑἸΠΑ ὈΑγο:") Κηοβοεῖ, δἴϊοσ Ψ υἱζ., [4τ- 
οἿἹ, Οηϊκ., Αταῦ. ἄζο., Ργοροβϑοβ ἴο δἰἴογ 186 
Ῥοϊηϊίηρ, δηὰ ἴο ἴδιο ἔπθ νεγὺ ἃ5 ἃ ραϑβϑβϑῖνθ 
ἦν ΠῸ νγᾶ8 θογῃ." [π {πὸ ἕδος οὗ ἴῃς ϑἴτοης 
ῬΓΟΌΔΌΠΙΥ ἐπδὲ [86 ἰοχξ 15 γογῪ ἱπὴ ἴ, δηὰ 
1π ἴπὸ δθϑθοηςθ οὗ πιθδηβ ῸΓΣ τοβίογιης ἰΐ, οοῃ- 
ἡεσξυγεβ ἃ5 ἴο τυδὲ (86 ὈΓΌΡΕΣ 5εῆϑε ΣΏΔΥ Ὀ6 
δῖδ Ὑ ΠΟΙ υιϑεῖ685. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥῚΪ. 
τ: 786 ἀσωράϊεγς οΥ Ζείοῤλελασ τμὸ ,“0Υὶ ακ ἐπ- 
ἀσίαπε. 6 746 ἔσευ οὗἹ Ἱκπμλεγίαμεςς. τὲ 
Δορες, δεῖηρ Ἰοίά 977 ἀὲξ ἀραίά, τμχὰ Ὁ» α 
ἐεδββμ, 18 γοελμα ἐς ἀῤῥοέκέεα ἐο τμκοδεαῖ 
ΤᾺ 

1 ΕΝ οδηὶ ἴπ6 ἀλυρηζοτβ οὗ 
4 οἾδῃ. 56. 8 “Ζεϊορμεμδλά, τῃ6 8οη οὗ Ηες- 
Ἶδωι. 1... ρθε, ἴα 8ϑοη οὗ Οἰϊεδλά, τῇς βοῃ οὗ 

Μάδλολῖγ, τς ϑοη οἵ Μαηδϑβεῃ, οὗ της 

σηαρ. ΧΧΥΙΙ. ὙΠ οοπιπιδηά ρίνοη ΧΧΥϊ. 
1 564. ἴο ἀϊνι!ἀ6 [πὸ ἰληὰ δπιοὴρ ἴδ ρθορὶθ 
ὁ“ ἐΔοςογάϊηρ ἴο [86 πυτδεῦ οὗ ἴπ6 ἐγιῦθ5 οὗ μον 
ἔλίθογϑ,"" βυρροβίβ {86 ρει οη οὗ 186 ἀδιιρ ἴοῦς 
οὗ ΖΕΙορμοθδδά ἤονν Ὀγουρμΐς Ὀεΐοτε Μοϑεβ 
(υυ. 1---6); δῃηά {86 ἀδεϊδίοη ἴῃ 1815 «856 ἰδ 5 
ἴο ἃ ΚοΏΟΓΑΙ οηδοίτηθηξ τεβρεοίηρ [πὸ τσῃϊ οὗ 
ἱῃπογιίδηςθ θη ἃ τη ἀϊοὰ δηά Ἰεῖ ΟἿΪΥ 
ἀδυχπίοσα ὈοΠπὰ ἢϊπι. Ὑῆ15 ἰδ ἰ5 δῆϊογ.- 
γαγά5. συ ρρ]ετηθηίοα ΟΥ̓ ςογίδιη σϑϑι ΠΟ ΟΠ 5 85 
ἴο ἴδε τηλγτίαφο οἵ βυςἢ μείγεβϑοβ (χχχυ). [Ιἴ 
15 οὈνίοιβ (ηδὲ ἴπ696 ϑιισσθβϑῖνο δηδοϊπηθηΐβ 
ἔτον οὐϊ οὗ οππογροηςο5 υΠΙΟἢ Ὀγεϑοηϊοὰ {Ποπλ- 
δεῖνος. τ θη [Π6 αυοβίοηβ σοηηδοῖϊοα ἢ (16 
τακιηρ ἴοη οὗ δηῆδδῃ Ἵσδτὴθ δοίι41}}Υ ἴο Ὀ6 
Θποομυηΐοτοά, ἀπά Ποϊ]ὰ [Πυ.5 {πε πδίυγαὶ ρδοδ 
δηὰ ογάοσ ἰῃ {Π6 οἱοϑίηρς οπαρίογβ οὗ Νυπὶ 
ΤῊΘ ῥγερδγαίίΐοῃϑ ἕου ἰδκίηρ ροβϑεβϑίοῃ οὗ (Π6 
Ἰαπὰ Ἰκης (ἢυ8 οοπιρεἰοα, ἴΠ6 Δρργοδομηρ 
ἀεδίῃ οὔ Μοϑοβ, σσῆο νγδβ ποῖ ἴο εηΐεσ [ἴ (χχ.Ὶ 
12), 15 Δηπουηςοά (συν. 12---14), δΔηά 5 5116 - 
ΟΟ5ΘΟΓ 5ΟΪΘΓΠΪΥ͂ Δρροϊηϊοά (υν. 1 ς----23). 

1. 41δε ἀσμ ῥίον: ο᾽ Ζεϊοῤῥεδαά, ἐδε “ο οὗ 
Ἡρρδεν, δε “οη Γ᾽ Οἰἰεαα ΕΟ. οὔ χχνὶ. 29. 

[1 ἀοοθβ ποῖ ἄρρϑᾶσ (παΐ ᾿νοϊηθῃ ἴῃ [5.6] 
Βδά, ὩΡ ἴο {πε ργεϑβεηξ {{π|6, ἐπ) ογθὰ ΔηΥ (α15- 
Ὀηςοῖ τιρῶϊ οὗ ἱππογίϊδηςθ, Ὑοεῖ ἃ ἔδίπογ, ννῆο- 
ἴδον βοῆς πδὰ Ὀδὸη Ὀογῃ ἴο πὶ οΥὗ ποῖ, δὰ 
[86 ρονγόσ, οἴ Ποσ Ὀδίογο οὔ δὲ ἢὶ58 ἀθδίῃ, ἴο 
οδι.86 ρατί οὗ ἢ158 δϑίδίο ἴο ῃΡ855 ἴο ἃ ἀδιιρῃϊεσ; 
ἴῃ ὙΒΙΟἢ οᾶ96 ΠΕΣ υβθαπὰ τηλγιιοὰ ἰηΐο Βοσ 

ἔλτα]εβ οὗ Μάδπδββεῆ ἴῃς βοὴ οὗ ο- 
ΒῈΡἢ : δηά ἴπἢεβϑε γέ ἴπε πδηλεβ οὐ ἢΪ5 
ἀλυρμίετβ ; ΜΔΒΪδῃ, Νολῇ, δά Ηορ- 
Ιλἢ, δαπὰ Μι]οδῆ, δηά ΤΊγζαῃ. 

2 Απά {ΠεῪ βἰοοά δείογε Μοβϑεβ, 
Ἀπὰ δείογε ΕἸεαζαγ ἴτπῸ ρῥγίθβϑῖ, δηά 
δείοτα (ἢ6 ργίῃςθβ Δπ4 1] ἴῃς σοηρτε- 
ραῖίοη, ὁγ ἴῃε ἀοοῖ οὗ {πε ὨΡεγηδοῖε 
οὔ τ1ῃ6 ςοηρτερλίίοῃ, βαγίηρ, 

ἕΆΤΑΙΪΥ ταῖμου (Πδὴ 5ῆθ ἰηΐο ἢϊ5, δηὰ [86 ςἢ]]- 
ἄσθη ψοτὸ τορδγάρα 85 οὗ {πὸ ἔ2ΠΊΠΥ ἔτοσι τς ἢ 
[Π6 οϑίδίθ μδὰ οοπιθ.0 Τῆυ5 Μδςῆιγ, δηςοβίοσ 
οὗ Ζεϊορμομδά, δ που δὸ Πδὰ ἃ ϑοη Οἰοδά, 
Ἰεῖς αἰϑο, 85 ἰ5 ργοῦδοϊθ, δῃ ἱῃπογίδηςθ ἴο ἢ 15 
ἀδιιρῆῃΐοσ, [6 νυῖίδ οὗ ΗρζΖγοη οὗ 186 τῖρο οὗ 
]υάδἢ, ΌΥ τεδϑοῃ οὗ Ὡς ἢ {Πεὶγ ἀεβοοηάδηίβ, 
διηοηρ Ποῖ νγὰ8 Αγ, γογο τος κοηθὰ 85 Ὀδ- 
Ἰοησίηρ ἴο {186 {πῦ6 οὗ Μδῃδεθοῇ (1 (ἤτοη. ἰἱ. 
21 544., Νυπ). ΧΧΧΙΙ. 41). Τῆι5 δἢοβῆδη 
αἰϑο, ο ᾿ιδὰ πὸ 5οῆϑ, τηδιτίθα ἢ15 ἀδυρῃίοσ 
ἴο δὶς δ λέσο ϑετυδηΐ [δγῇδ, δῃηᾷ 50 ῃδὰ ὈΥ͂ 
1οπὶ 4 ἰοηρ ᾿ἴπθὸ οὗ ροβίεσυ (ω Οἤγοη. ἱ. 
24 5η44.). ΟἿΟΣ ϑαϑίοπι παίίοηβ δὰ ἴπκ6 οἰι5- 
ἴοπ8. ὙΠε ἀδιυρμίεῖβ οὗ 1, δπ Τοπιρἰδίπ οὗ 
Βανίης ὯῸ ““Ῥογίίοῃ ΟΓΥΓἹηΠοΐδηςθ ἴῃ {ΠΕΙΓ 
ἔλι Ββοτ 8. Βοι56") (σε. χχχί. 14), ἱητ δ ηρ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰδὲ 1,ΑΌδη πυρῆς ἤᾶνο σίνοῃ Ἐδποπὶ 
δΌΓΝ Πδὰ δ 50 ρἰθδαϑοά, διιά ἴῃιι5 Ὀουπά {μεὶγ 
δυβδαπά ΟΥ̓ {ἰ68 (δὲ ννου]ὰ ἢανο ρῥγουοηϊοά 
Ἦϊπὶ Ἰοανης [8 ἐδίΠοι-οϊη-ἶανν. δὸ οὗ ἴδὸ 
ἀδλυρηΐοτα οὗ 7οὉ ἰξ 15 βρϑο!διΥ ποίοα [πδῖ 
ΠΟ ἔλίμεσ ράνὸ ἴθοπὶ ᾿ΠΠογ ἴϑηςθ ἃπηοηρ 
{πεῖς Ὀτεῖ γε" (]οὉ ΧΙ. 15). 

Δ. δρ δὲ ἀοον φ ἐδε ἐαδεγηαεῖες οΥ᾽ ἐδὲ εοπ- 
Ξ ΤΥ αἰ οη) ὙΠῸ ρΪδοθ οὗὨ 50 θη 455 ΓΤ ὈΪ οὗ 
ἴπὸ οἱάογβ; ἴοσ Ὑβοη ἴῃ χὶ. 1ό, 26, ΠΟΥ͂ δΓῸ 
βαϊά ἴο ψὸ οὖἨξι ἴο ἴ(δ6 ἰΔθογηδοϊθ, ἰξ 15 [ΠῸ 
δηΐσγδηςο οὗ ἴδε ἰΔΌοσηδοῖο [δῖ ἰ5 τηϑδηΐ (ςοχῃ- 
ῬΆΓΟ ΧΙ. 4 ἀηά ς). [ἴ νγᾶβ δονγεένοσ Υ ἴο 
ἴδε. βονθηςυ οἰάοτς ἔπδὲ (6 ἀδυζηίοτα οὗ Ζεῖο- 
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δομαρ. Φ. 4 Οὐ ἐῖπεῦ δαϊεά ἴῃ τῆς τ] Δ6 γα 
Κ 6. 6, Πέβ8, ἀπά ἢξ νγὰ8 ποῖ 'π [ἢ ΠΟΠΊΡΔΠΥ͂ 
Ξ οὔ τπεῖὰ τπδὲ ρδιῃεγεά Ἐπαπηβεῖνεβ ἴος 

ροῖμεγ ἀραίηβὶ (ἢ ΓΟΚῸ ἴῃ ἴδε ςοπλ- 
ΡΔΩΥ οἵ Κογδῆ; δυῖ ἀϊεά ἴῃ Β΄8 οὐνῇ 
8[η, ἃπά ἢδά ῃο 8οῇϑ8. 

4 ὙΝῺΥ 5πῃοι]ὰ τς πᾶπια οὗ οἷιγ 
ΠΡΌ, ἐΑΙΠεΓ θὲ ἰἄοπε ἃυγᾶὺ ἔτοπι ἃπιοηρ 
«4, ἢϊβ ἔλπλγ, Ὀεοδιϑε ἢ6 ΠδΓἢ πο βοῇ 

Οἱνα υὑπῖο ι.5 ἐῤεγοογε ἃ ροββϑεβϑϑίοῃ 
εὐ τὰ, τῆς Ὀτεῖδγεη οὗ ουγ μεσ. 

ς Απὰ [ἱΜοβεβ δγουρῆς τῃοῖγ σδυ86 
δείοτε ἴῃς [,ἈὉ. 

6 4 Απά («δε ΓᾺΡ ϑρᾶκε υπἴο 
Μοϑβεξβ, ϑαγίῃρ,, 

7 ἼΤπς ἀδυρμίετβ οὗ Ζεϊορμεπδά 
ΘρΘαΚ τίρμῖ: τῆου 54]: βιιγεὶν ρῖνε 
[Π6πὶ ἃ ρμοβϑεβϑβίοῃ οὗ δΣΠ ᾿πἢεγιίδησα 
ἀιηοηρ πεῖς ἐλιπεγ 5 Ὀγεΐῆγεη; δηά 
ἴοι 8Π41 σαιι8εὲ 1ἢ6 ἱπῃεγιίδπος οὗ 
ἔδεῖγ ἔδίῃεγ ἴο ρᾶ88 τπῖο ἴΠεηι. 

8 Αμπά δου 8Πα]ς βρεὰκ υπίο τῆς 
ΟΠ] άγθη οὐὨ ἰβγααὶ, βαγίηρ, 1 ἃ πιδῃ 
ἀϊε, δῃηά ἤανε ἢο 8ϑοη, ἴδῃ γε 5}4]] 
σδιι86 δ΄8 ἱπΠΠεγίδπος ἴο ρ888 ππΐο ἢ 18 
ἀδυρῃζοετγ. 

9 Απά [ἔ πε ἢᾶνε πὸ ἀδιρῇῃζετγ, 
ἴεη γε 5}2}1] ρίνεα ᾿8 ἱπβεγίδπος 
τηΐο ἢ 8. Ὀτεῖῆγεη. 

ΙΟ Αμά 1: Βε ἢᾶνε πὸ Ὀτείῆγεη, 

ΡΒοδιδὰ πηδᾶθ δι: Ὀυΐ ταῖμογ ἴο [86 Ὀσίῃοθϑ, 
1 Πποδάς οὗ {πὴῦε5 δηά οὗἉ ἔδλπη1}165, γῇο νγοῖο 
ΤΑΔΚΙῺΡ [6 σδῆϑι5 ὑπάοσ [86 ϑιρογπίοηάθησθ 
οὗ Μοβεβ δηὰ ΕἸ]θδζαᾶγ. 

8. διέ αἰαῖ ἐπ δίς οαυπ οἰ, ἰ. 6. Ῥετβϑῃδὰ 
Ὀμάδσ [ἢ6 ῬΘΏΘΓΑΙ ϑοηΐθηςθ οὗ ὀχο]ϑίοη ἔτοπὶ 
[ἴ:6 Ἰαπὰ οὗἨ ργοπιῖϑο ραβϑϑὰ οἡ 4}1 {π6Ὸ οἱ δῦ 
δεομοσγαίίζη, Ὀυὶ ᾿ἰπιιοὰ ἰο [δὲ σοηογδίοη 8] ομθ. 
[{μδἀ Ὀδοη ἀρεϊαγοὰ δἱ ἴπο ροποά οἵ [δὲ βϑθῆ- 
ἴεηςς (χὶν. 21) (δδὲ “Ἰμεῖς {|16 ομθ5 ββοιυ)]ά 
Θηΐοσ ἴῃ, ἴο ποῦν ἴῃ ἰδπὰ τ Ὡς ἢ {ποεῖν ἐλ ΟΣ 5 
Βδὰ ἀοθρίϑοά ;,) δηὰ ὉΥ͂ νἱσίυο οὗἁ [815 ἀδοϊαγα- 
τίοη [δ6 ἀδιρῃίεγβ οἵ Ζοορμοηδα οἰδπὶ {παῖ 
ἼΠοῖγ ἔδί Που 5 ϑδη δῃουἹὰ ποῖ ὃ6 νἱϑιιϑὰ ὑροη 
πο. ὙΒοῖο ψου]ὰ ἢάγο Ὀδθη 655 στοιπά 
ἴογς 1Π6 εἰδίτη δὰ Ζεοορμοῆδα βῃδγθά ἰῇ ΔὴΥ οὗ 
186 οἶος ϑρεοϊδὶ σγϑῦθ]οηβ: ἔοῦ 1 νγὰ5 [6 
ἘΘΠΟΓΔΪ σιϊὸ οὗ Οοάϊβ ρονογησηθηΐ ἴῃ 5: ἢ οΆ565᾽ 
(μδὲ [π6 ἙσμΠ] άτοῃ 5Βου]ὰ ὑθᾶγ [Π6 σοῃϑθαιθης 65 
οὗ {πεῖγ ἔδί μογβ᾽ Ἰηϊαυγ. 

4. Οἷυε μπίο 1.1 Α5. τοργοβϑοη πρ ΟΣ 
ξαΐμοῦ: τηδὲ 98ὸ Π6, 1βγουρῇ υ5 Πἰ5 τοργοβοηΐδ- 
Εἶνεβ, ΤΊΔΥ ΘΠΪΟΥ͂ ἃ ᾿ἶκθ Ἰημοηΐδηοα νυ 15 
ὈτοίΏγεθη. 

12. »ποιρ! “δαγὶ!] Ὑ86 Βοβὲ Βδά Ἵσοςβεὰ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΥΙΤΙ. [ν..3--ὌὌὉ} 

ἴδεη γε 5804]] ρίνε 8 ᾿πῃεηίδηςς 
τπῖο ἢ 8 ἔλιΠεγ᾿8 δτγείῆγεη. ' 

11 Απά [ 5 ἔδῖπεγ ἤανε πο ὅγθ-. 
τἤγεη, τἤδη γε 5}4]1] σίνε ἢϊ5 'πῃ6- 
τδπος υηΐο ἢἰ8 Κἰπδηϊδη (παῖ 18 ηεχὶ 
ἴο Πίπι οὗὨ ἢ8 ἔπ γ., ἀπά ἣἢθ 3841} 
Ῥοβ8688 ἰδ: δηά ἴξ 541} δὲ υπῖο 186 
σΠΠ]άγεῃ οὐἁὨ ἰβγδθὶ ἃ βίαϊτιιϊα οὗ 1ἀρ-- 
τηεηῖ, 48 ἴῆς ΠΟΚῸ ςοπιηαπάεά Μο- 
868. 

12 ἢ Απὰ [ἢε ΓΟΚᾺΡ 8414 υηἴο Μο- 
865, “Οεῖ 66 ὉΡ ἱπῖο τ }8. πηοιιηῖ « Ῥευε, 3.. 
Αδαγίπι, δπά ες ἴδε ἰδπά νυῃῖς 1 πᾶνε ἢ 
σίνεῃ υπῖο ἴΠ6 ΤὨΙ]άγεη οὗ 5γδεὶ. 

112 Απὰ ψ δε ἴδοι Παβὲ β8εεη ἴ, 
ἴδοι 4150 8ῃαῖ: θὲ ραϊῃεγεὰ υπῖο (ἢ 
Ρδορὶς, 88 ἐἈδοῃ [ΠΥ Ὀγοΐῃεσ νγᾶ8 4 «βαρ. 30. 
βαϊῃεγεά, ἡ ἂν 

14 Εογ γε “τεθο  ]εἀ Δρδίηϑὲ ΠῚΥ͂ “ «μαρ. 9ο. 
σοπητηλπάμηεηϊ ἴῃ τῆς ἀδβετὶ οὗ Ζίη, "ἢ 
ἴῃ ἴῆε 8ιγίίς οὗ ἴτε σοηρτοερδίίοη, ἴο 
ΒΑΠΟΙΙΥΎ πὶθ δὲ τῆς νναῖεσ δείογε {μεὶγ: 
αγα5: (δὶ ἐς (ἢε “ναῖεγ οἵ Μεγίθδὴῃ " Ἐχοά. 17. 
ἴῃ Καάεβῃ ἴῃ τῆς νυ] άεγης88 οὔ Ζίη. ἢ 

ις  Απάὰ Μοβεβ βραίε υὑπίο τῆς 
ΤΟΚΡ,, βαγίηρ, 

16 [,εἰ τῆς ΤΟΚΡ, τς Οοά οὗ τὰς 
ΒΡ᾽ΓΙ18 οὗ 41} ἤεβῇῃ, 8εῖ ἃ πηδῃ οὐεῖ ἴῃς 
ςοηρταορδίοη, 4 Ἰς - 

17 ὉΝ ΪΟΝ ΠΙΔΥ ρὸ οὐκ δείοτε ᾿ 

ἴποϑα μοῖρ 8 ΔΓ οἡ 158 τηδγοῖῦ (Χχὶ. 20 
δηὰ ποίθ) ; δηὰ 1ἴ ννᾶ5 ἔτοπι (μθη} ἴοο [δὲ Βδ- 
Ἰδατὴ δὰ τηδάδ 15 βϑεςοηά δίζοειηρί ἴο οὐγϑὸ 
ἔδ6 Ῥεορῖὶς (χχῖ. χ4). 

Μοβεβ᾽ οὔδῦρο ἴο Ϊοβυδ, Πουξζ, ΧΧΧΙ, 23, 
τηυϑῖ Ὦάνο δε συ δϑοημεηΐ ἴο ἔμ6 δρροϊηϊτηρηξ 
οὗ Τοβῆυδ τεοογάδα ἴῃ 115 ομαρίοσ.. [{ 15 ὑτο- 
ὈΔΌΪΘ {πο {παῖ 1η6 σοϊητηδηάβ πον ρίνθῃ ἴο 
Μόοϑοβ οἰδηά ἰἢ {ΠῸῚΓ Ῥγορεσ ἢ γοποϊορίοδὶ 
Ρίδοθ ἤοῖθ, ΜΜοροϑβ᾽ δϑοθηξ οὗ (Π6 τηουηΐ δηά 
ἢ]5 ἀραϊἢ ἴδογο ἃστὸ τοοοσγάδὰ, Ποῖ. χχχὶϊ. 48 
844., ΧΧχῖν. 1---4Φ.- ὙΠ οἰοβίηρ, 5οθῆθ5 οὗ ἢ]5. 
16, 16 νγὰσ δραϊηςὲ Μ|ιάϊδη, δηὰ [86 σϑῆραγϑβδὶ 
οὗ {86 αν ἴῃ Πουΐζ., τυ βιο ἢ ΟΟΟΟΡΥ [Π6 τεϑί 
οὗ {86 Ῥοηίαίευς, ἀρρϑᾶγ ἔπυ.5 ἴο Ὀδ6 πασγαίοὰ 
ἴῃ ἴδ ογάοσ ἴἢ ψν]ς ἢ ΠΟΥ οςουττοά, 

14, ἐῥαὶ ἐς ἐδὲ «αυαίεῦ οὶ ΜΜεγίδαῤ, χε. 
ἼΠεθ6 τνοσγάβ ἰοοὸῖκ |{κὸ ἃ ρἷοβϑ; δπὰ ροβϑιθὶῦ 
ἔουπά {πε ῖγ νᾶ Ἰηΐο {π6 ἰοχί (ΒοΙΡ ἢ ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ 
ὑπ τίρῃ ἴῃ 1Π6 ΣΔγρίη. 

16. 4δε Οοά φὶ ἐδὲ “ῥέγ. ς᾽ αἱ! 552] 
ΑῺ δοκπουν)οαρτηθης τδί πᾶ, ννῦο ἰ5 Ὀυῖ 
βεϑἢ (οἕ. Οεη. νἱ. 3), 15 οὗ Ἀϊπηβοὶ τ ΠΟΙ ρ]655: 
δηὰ ἐἾϊγε5 δηά τηουθϑ δηὰ 848 ἢ5 θείην" ἴῃ 
Οοὰ (οἔ Αςἰβ χνίϊ. 28): βδῆςθ Δ 0] ἐπὶ- 



ν. 18---2.} 

τπεηλ, ἀπά ψἢοἢ πΊΔΥ ρῸ ἴῃ Ὀαΐογα 
(θη, δηά ψν Ὡς ἢ τιᾶγ Ἰεδα τῃεπὶ οι, 
δηὰ νυ ϊοἢ τπρᾶὺ Ὀτίηρ, ἴἤοτὰ ἴῃ; (Πδὲ 
(ἢς ὈΟΡΈΓΕΘ ποῃ οὗ τῆε ΓΟᾺΡ ὃς ποξ 
83 βῆδερ ψδοΝ ἢᾶνε Πο βῃδρμεγα,.7. 

1ι8 4 Απά τς ΙΟᾺΡ 58α]ά υπίο 
Μοβεβ, Τακε ἴπες Τοβῆυδ ἴῃς βοὴ οὗ 
Νη, 4 πιδὴ ἰπ ψῃοπι ἐς ἴῃς 8ριΠῷ, 
δηὰ ἰαῪ της μαπὰ ὑροη ἢΐπι; 

19 Απά 5εῖ Πἰπὶ δείογε Ε]εᾶΖζαγ ἴῃς 
ΡΓεβϑῦ, δπά δείογε 411 τῆ6 Ἴοηρτγερα- 
τίοπ ; ἀπά ρίνε Πἰπιὶ ἃ σβάγρε ἴῃ {πεῖν 
δρῃ, 

20 Απά του 8μαῖϊξ ρυῖ 9σγιό οὗ 
τΐπε Ποπουγ ἀροη Βἰπι, παῖ 41} τὴ6 
σοηρτερδίίοη οὗ τῆς σμ]άτγεη οὗ [5γδεὶ 
ΤΑΥ͂ Ὁε οδεάϊεηΐ, 

21 Απά ἢ 5}|81]} βίαπά δείογέ 
ἘΠεαΖαγ τῃς ργίθϑῖ, ψῆο 514}} 28Κ 

“ Ἐχοά..8. ἐᾳμπεεί ἴοτ Ὠἰπὶ ξαίεγ ἴῃς ᾿πάἀρπιεηΐῖ 
οἔὗ ὕτίπι θείογα ἴῆε ΓΟΚῸ: δῖ ἢΪ8 
ψγογὰ 5}4}} {ΠῈῪ ρὸ ουῦ, Δηὰ δἱ δὶ 

ῥἱογοϑὰ μοζὸ ἴο ἱπίγοάαοθ δῃ ἐηίγοδυ 1μὲ Οοά 
ψουϊὰ ποῖ ἰοανθ [6 σοηρτγεδίίοη ψβουΐ ἃ 
ξυϊάο δηὰ Ἰοδάοσ, δηά ἴῃ χνὶ. 22 858 Ὀγείδοε ἴο 
Δῃ ἰηἰογοθϑϑίοῃ ἐμαί [π6 ὑνῃο]8 ρθορὶς ββουϊὰ 
μοΐ σεν ἔοσ {Π6 5ἰη οὗ ἃ ἕξνν. 

18. ἐπ «ὐδογι ὁ’ δὲ “ίγῃ} (αε σε. 
χὶϊ. 48.) Τοβμυδ νγᾶ8 επάονοὰ ὉΥ Οοά ψΠ ἢ 
186 τοηυϊϑιϊθ βρί γι] αυλιβοδίοηβ ἔοσ [86 
οἴἶεο. Μοϑοβ πονγενόσ νγὰ5 ἴο ἰΔῪ [15 βδηάβ 
ἀροη δἰπι, ὈοΙΝ ἴῃ ογάθν ἴο σΟη ΕΓ ἕοσγτηδὶ ἀπά 
ΡΟ. ἀρροϊηίπιοηξ, δηὰ 150, 8ἃ5 ἰξ ψου]!ά 
ϑϑοπὶ ἤοπὶ Πειΐ. χχχίν. 9 (" 1]οϑῆυδ νγᾶϑ 
[}} οὗ 1π6 βριτϊ οὗ νυ ϑάοπι, ἕοσ Μοϑβεβ δδὰ 
Ιαϊὰ δίς παπᾶς ἀροὴ πὶ), ἴο σοηβττῃ δηά 
βιγοηρίμεη 1ῃ6 βρὶ γἰἴι8] β 15 δἰγεδὰν θεβίοννεά, 
ὝΒε ὑσουΐοιβ γοοερίοη οὗ ἰδ ἴἤποσ ὅτᾶςε ἀϊά 
τοῖ ὦ ΜῈ} ἰδὲ οὗ ἴμ6 ουϊνγατὰ 5[γι; 
οἴ, 186 ςᾶϑ6 οἵ Οογμπῖίυ5, Δςοῖβ χ. 44--αὐ; 
δηὰ 8ὲ Ρδυ}᾽ 8 Ὀαρίϊ5πι δίϊεσ 15 τυϊγασυϊουβ 
οοηνοσβίοη, Δοῖϑ 1χ. 18. 

20. 9. ἐδὶπο δομποιγ) ἱ.6. οὗ ἰὰγ ἀρ η Υ 
δηὰ δυϊβουγ. ΄Ὀβθυδ ννα8 οοπϑεςυϊοὰ ἑοτἢ- 
ἢ} νἱοο- ἰδοῦ ὑπάες Μόοβοϑ, ὈΥ̓͂ νγὰγ οὗὨἨ ἰη- 
ἰτοάυςἐΐοη ἴο ἢἰ5 Ὀδοοτηίηρ οδίοῖ αὔογ Μοϑεβ᾽ 
ἀδαῖῃ. Ὑῶδὸ ἰγαπβίογοηοθ οὗ 1815 βοποὺσγ ἴο 
Τοβδυδ ἰ5 ποῖ ρδγδ]]εὶ ἰο {π6 ςοπηπιυηίοδίοη 
οὗ (86 βρίγιξ νος τοϑιθὰ Ὡροὴ Μοϑεβ ἴο ἴδ6 
ΘΟΥΘΠΙΥ εἰάοτβ ἰῃ χὶ. 17, 25; ἔογ [ΒουΡἢ Μοβεϑ, 
ἴῃ οἰονδίίηρ ]οβμυδ ἴο μῖ8 πον οβῆςο, ἀϊὰ ποῖ 
ρατί τ] ΔηΥ οὗ μῖ5 οὐση βρί υΔ] ρῖ5, μ6 γεῖ 

ΠΘΟΟΘΘΑΓΙΪΥ 5ῃμδγοά μεποοίογνναγά νυν ἀποίμεγ 
ἰδαῖ ροννεῦ πιο Αἰξμετῖο μ6 δά εχεγοιϑθὰ 
Δίομθ. 

]. «4π4 δὲ -δα}} «ἰαπά ῥεΐγε Ἐϊεαχαν 

4δε ̓ γίϑι!, ὅζς.} Ποβιυδ νγαβ [8 ἴο Ὧ6 ἸΏ ΟΤΊΟΥ 

ΝΌΜΒΕΞΒΞΘ. ΧΧΥΝΙΠ]. ΧΧΝΊΙΠΙΙ. 

ποτά (ΠΟΥ 5}]} σοπῖς ἴῃ, δοέ ἢθ6, 
Δη4 411] τῆς ςΤμ]άγεη οὗ [5γδ6] στῇ 
ἢΐπι, ἐνεη 411 τς σοηρτερδιίοη. 

22 Απὰ ΜΜίῶοβοβ ἐϊά 245 ἴῆς [ΘΒ 
σοιϊηπηαηπάεά πἰπι: δηά ἢθ ἴοοὸκ |ο- 
8. ἀπά 86εῖ πϊπὶ Ὀείογε ΕἸ] αΖᾶγ [ἢ 6 
γί εϑῖ, δῃά δείογε 41] τπ6 σοπρτεραζίοῃ : 

22 Απά δε ἰφἰά πἷβ παπάβ ὑροῃ. 
Ηΐπι, Ὧπά ρᾶνε Πἰπὶ ἃ σἤάγρα, 45 τῆ 
ΤῸᾺΡ ςοπιηπιαπάεά ὈΥ ἴῃς μαπὰ οὗ 
Μορεβ. 

(ΓσΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΠΙ. 
: Οείρηρε ανγε ο δὲ οὐτεγυεά. 3 7λε εομδπεμαῖ 

δμ»η:} οδόγίηρ. ο 71λ4 ογεγίρῃρ ομκ ἐλε ταῤῥαζά, 
11 ὁ» δ πσῖυ νιοορισ, τό αὐ 1ἀέ ῥασεονεῦ, 56. 
ἐπ 11: ἐαν οἵγε. 

ΝῺ τἢς ΓῸΚΡ βρᾶκε υπίο Μοβϑεϑ,. 
ΒΑΥ ΠΡ. 

2 Οοπιπηχαπά τς οὨΠ]άτγεη οὗ 1βγδεῖ, 
Δηὰ 58Υ υπῖο ἴεπι, Μγ οἤεγίηρ, σπά 
ΤΥ Ὀτγελά ῸΓ ΠΥ ϑδογῆςεβ τηδάς ὈΥ Εν α 
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ἢγε, ρ 'α ϑδθεῖ βᾶνοιυσῦ ἸΠῖο ΠΊΘ, ν νει. 

ἰογοουγϑο τ Οοά: 186 οἴδογ, ᾿ἶκὸ 41} δῖα 6 
ΤῸ]οῖς οὗ [5γδοὶ, νυᾶβ ἴο δϑὶς σοι πϑεὶ στ θα ἸΔΟΎ, 
Κ(ὰγουχὰ {πὸ δΙχ ἢ -ουοσέ, δπὰ [Πο86 πηδδηβ οὗ 
επαυϊηρ οὗ Οοά ψΒογεν ἢ ἴΠ6 ἈΙΡῃ-Ὀτεβῖ 
νγ735 οηϊγυπίοα, ϑυςῖ σουυπϑοὶ Το βἤιδ 566 Πὶ5 
ἴο δᾶνο οχημἰοα ἴο 5θοῖς νἤοη πὸ σοποϊυάοα ἢ15 
μιδϑὶγ ἱγεαῖυ τ (μὲ ΟἸδοοηϊ(εβ, [οβμυδ ἴχ, 

3 546. 
ἡμάρηιοπι οΥ ὕγίρν] 866 οὐ Ἐχοά. χχυ!!, 30. 
σηαρ. ΧΧΥΝΙΠ. Οτάϊπαπος οἵ ἴδ ἀδὴγῦ 

οδετίηρ (νυ. 1---8); δηὰ οὗ {μὲ ϑαρῦδι (νυ. 
10), ἹΔΟ Γ (νυ. 11---ἥ 9), ἀηὰ ἔεβιΔ] οἵ- 

ἔχοις ων. τ6.-31). ὙΠ ἀλῇγ οθεήηρ μδά 
Βοδη δἰγοδαυ Ἴοπιπιδηάδοα (Εχ. χχίχ. 38), δηά 
το ἀουδὲ δάἀάϊξίοηαὶ οβεγίηρβ δὰ Ὀδοοπια οἰ.5- 
ἰΟΠΊΔΙΥ͂ Οἡ ἔεϑίϊναῖβ. Βιιῖ πὸ ϑδυςὶ οἰδδοσγαῖθ 

6ὁπὶ 848 5 δοῖε ργοβου θεὰ νγᾶ5 οὕ σου]ά ροϑ- 
510 17 δᾶγθ Ὀθοῃ οὐϑογυθὰ ἴῃ ἔμ ὑν] ἀογηοβϑ: ςξ, 
Ὀεὰΐ. χίϊ. 8, 9. ὙΒ6 τερυϊδίίοῃβ οὗὨ [μ]8 ἀπά 
[86 ποχί σδδρίοσ ἱπογείογο ροϊηξ ἴο {πὲ ἱπηπιθ- 
ἀϊαίθ ργοβροςῖ οὗ {πδὶ ϑβεϊβεπιεηΐ ἴῃ δηδδη 
ὙΠ] ἢ δίοπο οουἹὰ ἐπα ]6 ἐπ [5γδθ 65 ἴο ΟὈΕΥ͂ 
ἴα, ΟΣ [δὲ ογάϊῃδηςεϑ ἴῃ οἷ, Χυ. 

Δ. Μη οὔενίπᾳ, σπμά ιν) ὀγεαά, ὅς. Οτ, 
ΧᾺΥ ΟΥ̓ΣΟΥΊΜΚ, Θ07018 ΠΥ ὈὉΤΘδά, ἄς. Τῆα 
σογὰ ἔος οβετηρ ἰ5 Βετὲ δογόαπ (εξ. 8ὲ Ματῖς 
Υἱ!. 11), 8 ἴοττῃ ἴῃ ἰἴ56} οὗἨ αυϊΐε ξεπεγα] ἱπη- 
Ροτῖ, θυΐ οἴεη ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἀρρ] θα, 85 ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 
ἴῃ [815 ἰπϑίδῃορ, ἴἰο ἴπ6 πιοαί-οἴθσιηρ νυ] ἢ δ0- 
ςσοτηρδηϊοὰ {πο βδογῆςθβ. “ΓΤ ῊΪ8 πηοδί -οἨευηρ' 
εοῃηοοϊοὰ 561, ἔγοπι 15 γΕΎῪ πδίυγο, τ [86 
1:6 οὗ ἴμ6 15γδοὶἴθβ ἰῃ δπᾶδῃ, ποί τ] ἘΠΟΙΓ 
15 ἴῃ ἴ.6 ψ]άογησββ; δηὰ ἰξ νγὰβ δηποχοά ἴα 

ἴο ψῶῆδὶ Μοϑος πδά ὕδθοη. ΕῸΣ Μοβοβ δὰ 

εηἰογοά ἴπε ρυν!Πορο οὗὨ υηγεβιγςϊεα ἀϊγοςΐ ἴῃ.- ' 

" 
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821] γε οὔβεγνε ἴο οὔεσν. πο τὴς ἰὴ 
{πεῖν ἀυε 8εδβοῃ. 

2. Απά του 5}4]1 84Υ υπίο {πεπὶ, 
“χοᾶ... 418. ἐς τηε οἰξετίηρ πιδάς Ὁγ ἄγε 
Ἵ ΏΙΓἢ γα 5341] οεσγ υπίο τς ΓΟΒῸ; 

Ὅνο ἰλπιῦ8 οὗ (δε ἤγβὲ γεὰγ σττμουξ 
ΕΗ ον. ὅρος ἰἀΔΥ ὉΥ ἀλγ, ΛΓ 4 οοητείηιιαὶ 

᾿ Βυτηξ οβετίηρ, 
4 Τα ομς ἰδηὶδ 5Πα]ῖ (οι οὔξεῦ 

ἴη τῆς τπηογηΐηρ, δηὰ τῆς οἴδμεῦ ἰδπὶρ 
"Ηεῦ. 84] τῃοι ΟἸΈΓ ' αἵ Ἔνεῃ:; 
ἐλ ἔτοο ς Απά ἃ τεπί ῥαγέ οὗ δὴ Ἂρῇδῇ 
γεν αι Οἱ ΗΟῸΓ (ὉΓ ἃ ὃ πιεᾶῖ οἰξεγίηρ, πιὶπρ]εά 
«φλοά, 49. γ ἢ} τῆς ἔουπι ῥαγέ οὗἩ Ὧπ “δίῃ οὗ 

Ῥεδίδῃ οἱ]. 
6 δ ἰς ἃ ςοπὅπυλι δυγηΐ οβεγίηρ, 

ὙΓὮΙΟἢ ννλ8 ογάδιπεά ἰῃ τπουης δἰηδὶ 
ἴου ἃ ϑύγεεῖ βϑάνοῦγ, ἃ βδοτῆςα πχλάς. 
ὈΥ ἤτα υπίο (δε ΓΟΚ. 

7 Απά τε ἀπίηκ οἰδεγίηρ; τῃεγεοῦ 
“δαί δὲ τῆς ἔουγ ραγὲ οὗ δὴ δίῃ 
ἴογ τῆ6 οἣς ἰΔπ|ῦ: ἰῃ τῇς ΠΟΙΪΥ ῥίσεε 
8δλῖς ἴοι σαυδεὲ [ῃ6 ϑίτοηρ ννῖπε ἴο 

[16 ΔηΪΠ18] 5Δ ΣΙ ἔς65 85 ἃ ἴοκοη (᾿δί [86 Ῥθορὶθ 
ται ἀδαϊοδῖς ἰο Οοά ἘΠεΙγ ΡΓΟΡΟΤΥ δῃὰ {Π6 
ἔτιϊ5 οὗἩ [ΠῚ ΙΑ ΒΟῸΣ 45 ννγὲ}] 45 (λοῖγ οὐνῃ ρεῖ- 
80Ώ38. 866 ΟἹ ΧΥ. δηά [,δν. χχὶ. 6. 

8--8θ.( ὙΠῸ ΟΔΙῪ οὔΉγιηρ, 8ἃ8 δΙγοδαῦ 
Θη]οϊηρα δ δίηδι, ἔχ. χχῖχ. 48---42. [ἰ 15 
Ῥϑου πᾶσ ἴο ἴδ6 ργοϑοηΐ ἴηδῖ 186 ΠΙΌΟΓ 
οὗ [6 ἀτηκ- οοτίης 15 ἀοδοθοὰ ἴῃ Ὁ. 7 85 
ἐς βίγοηρ 16: ΗθΦὉ. “ὀεκεδαν, ἃ ἴοττῃ ι.5114}}7 
οπιρϊογοὰ ἴο ἀδϑοσῖθθ βίγοηρ ἄγη οἵμος ἤδη 
ὙΠῸ (ε.5. ἴμεν. χ. 9)ς.. Τὸ Ταάγρυπὶ Βεῖδ 
ππάεγβίδηάϑ 1 οὗ οἷὰ νγῖπθ. Βυΐ ἴΠ6 οχρίδηδ- 
Ὀοη ὈΓΟΌΔΟΙΥ 15 [πδὲ ἔπ 6 [5.8] 165 ἱῃ (ἢ6 υν]]- 
ἀευπ 55 Πδά, ἴῃ {πεῖν ἰδεῖς οὗ ννὶπο, βιι δε υϊοά 
σ“δεοβαῦ πλλὰδ ἔτοπι δ οΥ ἔοῦ ἴ. ΟΥὨ ὈΑΠοΥ 
ΠΟΥ δὰ ἀουθέ]οβ5 Ὀθεη 8016 ἴο στον κυβ- 
εἰοηΐ ἔογς ἐμοῖσ ποοάβ. ὙΠΟΥῪ δδὰ 5 οὔ- 
βογνοαὰ (Π6 Ξβριξ, (ΠουΡἢ ποῖ ἴδ6 Ἰοξίοσ οὗ [Π6 
ογάϊπδηςο, δηὰ {μεὶγ ργαςῦοθ ὨΠΒογίο ννου]ὰ 
ὩδίιΓΑΙΠΥ͂ ὈΘΊΓΑΥ 1561 τη Ἐπ Ἰδηριᾶρο ποὺ 6πὶ- 
Ῥἰογοὰ ὈὉΥῚ Μοβεοβ. ὙΠετὸ ἀγὸ δυῖ ἔδνν ᾿π]πο- 
ἘΟΩ5 1η (86 Ῥεοηίδίους ἢ ἴῃ ἀγηκ- οἶον. 
ἴηρβ, ὙΠΟΥ τὸ ῃδπιθὰ ἴῃ [,ον. ΟΠΪΥ͂ ἰῃ σἤδρ. 
ΧΧΗΙ. ; Δηἃ 5661 ΣΟΠΘΓΑΙΪΥ ἴο Ὀ6 ἀϑϑυπιοὰ γαῖ ποῦ. 
(δλη βρεςϊβοά. Εσοπι ἔδδ ργδϑθηΐ ρᾶ588}6 γ)ὸ 
ξαΐμοσ 1ῃδὶ ἘΠΕΥ͂ νεῖ ἰο Ὀ6 οἤεγοὰ ΌὈΥ θείην 
Ρουγοὰ ὁπ [86 ΠΟΙΥ ρἷδοθ," ποῖ, 85 50ΠῚ6 
ΤΟηογ, ἢ ἃ ΠΟΙΥ νοβϑοὶ. [1 845 Ὀδθη 
Ἰηΐεστοά, ἔτοπι [οϑορ5, "Απεα.᾽ 111. το, δηὰ 
Ἐςο]5. 1. τς, 1δδὲ {ΠΟΥ νοῦ Ῥουτοὰ τουπὰ 
186 ἔοοξ οὗ ἴπὸ δἰῖασ.0 Οἰβεῖβ (ΚυτίΖ ’ ϑδογὶ- 
Βοῖα] ὙΝογϑβὶρ οὗ ἴμε ΟἹ ὙΤεβίδπιθηϊ, ΡΌ. 201 
---203,) ΟἸλεκ᾽ 5 Τγδηϑ)].) πλαϊΐδιη ἰδὲ Π6 ἀσίηἰ- 
οἴεπηρ νγὰ5 ρουγοὰ οἡ (86 αἰΐδτ, ἀπά 50 Ὡροη 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ5. ΧΧΨΊΠΙ. ἷν. 3--12. 

δε ρουγεά υπΐο ἴ(δς ΓῸΚΡ 37 ἃ ἀτίηκ 
οἤεπηρ. 

8 Απά τὰ οἵμεγ ἰδτὰρ 5δὶε ἴδοι 
οἴἶξεγ δὲ ὄνεη: 28 [6 πηχεᾶῖ οβεσγιηρ 
οὔ τῆς πιογηίηρ, ἀπά 28 τῆς ἀγίηκ 
οἴεγίηρ τπεγεοί, τμοὺ δῃλῖς οὔθ ἐξ, 
ἃ βΔοτίῆος ππδάς ὈΥ ἤγα, οὗ ἃ βϑνγζθεῖ 
ϑάνΟΙΓ υηἴο τῆς [,ΟΒὉ. 

9 ἴ Αῃὰά οῃ [δε βαῦθαιῃ ἋΔΥ γο 
ἰλπιὺβ οἵ ἴῃς ἢγβϑὲ γεὰγ ψτβουΐ ϑροῦ, 
δΔηά το ἴεηῖ ἀεα]8 οὗ ἤουγ Ὧγ ἃ 
τοδί οἰξεγίηρ, πιίπρ]εά νυ οἱἱ, Δπά 
τῆς ἀγίηκ οἰετίπρ τπετγοοῦ: 

ΙΟ λὲς τς ἴῆε δυγης οβεγίπρ οὗ 
ΘΥΘΙΥ͂ βϑΑ δίῃ, δεβίάς τῆς σοπτιίηυαὶ 
δυγης οἤεγίηρ, δηά ἢϊ8 ἀγτῖηκ οβετγίηρ, 

11  Απά ἴῃ (με Ὀερππίηρβ. οὗ 
γόουῦ τῃοητἢ8 γα 8021} ον ἃ Ὀυτηῖ 
οἰδγίηρ υὑπῖο ἴα ΓΟΚῸ ; ὕννο γουπρ; 
δ. 1]οςΚ8, δηὰ ομα τη, ϑενεη ἰΔπ|Ὁ8 
οὗ τῆς ἔγβε γεᾶγ ψῇΠουΐ βροῖ; 

12 Απά τἢγες τεητῃ ἀεα]8 οὗ ἤουγ 
Ὧν «ἃ πιεαῖ οἤεγίηρ, πιϊηρί δὰ ἢ 

[6 ἤοβἢ οὗ (86 Ξδδσπῆσο ὈΥ͂ ψ Ἐς ἢ 1Π6 ΔΙΓΔΓ νγᾶ5 
οονεσοά. [ἢ ἤδνουγ οὗ {15 Υἱενν ἔχ. χχχ. ο 15 
Γεξεγσοὰ ἴο, νυῇϊς ἢ ὈΥ ἐογυϊἀἀϊηρ οὐπιβίοη οὐ 
16 Δία οὗἩ ᾿ποθῆϑο ϑ6θη|5 ἴο σϑοορβη Ζε ἰξ οἱ 
[6 αἷίασ οὗ 5δογίβοο. 

9--1θο. ὙΠῸ ϑαθῦαι ἢ -οἴουηρ, ποῖ ἾῬτθ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ εη)οϊποά, ςοηδιϑιοά οὗ ἔγὸ ἰ4πιῦ5, 
ῬΓΟΡΕΓΥ δοςοπιρδηϊθά, ἱῃ δάἀάϊοη ἴο {με τὲ- 
δυΐϊλν ἀδΕγ οἰδθγηρ. 

11--1Ἰ6. Τῆθ ποιν-πιοου οἴἶογίηρ αἶ90 15 ΘΟ 
σοπηδηδοά ἔον {π6 ἢτϑὲ ἔπη6. ΤΟ ΟὈϑοσνδηςθ 
οὗ [Π6 πεὺν τηόοοῃ διδὰ Ὀδθη οπ]οϊηθαὰ δὲ δ1ηδὶ 
σΒοη (ἢ6 ἀϊγεςοηβ ὑνογὸ σίνθῃ ΤῸΣ τπδκίηνρ ἴΠ6 
ΒΙ ΝΟΥ {γυπηρεῖβ, χ. το. ὙΠμαΐ ΠΟΥ σσογὲ οὔ- 
βϑογυοὰ ὈΥ ἴδ [9 γδο ἴδ ἰῃ Ἰδίοσ ἘΠη65 ΔΡΡΘΔΓΒ 
ἔτοπι Ὑδγίοι:ϑ ποίϊοθδ, δ... Σ 841. Χχ. ς; 2 
Κίηρβ ἵν. 227 στ ΟἾγ. χΧχῆϊ, 411; (ο]. 11. χό. 
ΤὮο οἴδεγιηρ σοηβιϑίοα οὗ ἴνσο Ὀυ]Ος 5, ἃ τάσῃ, 
δηὰ ϑούθῃ ἰδτηρ5, δοοοιῃρδηϊθα 85 ργοϑοσι δὰ 
ἴῃ χν, 1---12. ὙΠΟΓΟ ννᾶ5 δή ἀθὰ ἃ γμοαδΐ ἃ5 ἃ 
51η-Οὔἴεγιηρ ; δπὰ (ἢϊ5, Ἐπου ἢ τηοηξοηοά ]4ϑῖ, 
ὑοι] ἃ ϑθοπὶ ἰῃ ἕδοϊ ἴο ἢάνα Ὀεεη οἰεγοὰ ἤγεί, 
Β'Π06 ἴῃ 411} δοίι δι τοςογάθα Ἴᾶϑθ5 {πὸ ϑἰῇ- 
οἴεπηρ να ΓΙ ΔΌΪΥ Ὀγεοθάθα ἴΠ6 Ὀυγηϊ-οΟἴεγης 
(Εχ. χχῖχ ; ἴον. νυ, νἱ, ἰχ, χὶν, χυ). ἃ 
Τογο ἀσβηϊίο ἱηϊογργοίδείοη νγὰβ ρυΐ ὈΥ [15 
ογάϊηδηςθ Ὡροη 1Πδὲ οὗ χν. 22---δό. ὅδ 51η- 
οὔἴιηρ, ἢιςῆ δά Ὀεθη ἔθοτο οσοηϊοτηρ αϊοα ἴῃ 
(8565 ῬΕΙ͂ ἃ 5ἰη δὰ ὕδθθῃ οοιπηπτοα Ἰρηο- 
ΤΑΠΕΥ τους ἐπ6 Κηον]οάξε οὗ [6 σοηρτο- 
ξαϊίοῃ, ννᾶ5 Ββεηοοίοσί ἢ ποῖ ἴο δ6 οἴεγθά πιογοῖν 
δἱ ἀϊξοσθίοῃ, 85 οἰγουπιοίδηοθβ τ ἢϊ ϑοοπὶ ἴὺ 
τοαυΐγο, Ὀυζ ἴο Ὀ6 ΤΕΡΌΪΑΓΙΥ τορεαϊοά, ῃοΐ 1655 
ἔπε] ῸΘΠΕΥ [ΒΔ οπςο ἃ πηοηΐῃ. 
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ΟἹ], ἔὸὺγ οὴς δι] οοῖς; δηὰ ἴννο ἴεητὶ 
αελὶ9 οἵ ἤουγ Μὴ ἃ πιεδλῖ οἤετγίηρ, 
ταϊρ]εἀ τυ οἱἱ, ἔογ οὴς γάπι; 

12 Απά 4 β8δνεσαὶ τε πῖ} ἀςαὶ οὗ 
βουγ πιϊηρὶεά στ οἱἱ ῶγ 4 πιελῖ 
οἤεγίπρ ὑπο οἠς ἰδπὶδ; 32.γ ἃ Ὀυγηῖ 
οἤεγηρ οὗ ἃ ϑυνεεῖ βᾶνοιγ, ἃ βδογσιῆςς 
τηλάς Ὀγ ἔτα υπῖο τς [ΟΚὉ. 

14 Απά {τῃοῖγ ἀγίηκ οβετγίηρβ 5841] 
δὲ Παὶῇ δὴ ἢΐπ οἵ ψίῃε ὑπο ἃ δυ}- 
ἴοοκ, «δηά τὰς τηϊτά ῥασγέ οὗ δὴ ἢίη 
πο ἃ γληι, Δη4 4 ἔοιιγιἢ ῥαγὲ οὗ δὴ 
ἢ υὑπῖο 4 ἰδπὶῦ: [ἢ ]58 ἡς τε δυγηῖ 
οἴἶδεγίπρ οὗ ἀνεῦγὺ πιο τὨγουρβουῖ 
ἴὴε πηοπίἢβ οὗ 1Π6 γεᾶγ. 

Ις Απά οπε ΚΙά οὗ τῆς ροδῷβ ἔογ ἃ 
δβ'π οἰεγίηρ υπίο τῆς ΠΟΚΡ 58Π4]} δὲ 
οδπετοά, Ὀεβίἀα τῆς σοπίπυλὶ! δυγηῖ 
οὔεγίηρ, ἀπὰ "ἰδ ἀγίηϊ οβεγίηρ. 

16 4Απά ἰῃ τε ἐουτίοοητῃ ἐδ οὗ 
ἴδν. “3. 5. ἴῃς ἄτϑε πιοπτὰ ἐς ἴλε ραβϑϑονεσ οὔ τῇς 

΄σἵκν. 63. 
͵. 

ΓΆΡ. 
17 Απά ἴῃ τῆς δέζδεπι ἀδγ οἵ (ἢ 8 

τη ηΤ ἐς ἴῃς ἔεδϑῖ: βαενθῆ ἀδγβ 5}2]] 
πΠ]ελνεηθά Ὀγεδὰ ὃς εδΐεῃ. 

18 ἴῃ τῆς “ἤτβε ἀδὺ εῤαἰΐ δὲ δὴ 
ΠΟΙ σοηνοσδίοῃ ; γὲ 8}|4}} ἀο το 
ΤΊΔΠΠΘΓ οὗ βοῦν ας τυνοσίκ ἐδεγεὶη: 

190 Βυῖ γε 5}2}} οἴει ἃ ϑβδογιῆςε 
τηλάς ΌΥ ἤϊε ΜὋγ' ἃ Ὀυτγηῖ οἤεγίηρ 
αηΐο [ἢε οΚῸ ; το γουηρ Ὀυ]]ος 5, 
δηά οἠς τγᾶπι, δηά βενεη ἰδληλῦβ οἵ τῆς 
βτβῖ γεαγ: [ΠΥ 518} δὲ υπίο γοὺ 
τνπουζ ὈΙΘ τ 5}: 

16--26. ὙΠῸ Ῥάᾶβϑονεσ οβοσίηῃρ νγὰβ [86 
ΒΆΠΙΟ 8ἃ5 ἰῃδλί οὗ [π6 δνν τηοοῃ, δηα νγᾶβ ΓῸ- 
Ρεαϊθὰ οὐ δᾶςἢ οἱ ἴδ ϑευθὴ ἀδγϑ8 οὗἉ (86 ξεβδεϊναὶ, 
ἔδυ πιλτκίηρ ἔπε ἱπηρογίδηοε δηὰ {με βοϊετη μι 
οὗ ἴδε οεςάϑιοη. Ὑπὸ ἀείαὶὶ]ς οὗ [6 οἤετγιης 
μβδὰ ποῖ Ὀδοῆ γον ουϑΥ ργοβϑογιροὰ; δυῖ ἴΠ6 
ςοιτιδη ἔὺσ δῃ ΠΟΙΥ σοηγοςδίοῃ ου {πὸ ἢγϑὶ 
ἃηά ἰλϑὲ ἀδγε οἵ {8ὸ ξεσίιναὶ ἀρρϑᾶγβ ἴῃ 1ὃν. 
ΧΧΙΝ, γ,), 8. 

26--31. ὙΠ ἐεξαναὶ οἤεγιηρ δἵ [Π6 ϑράϑοῦ 
οὗ βγβιτβ ννγὰβ ἰο Ὁ6 οἴεγοὰ οὔ οπθ ἀδγ 
ΟὨΪΥ ; δηὰ νγᾶβ (86 βάσὴθ τ (πδὲ οὗὨἩ 186 πονν 
τοου δηὰ Ἔτ, [{ ὩΡΑΓΙ͂Υ ἰβοιρῇ ποῖ 
ἐΠΌΓΕΙ͂Υ δοοογάβ νυ {πὸ βδοιῆς] οἤεγιης 
Ῥιοϑοπθοὰ ον. Χχῖ. 18 5η64.,) 858 Δη Δεζοπι- 
Ῥαηϊτηθηΐ ἴο ἴδ6 οὔεγίηρ οὗ 6 ἰοᾶνεβ οὗ ἢσγϑί- 
ἔτυϊϊ5. Ὑποῖο δηὰ δόῖθ (ἢθ 5 πη.-οὔοσιηρ ἰ5 
[δ6 84ηγο, δά [ἴΠῸ ϑόνθῃ ἰαστὴῦβ οὗ (ἢς Ὀυγηΐ- 
οἤογίης 41ς0οθ. Βιιϊ ἰπειϑδὰ οὗἉ ἴδε ἐνσο Ὀυ]οςοΚο9 
δῃηά οπὸ σταπῇ οὗ ΝΆ οΣΒ, τνο σὰπὶβ δηὰ ομθ 
Ὀυ]οςκ, νὴ ἰδὸ ξυγίμες δά ἀϊδίου οὗὨ ἴνγὸ ἰαπὴθϑ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΝΊΙΠΙΙ. 

20 Απά τδεὶγ πιεᾶὶ οἴδεγίηρ «ἡαὶ 
ἐς ο77 ἤουγ πιϊπρὶ δὰ νυγἢ οἱἱ : τῆγος 
(επτἢ ἀκα 8 5}4]} γε οὔξεν ἔοσ ἃ δυ]οοΐς, 
δηά νο ἴδηι (6818 ἔογυ ἃ γδῃὶ; 

21 Α 8εἜνεγαὶ (θπῖῃ ἀ64] 8]: του 
ΟΠΕΓ ἔογ ἐνεῦυ ἴδπιν, τῆγουρμους τῆς 
βόνθη ἰδ: 

22 Απά οῃε ροδῖ “ὅν ἃ β8ἰη οἤεηϊηρ, 
ἴο πιᾶῖζα δὴ δίοῃεηιθηζϊ [οΓ γοιι. 

23 Ὗε 58}|4}1] οῇεσ τἢεβ8ε Ὀαβϑίάθ τῆς 
δυγηῖ οβεγίηρ ἴῃ [ἢ τηογηΐηρ,, ὑν Ὡς ἢ 
ἐς ἴογ ἃ ςοπτίημδι θυγηΐ οβεγίηρ. 

24 Αἴἴεγ {Π|8 πηδῆπεγ γε 5}4]] οὔϊεγ 
ἀδι]γ, τὰγουρδοιξ τς βενθη ἄδγϑ, ἴδε 
πιεδί οὗ τῆς 8δογίῆςς πιδάβς ὉΥ ἔτγα, 
οὗ ἃ ϑυνθαῖ βϑᾶνοι}γ ιπῖο τῇ6 Ὡ: 
ἰξ 8}4}} Ὀς οἤετγεά δεβάς [6 Ἴςοητξὶ- 
ΠῸΔ] Ὀυγηΐ οἤδγίηρ, δηά ἢΐἷβ ἀτγίηϊς 
οἴδεγίηρ. 

25 Απὰ οη ἴπε ϑενεπίῃ ἀδῪ γε 
81.4}} ἢδνε δηῃ ΠΟΥ σοηνοοδίίοη; γε 
8.4}} 4ο ἢο 86γν}]α ννγοσγίζ. 

26 4 ΑἸΞο ἱπ τῆς ἐδγ οὗ τε ἢγβί- 
ἔτυϊἴ8, ννβαη γε ὈΓΩΡ ἃ ΠΟ τηρᾶῖ 
οἤεγίηρ ὑπο ἴδε [ΟΚΡ, δἤεσ γουτγ 
ὑγ ακ8 δ οί, γ6 8411] πᾶνε δὴ ΠΟΙΪΥῪ 
ςοηνοοδίίοη ; γε 5}}4}} ἀο πὸ 86γν!]α 
σγοῖΐ : 

27 Βυῖ γε 584}}] οεγ {πε θυγηΐῖ 
οὔεγίηρ, ἴογ ἃ ϑνγεεῖ βανουγ ὑπο τῆς 
ΓΟΚΡΌ; ἴννο γοιηρ; Ὀυ]οο 8, οὔ ΓΑΠῚ, 
ϑανοη ἰδηὶῦς οὗ τ[ὴ6 ἢγδῖ γοᾶγ; 

28 Απά τΠεὶγ πιδᾶῖ οἤεττος οὗ θοιτγ 
ΤΑ ηρ]οἀ τυ οἱ], τἄγαα ἴθ ἀ64]5 

ἔογ ἃ ρεδςθ. εσίηρ, ἅγὸ βροεϊ βοὰ ἴῃ 1, ον] ες 5. 
ΤὨο ἀὶ ΔΏΟΥ ἰπ {86 υπιῦοσ οὗ Ὀυ]]Ος 5 
δΔηὰ ΓΑπὶ5 15 ἀδ ρογῆδρϑ ἴο ἃ ςοϊτιρίοη οὗ 
ἴδιο τοχί : δηά {πὸ ρϑᾶςθ- οβδγηρ, 85 ὈοΙηΡ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
Δ ΟΥΩΙΠΑΤΥ σοηοοιηϊδηξ οὗ ἴῃ6 ννᾶνθιϊοανεβ, 
τας θ6 ου 1Π]5 ὙϑγῪ δοσουῃξ οτα! το ἔτοπὶ 
[6 ραββαρὸ Ὀείογε ι.5, Ὡς ἢ Ῥγοβογθ65. ΟὨΪΥ 
1ἴη6 φοπεῖαὰὶ οἤεγηρε οὗ με [εξεναὶ, δηὰ ποῖ 
π6 βρεοΐδὶ οπεβ σοηποοίθα νυν ἢ ΔΗΩΥ͂ ραΓ υ ΑΓ 
ΟΟΙΟΠΊΟΠΥ͂ Οὐϑεγνοά δὲ ὦ. [Ὁ 15 ὉΠΙΊΚΟΙ͂Υ [δδῖ 
ἔνγο οχίθηϑίνθ ϑεΐβ οὗ ΞΔ. Γ ἔσθϑ, ΠΟΑΣῚῪ ἰἀθηξοδὶ 
ἴῃ 1Ποῖγ ἀοίδ1]5, βῃουϊὰ πᾶν ὑθθῃ οἴετοα οἡ 
1Π6 5λπηὴ6 ἀδύ, δπὰ γοῖ [δὲ πὸ σοπιηδηὰ 6» 
Ἰοϊπίηρς δαςὰ 8ῃουϊὰ τῆλ ὯῸ τεϑίξσθησθ ἴο 1ῃ6 
οἴμοσ. Το ἀϊδιϊποϊίοη Ὀεΐνγοοη 86 ἔνο 5 
ἱπάεοὰ τεσορηϊϑεὰ ΟΥἩ [οβορῆι5 (' Αηϊ.᾽ ΠΙ. 
1ο. 6), ψ8ο, βονγενεσ, 'ἢ ςοιπηρυῦηρ [πὲ 
δρδτοραῖο οὗ (ἢ δηϊπιδὶς ἱβοὰ πη ἴὸ ἴνο 

ΟΓ5 45 ἴο (πΠ6 ηυθοσ οὗ τα5. Βιυῖ 
ἧς δἰδίοσηθηξ ρΡγοῦδ ΟῚ τοργεϑθηΐβ ΟΠ]Υ [ἷ5 οὐσῃ 
οΟρίηΐοῃ: δηὰ δυξὴ ἴδ ῥσγϑςοίίοα οὗ {86 ενν8 
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τυ πἴο οηα Ὀυ]]οςΪΚ, ἔννο ταπιῇ ἀθα]5 πηΐο 
ΟΠ6 ΓΑΠῚ, 

29 Α ϑβενεγαὶ (επί ἀεα] υὑπίο οπα 
ἴλταθ, τῆγουρδοις τῆς βενεη ἰδπ|89 ; 
30 “Ἵ“πά οπε Κὶά οὔ τῇς ροαῖβ, ἴο 
τηᾶκε ΔΠ δἴοπεπηθηΐ ἔογ γοῖι. 

21 Ὗς 58}2]1] οὔεγ ἐῤεγι Ὀεβίάς τῆς 
ςοπτίηπδὶ θαγηξ οβδγίηρ, ἀπά ἢΪβ πιεδῖ 
οἤετίηρ, (ΓΠ6Υ 58.4}1 θεὲ υππίο γοῦ νυν ἱἢ- 
ουξ Β]ΕΠ.5}}} Δπά ἐῃεὶτ ἀγίηὶς οἰξεγίηρβ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΧ. 
1 71: οὔεγίνιρ αὐ ἐ}ε 7εαεέ οὗ ἐγενιβεῖς, 7 αὐ ἐλέ 

ἕαν οὐ αὔῆιωΐηρ ἑλεῖν σομῖς, 13 αμαᾶ οπ ἐδέ 
εἰσἊξ ἀ(αγ»- 07 ἐἠέ 7αεἱ οὗ ἐαδεγηπαεῖσε. 

ΝῚ ἴῃ τῆς βενεητῇ πιοηϊῆ, οἡ ἴῃ 6 
ἢγϑῖ ἀαγ οὗ τπμε πιοητῃ, γε 5}}8]} 

ἤανε λῃ ΠΟΙΥ ςοηνοοσδίίοη; γε 584]]} 
“1ον..3. 40 ΠΟ 86 Ύν}16 ὑνοῦΐ : κ1Ὁ ἰ8 ἃ ἀΔΥ οὗ 
24. δΙονγίπρ; ἴῃς ἐγαπιρεῖβ ππίο γοιι. 

2 Απά γα 5}2]} οἴξεγ ἃ δυγηῖ οὔδεσ- 
ἵῃρ ἔογῦ ἃ ϑνγεαεῖ βᾶνοιγ ππῖο {Π6 
ΓΟΚῸ ; οπα γοιηρ; δυ]].οςΚ, ομς ΓΑΠῚ, 
απα 8ενεὴ ἰλπιῦ8 οὗ (ἢ6 ἢγβὶ γὙεαγ 
νους ΙΕ 5ἢ : 

2. Απά {δεὶγ πιεδλῖ οἤξεγίπρ, “641 δε 
07 ἤουγ πιϊπρεὰ νυν ἢ οἱ], τγεε τεπῖῃ 
ἄἀεα]ὶβ ἔογ ἃ δυ]]οςῖ, 4π4 ἴνγο ἴεπτὶ 
ἀεα]8 ἔοσ ἃ γδπὶ,. 

4 Απά οπε ἰθπτῆ ἀδλ]ὶ ἔογ οπα ἰδηλῦ, 
τῆγουρδοιυζ τῆς 5εν δι ἰΔπ108 : 

5. Απά οπε [Κά οὗ [6 ροδῖ8 3" ἃ 
δίη οἴεγίηρ, ἴο πιᾶκε λη δἴοπεπιεηΐῖ 
ογ γοι: 

αἴογ ἴΠ6 σΔρΕΝ ΠΥ ννου]ὰ ποῖ θ6 ἀδοϊϑῖνο 85 ἴὸ 
[(Π6 {πιὸ τποδηϊηρ οὗ [π6 Μοϑδῖς Ἰδῦχ. 

ΟΗΑΡρ. ΧΧΙΧ. 1-- 6. Οτάϊῃδηοο οὗ [86 
Ἐεδϑὶ οὗ Ττυμπηρεῖθ, ΤῊϊ5 νγᾶβ ἴο 6 ορϑογνυοὰ 
Οἡ ἴπ6 Οροηὶηρ δύ οὗ (μδῖ τηοηϊ νη 
ὙὩ ἢ (ὴ6 Οτοαὶ ὉΔΥῪ οὗ ἴ86 Αἰοποπιοηξ δηά 
(86 Εεαξέ οὗ ΤΑθογηδςο]65 [6}1] (οἷ. 1,εν. χα , 
432 54Π4.).. Το οἤεσγίηρ ςοηΞϑίοα οὗ οπὸ διυ}]- 
Ἰοςκ, οπὸ σᾶσπη, ἀπ ϑϑύθῃ ἰδπηῦϑ, τυ ἃ ροαΐ 
ἔογ ἃ 51η-οἤεγίηρ, ἰῃ δά ἀϊοη ἴο ἴπ6 υϑ0.8] πὸνν- 
τηοοη Οβεγηρ (ςξ, ΧΧνΙ. 11), δπὰ ἴο 186 τερὰ- 
ΔΓ ΟΔΙΪΥ͂ οἴεσγιηρ. ὙΠὲ ϑροςοϊδὶ οἴογιηρς ἴοσ 
{Π6 ΟΑΥ δηςοϊραϊοά ἐμαί οὗ (δὲ Οτεδαί ΠδῪ οὗ 
Αἰοπεηηθηΐ. 

η--1ΔΔ. ὝΠΟ οἴεγίης οἡ {86 Οτεαὶ ΠΥ οὗ 
Αἰοποιηθηξ νγᾶ5 ἴπ6 βᾶπιθ ἢ [δὲ πὲ ϑροοὶ- 
βΒεοά. ὙΠΟ 51:η-οὔἴοσιηρ ἱποϊυ θά ἴῃ (ἢϊ5 οβογηρ 
νγὰ8 ἰπάδθρεηάεπε οὗ ἴῃθ 51π- οὔἴδσίηρβ τις ἢ 
οττηθά [Π6 στοαξ Ἴθγειηοηΐεβ οὗ ἴῃ6 ἀδύ, 85 
ἀεσοτδοὰ ἰῃ [ν. χυὶ. [{ ἀϊβογοὰ ἤτοπὶ ἐμ6 
οὔετπιηρ πιδὰθ οὐ δε ἀδγβ οὗἩ πὸ Ῥδϑϑβουοσ, 
ἃηά οἡ ἴδε ἀδγ οὗἉ βγϑι- ἔτι 5, ̓ πασπιις ἢ 85 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΝΙΙΠΙ, ΧΧΙΧ. Ἵν. 29---:12. 

6 Βεβιάες τῆς θυγης οἤξετγίπρ οἔ τῇς 
τιοηῖῃ, ἂηὰ ἢ 18 πηεαΐ οἤξεγιπρ, ἀπά 
[Π6 ἀΔ}}γ Ὀυγπῖ οἤεγίηρ, Δπά ἢΪ8 πχεδῖ 
οἰξεγίηρ, δηά τῃεὶγ ἀπιηκ οἴξεγίηρβ, δο- 
ςογάϊηρ᾽ πππίο {ΠεῚΓ τλάπηεΊ, ἔογ ἃ ϑυγεεῖ 
ΒΑΨΟΙΙΓ, ἃ 58. ῆςε τηδάβ ΕΥ̓͂ γα υπίο 
{Π6 ΠΟΚ. 

γη 4 Απὰ ὅγε 58.411 πᾶνε οὐ ἴδ6 δΊαν. 16. 
τεπτῇ αν οὗἉ 118 δεν επῖθ πιοητῇῃ δη δῦ, .᾽. 
ΠοΙγ σοηνοοσδίίοη ; Δη4 γε 5}2]] δ ϊςς 
γόουΓγ 8018 : γε 8}4}1 ηοΐ ἀο δΔηγ ψνοῦὶς 
ἐδεγεῖπ : 

8 Βυῖ γε 5}4]] οὔεγ ἃ δυγηΐ οῇετγ 
ἱπρ' απο ἴδε ΙΟΚῸ 207 ἃ ϑνγεεῖ βᾶν οι; 
οηδ γοπηρ; Ὀυ]ΠΟςΚ, οπ6 γᾶηιὶ, “πα βανεῃ 
ἰατιῦβ οὗ τῆς ἢἤγβι γεαγ; ΤΠ 6Υ 5141} δὲ 
πἀπῖο γουὺ νου Ὁ] ΘΠ] 5} : 

9 Απά εδεῖγ πιβαῖ οβεγίηρ “λα]ὶ 
δὲ οΥ ἤουγ πιϊηρ]εὰά νι οἷ], (τες 
τεηῖῃ ἀεα]8 ἴο ἃ θυ] ]οςκΚ, σπά ἔνο 
τεητῇ ἀελ]5 ἴο ομδ γδπι, 

ΙΟ Α ϑβ86νείδὶ ἴεπῖῃ ἀεὶ Ὸγ οπς 
ἴλταῦ, τῆγουρμουξ ἴῃς βενεη ἰδπι8 : 

11 Οπε Κἰά οὗ {πε ροαίβ 3ῶγ ἃ 81 
οἤδγίηρ; δεδίάς τῆς 8:η οἰξεγίπρ οὗ 
Δῖοηεπηθηΐῖ, ἀπά τῆς ςοπίίϊηυδὶ Ὀυγηῖ 
οβεγίηρ, δηά {πε πιελὶ οἰεγίηρ οὗ 1, 
δηὰ {πεῖν ἀγίπκ οἴξεγίηρβ. 

12 ἴ Απά οη τῆς ἐποξηϊῇ ὍΔΥ οὗ 
{πε βανθητῆ τποητῇ γὰὲ 884]1] δᾶνε δῇ 
ΠΟΙΥ σοηνοοσδίίοη ; γε 5841] ἀο πο 8εῖ- 
νὴ ΘῈ ννογίς, δῃἀ γε 83}21}] Κεαρ 4 ἐεδβῖ 
τηΐο 6 ΓΚ βανε ἀΔγ8 : 

1 ἱποϊυάδοα ΟἸΪΥ οπὲ Ὀυ]]οςῖκς ἰησιοδά οὗ ἔννγο. 
ΤΠ σχϑᾶϑοῃ οὗ {π1|5 ἀπο ξΙοη 15 οί ςογίδίη. 
ῬΟΒΘΙΌΪΥ βἰποθ ἴΠ6 ὈΌ]]Οςοκ ννᾶ8 Ῥσθοι ΠΟΠΕΥ 
[86 δηϊπηδὶ οὗὨ δρτιουϊζαγο, [6 οεγίην οὗ δυ]- 
Ἰοςκβ οἡ οὐ δβ δἱΐδσ ννγὰβ τοδί ἴῃ Κεερίηρ δὲ 
ποθ ἔραςίβ ἀδάϊοδίϊθα πΊΟτΟ ΘΘΡΟΟΙΔ ΠΥ ἴο δὴ 
δοκπουν θάστηοηί οὗ 1ῃ6 Ὀ]οσοίηρβ δοσίοννοά ἴῃ 
{δ τϑαϊτῃ οὗ πδίιισθ. ϑυςῇ νγᾶβ, ρϑου αιῖγ, (6 
αἷτπὶ οὗ ἴΠ6 δαὶ οὗ Ὑδθεγηδοῖθβ, υἤθη [Π6 
οἴεσίῃρ οὗ ἃ νεΥῪ ἰᾶῦρθ ἡυσθοσ οὗ Ὀ0]ΟςΚς 
νγᾶβ ᾿οΙῃπιδηδοα ; οὗ, Ὁ. 12,2. ὙΠῸ ΟΔΥ οὗ 
Αἰοποιηθηΐ ᾿πδὰ ἃ ὑεγῪ ἀἰἔεγοηξ εἰρη! βοδέοη ; 
δηά ου 1ξ οὔδ 0] ΟςΚ ΟὨΪΥ͂ ττᾶ5 οἤεγοά ἔοσγ {86 
Ῥεορίθ; ἐβουρἢ ἀποίποσ νγᾶ5 δη]οϊηθά 85 ἃ 5'ῆ- 
ΟἸογηρ ἴοσ [86 ριεβὲ (ςξ. [μον. ΧΥΪ ΙΣ 5644.). 

1.-.- 34. Ἐδφαοὶ οὗ Τδῦογηδοῖθς: οἴ, ἴον. 
ΧΧΙΙ, 32 544. ΤΠο οβογηρβ στοηυϊγοὰ δ (ἢ]15 
ἔοαλϑὶ νψεῖὸ ἴΠ6 ἰαγρεϑὶ οὗ 411. ΤΟΥ δπιοιιηίθα ἰο 
ἔουτγίοοῃ ΓΑΠΊ5, Ποῖ -οἰσῃΐ ἰατλθ5, ἀπ μῸ 1655 
ΚΠ 5ΟΥΘΠΥ ὈΌΠ]Ος ΚΘ; Ὀεὶπρ ἔνσίοθ 845 ΠΙΔΗΥ͂ 
Ἰαπιὺς δηά ἔουγ {{πΠ|65 ἃ5 ΠΊΔΩΥ ὈΌ]]Ος 5 85 θη- 
)οἰποὰ ἔογ {86 Ῥδβϑονεῦ, Ὅδὲ ἔελϑί οὗ Αρεσ-: 
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13 Απά γε 5}8]] οεσ 4 δυγηὲ οἷς- 
Τεπηρ, ἃ βδοτίῆςς πηδάς Ὁγ ἢτγε, οὗ ἃ 
βϑύνεθϊ βᾶνοιιγ τ᾿πίο ἴπ6 [ΟΚῸ ; τ ϊτ- 
ἴδεῃ γουπρ ῬΌΠ]ΟΟἶΚ5, ἔνγο γάπι8, παῖ 
Τουγίεδη ἰλπιῦ8 οὗ [ἢ ἢτγβὲ γϑᾶγ; ΤΠ 
.8ἢ}} 6 τνυιῖμους Ὀ]επ15ἢ : 

14 Απά {δεῖν πηχεδλὲ οὔεγίπρ “λα]] 
ἦε ὁ7 ἤουγ ταϊηρὶοὰ νυ ἢ οἱ], τῆγεα 
τοηῖῃ ἀ6415 υπίο ἐνθυυ δΌ]Π]ΟΟΚ οὐ τῆς 
τϊγίθθη δ. ]]}ος 8, ἔτγο τοπτῆ {6415 ἴο 
ᾶςἢ τγἂπὶ οὗ τῆς ἴνγο ΓΑΠΊ8, 

Ις Απά ἃ βενεσζδὶ τεπιῇ ἀεαὶ ἴο εδςο ἢ 
λυ οὗ τὰς ἐουγίεεη ἰΔΠ105 : 

16 Απά οῃς Κίά οὗἉ τς ροδῖβ “0 
ἃ 5:η οἤετγίπρ; Ὀδεβίάς τῆς ςοητίπιδὶ 
δυγηξ οἤεγίηρ, 5 πιθαῖ οἤεγίηρ, ἀπά 
ἢ5 ἀγηκ οβεγίπρ. 

17  Απά οη [δε βεοοηά ἀδὺ γε 
“αἰ! ο72:, ἔνσεῖνε γουπρ ΒΏ]Π]οοἶκ8, το 
Τάτηβ, ἰουτγίεεη ἰΔπιῦ8 οὗ τῆς ἢτβϑί γεϑᾶγ 
σστδοιι βροῖ: 

18 Απά τῇῃεῖὶγ ππεδὲ οεγίηρ δηὰ 
{πεῖν ἀσίηκ οἤεγίηρβ ἔοσ τῆς δι] ς 8, 
ἔον τῆς τγᾶπι8, δηά ἔογ τῆς ἰδηχῦβ, “ψαΐ 
δε δοσογάϊηρ ἴο {Πα Γ πυπΊθεγ, δίζες 
1Π6 ΠΊΔΠΠΕΓ: 

Ι9 Απά οπε Κιά οὗ ἴδε ροδῖβ 3 
ἃ 8ἰη οἤεγηρ; Ὀεβϑιάε [6 ςοητίηδὶ 
δυγηῖ οἴδεγίπρ, ἀπά τς πιϑδὲ οβδγίηρ 

᾿ 1δεγεοῦ, ἀπά τῃεὶς ἀγίηκ οἰξεγίηρβ. 
20 4 Απά ου ἴδε τπϊτὰ ἀδγ εἰενεη 

ὉΠ] Ος 8, τῦνο γδπι8, ἐουγίεθῃ ἸῬπῶ οὗ 
τῆς ἢγβε γεᾶγ ψιτπους ὈΙ ΕΠ 5ἢ ; 

21 Απά {δεὶγ πιεδαῖ οβεγίηρ δηά 
{πεῖν ἀγίηκ οἤεγίπρβ ἔογ τῆς δυ]ίοςΚ5, 
ἔογ 16 γδπι8. ἀπά ογ τῆς ἰδπιῦ5, «αἱ 
ὧὲ δοσογάϊηρ ἴο {Π6ῖΓ υπλροῦ, δίτοῦ 
δῈ ἸΠΔηΠΟΓ: 

22 Απά οπε ροαῖ 327 ἃ βίη οὔξεγ- 
ἱπρ; δεϑί46 τὰς σοπείημδ] θυγηξ οἤδτ- 

ΠΔ0]65 γγ5 Θβρθο ΠΥ ομα οὗ {πληκῆιηθος ἴο 
Οοά ἔογ ἴδ σἔ[οΕΠρ οὗ ἴδ ἔτ5 οὗ {Π6 οατἢ, δπὰ 
[Πο συληθγ δηὰ [ἢ 6 ἡδίυγο οὗ {πὸ οἴογιηρϑβ (566 
ου συ. 7---.1}) ΕΓ ἀοίοστηϊηθὰ δοοοσγάϊ ηρΡ}γ. 

82. ομ 1δὲ “εὐυεμῖδ 47 “Φυεη δωϊοοξ. ΒΥ 
[815 σοἰπείάἄδηςο, 45 4150 ὈΥ̓͂ ἔπὸ τοί] διηοιηῖ 
ΒΟΨΘΠΙΥ) οὗ ἴδθ Ὀυ]]ος 8 βδογιβοθά ἀυσίηρ [86 

5155 15 ἰα!ὰ οὐ (6 ὨυπΊΌΟΓ ϑευθῃ, [Π6 
ΒΟΙΥ 5υτῃθο οὶ] σονοπδπξ Ὡυταοσ, ὈΥ ΜΜΑΥ͂ οὗ 
ἱπαπιδοῃ {παῖ [Π6 πιεγοῖθβ οὗ [86 δαγνεϑῖ 86- 
«“πιοὰ ΟΥ̓ νἱτῖυς οὗ Οοὐ 8 σονοθδηῖ. [ἴ νου ]Ἱὰ 
ϑϑϑῃ [δὲ [Π6 Πα θΟΓ οὗ Ὀ0]]Ος 5 ϑαοσ Ποοὰ οἡ 
156 Ῥτθοράϊηρ ἀδγβ οὗ (86 ξεασὶ ((Ὠϊγίθθῃ οἡ 

ἱπρν δηά ἢἷβ πιεαῖ οἤεγίπρ, δηὰ ἢ 8 
ἀγιηΐς οβεσγίηρ. 

221 5 πᾶ ου ἴπε ἰουγίῃ ἀΔΥ ἴεῃ 
ὈΌ]]}οςἶΚ8. ἔννο γδπΊ8, απ ουγίδεη ἰδλπ} 08 
οὗ τῆς ἢτϑε γοᾶγ ψιτπουζ Ὀ]επλ ἢ : 

24 ΤΠοῖγ πιεδῖ οἴξεγίηρ δηά {πεῖν 
ἀτίηκ οἰεγίηρβ ἔογ τῆς δυ]]οοἶκβ, ἔοσ 
1ῃς γδπη8. δπα ἔογ {ῆῃε ἰδπλ8. σαί δέ 
Δοςογάϊηρ ἴο ΠΕῚΓ πυπιθοτ, δίζεγ τῆς 
ΤΑΔΏΠΕΓ: 

2ς Απά οπα Κιά οὗ τῆς ροδίβ 27 ἃ 
81η οἴδοσιπρ; δ651:46 [6 σοῃεπιλὶ Ὀιγηΐ 
οἴδεγίηρ, ἢϊ8 πχεᾶῖ οβεγίηρ, δπὰ ἢΪ8 
ἀστηκ οἤετγίηρ. 

26  Απά οὐ ἴῃς ΒΑ ἀδγ πίης διι]- 
Ιος β, ἴνγο γλπι8, σημερὶ ἰουγίδθῃ 1Δπὶ8 
οἵ τῆς ἢγβῖ γεᾶγ μουϊ βροῖ: 

27 Απά {δεῖγ πιεαῖ οβεγίηρ δηά 
{Πεῖγ ἀτηκ οἴξεγίηρβ ἔογ τῆς δυϊΐοςῖο, 
ἔογ ἴῃς γαπη8,) ἀπά ἔοσ τῆς ἰδπιῦ8, «λαϊ 
ἐφ δοσογάϊηρ ἴο {πεῖὶγ υπιθεῖ, δε 
16 ΠΊΔΠΠΕΙ: 

28 Απά οπο ροαδῖ “97 ἃ πη οἤξεγ- 
ἵηρ' ; δεβίάς τῇς σοπείηυδὶ θυγηξ οἴξεγ- 
ἰῃρ,), δηὰ ἢῖ58 πιεαῖ οβεγίηρ, δηά ἢ 8 
ἀτιηκ οβεπηρ. 

29 ζ΄ ἡ δ ου ἴδε 5ἰχῖῃ ἀδγ εἰρᾷς 
δυ]]οΟς 5, ἴνγο γδπ8, σπά [οιιγίθοη ἰΔπ}8 
οὗ τ1ῃ6 ἢγβῖ γεαγ νους Ὀ]ε πῃ : 

40 Απά {δεῖγ πιεῖ οβεγηρ δηὰ 
{Π61γ ἀγίηκ οἰεγίηρα ἔοσ τῆ δυ ]οςἶϑ8, 
ογ ἴπε γδπη8.9 Δπά ἴογ [ες ἰδλπιδ8. «ἀσὶ 
ἐφ δοςογάϊηρ ἴο {πεῖὶγ πυπιδεῖ, δΐζεσ 
1η6 ἸΔΏΠΕΓ: 

21 Απά οπα ροδῖ 3ῦγ ἃ 8ἰπ οἴξεγ- 
ἴηρ ; δεϑ5:46 τῆς σοηείπυδὶ δυγηῖ οεγ- 
ἵηρ, ἢἰ8 πχελί οβέγιηρ, δηά ἢϊ8 ἀπ Κ 
οἤετγίπρ. ἢ 

22 ἴ Απά οη ἴδε ϑενεπίῇ ἀδγ 56ε- 
να δι] }ος 8, ἴνγο γαπὶ8. σπμά ἔουτ- 

16 ἤγϑε ἀδύ, υ. 13, ἵνγοῖνο (6 ϑοοοηᾶ ἀδυ, 
α΄. 17, ὅζς.) 15 δά)ιιϑῖοα 5 ΠΡ ἴἰο οδίδιη ἴ(ἢ6 
οοἰηοϊάοποθ Ὀοίοσο τ.5 οἡ {86 ϑευεηῖῃ ἀδΥ. ΒΒὴγ 
Βονγενεσ (" 5Υπιῦ.᾽ 11. Ρ. 616) 5665 ἰῃ [δε 
ΕτΔάυ ΔΙ ἀἀθογοδϑίηρ ὩυμθΟΙ ἃ τοίσσοηοθ ἴο 
{πὸ τπηοοῦ, Ὑυθὶο ἢ νγᾶ5 1} οὐ ἴδ βσϑὶ ἀδὺ οὗ 
(6 ξεαϑί, δηά οὗἩ Ἴοουγϑὸ νγὰ8 ὑυδηΐϊηρ ἀυγηρ 
1ὴὲ αὔοι ἀδγ8: Κηοθοὶ τορζαγάὰβ [Π6 54 ΠὶῸ 
Διταπροτηθηϊ 85 τηδυκίηρ ἴΠ6 ἰγδηξιτίοη ἴο ἘΠ 6 
ποη- 6518] τηοηὮἢ5 οὗ ἴΠ6 γϑᾶσγ πῃ] ἢ ΤΟΙ οννεὰ 
{Π15 ἔραϑξ : 158 Βίβμορ ὙΝογάςινσογιῃ σοηΐος- 
ἴυτοπ [πδὲ [Π6 σταάυ] ονυδηόβοθηςα οὗ ἴΠ6 Ἶδνν 
61} [Π6 πιο οὗ 115 αὐϑογρέϊοη ἰῃ 186 Οοβροὶ 15 
ΒΟΓΟ τορι ρηϊδοὰ ἴῃ {Π6 )ᾶνν 1156}, 
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ΕἼ... 23. 
36. 

ἴεεη ἰΔπ1}8 οὗ τὴς ἢτβὲ γεᾶγ ψἱτβουῖ 
ΒΙ ΘΠ 5} : 

4 Απά τἢεῖγ πιεδὲ ΠΡΈΠΗΕ ἀπά 
{πεῖν ἀπηκ οἤεγίηρβ ἔογ τῇς δυϊοοῖκβ, 
ἔογ ἴῃς ΓΑΠπ18, δηά ἴογ ἴἢς ἰδ 8, εὀσὰ 
ἐσ δοςογάϊηρ ἴο {πεὶγ ὠυπλθεῖ, δῇζεῦ 
ἴῃς ΠΙΆΠΏΟΓ: 

24 Απά οπε ροδὲ 327, ἃ 5η οἤεγ- 
ἴηῃρ ; Ὀεβίάς τῆς σοπίηυδὶ θυγηΐς οἵ 
ἔεγιπρ, 18 πιεαῖ οβδγιηρ, δῃὰ ἢ18 
ἀπίηἰς οἤεπηρ. 

4ς  Οπ τἢες εἰρμτ ἋΔΥ γε 5821] 
ἤδνα ἃ “ 3016 ΠῚ 2586 ΠΊ0]Υ : γα 58]} 4ο 
ΠΟ 86γν!]ς ννοτγίς ἐῤεγεῖη: 

46 Βυϊῖ γε 5}8}} οδεσγ ἃ διιγηῖ οἵ- 
ἔεγίηρ, ἃ βδοσίῆπος τπδάς ὈΥ ἧἤτγε, οὗ 
ἃ ϑυγεεῖ βάνοιγ τηῖο [ἢ6 ΓΌΚῸ : οἠς 
ὈΏ]]ΟοΪΚ, ομς γᾶπι, βενεη ἰδηλῦ5 οὗ τῆς 
βτϑὲ γεᾶγ υυἱτῃοιιζ Ὀ]ΘΠΊ 5ῃ : 

47 Ὑπεῖγ πλεδῖ οβεγίηρ δηὰ {ἢεὶν 
ἀπηἰκ οβεγίπρθ ἴογ τῆς δι ]Ποςκ, ἴογ 
(ἢς τᾶ, δηά ἔοσγ τῆς ᾿δηλδ8, “φαίΐ δὲ 
δοςογάϊηρ ἴο τῆεἰγ πυάθοῦ, δε τῆς 
ΠΙΆΠΠΘΓ: 

48 Απά οπε ροδὲ Μὴν ἃ 8ἴη οβεζ- 

86δ--38.( Το ξερασὶ οὗ ἰδῦογηδοϊθβ νγ85 
οεἰοϑοά ΌὉΥ δῃ οἷμῃ ΟΔΥ 5ΟΪ ΘΙ ΠΙΥ : 5866 οἡ ἴεν. 
ΧΧΙΙ, 426. ΤὮΘ ΟἸοΓΙ Πρ ργοβου υδὰ [ῸΓ ἴἴ ΤΕΓῸ 
1 βάπιδ 1} ἔμοϑ6 δρροἰπίοα ἕο (μ6 ἔραβὶ οὗ 
Τααπιροίβ ἀπά ἴ86 ὨΔῪ οὗ Αἰοπεπιοπί. Τῆὸ 
βοϊδηηιο5 οὗἩἨ [26 πιοηίῃ ἴδι}5 τοττηϊηδλίδα, 45 
ἃ ὙὨοΪο, τυ ἢ [ἢ 5ΔΠ|6 5δοῦῆοθβ νυν ὙΠ ΟΒ, 
ἴῆτοο ννθοῖκβ Ὀεΐοτο, {ΠΟῪ δδα Ὀδεη ἰηἰτγοάυςοά: 
δηά ἴΠ6 ὮδΥ οὗ Αἰοπεπηεηΐ, ὄνθη ἱπουρὴ 50ς- 
οοοάδὰ ὈΥ (πο τοϊοϊεϊηρπ οὗ [6 Εδαϑὶ οἵ Ταῦοσ- 
Ὡδοΐεβ, ἔμ Ιεἢ 115 ᾿πλργθ55 οὐ ἴδ ὑυῃοΐδ σοη ἢ, 
σέ ου συ. 1---6. 

890. 3,320 γ γομγ δωγηὲ οὔεγίηρ.] ΙῈ 15 στατῃ- 
ΤΑΔΕ ΟΔΙΥ υποογίδιη τυ βαῖ ΠΟ δηά [Πδ6 5ι1.- 
ςεδάϊηρ ννογάβ ἄγὸ ἴο Ὀ6 σοηποςοίοα 1 “ἦγον 5 
δηὰ ἔγθο-ν}}} οὔεγιηρς,, οὐ στ [86 οἴου ηρβ 
ἐἰῃ [Π6 5εἴ ξοαϑίβ,᾽) οὐ τ Ὀοΐδ, Βυΐ βίης ἴῃ 
1015 δπὰ δ ἰδϑὲ σπαρίεσ Ὡ0 ροδοθ- οἤθσίηρϑ ἃΓῸ 
τοηυϊτρὰ δὲ [86 ϑεΐ ἔς 1 του]Ἱὰ ϑθοτὰ (Πα 
1Πιὸ γϑίθγθηςθ 15 ἴο ἴδ ἴτθο-ν}}} οἤοσιηρϑ5 ΟηΪγ. 

σηαρ. ΧΧΧ. 1-- 16. Τῆο τορυϊδέοης ΠοΙῸ 
Ἰαϊὰ ἀονντ τεβρεςεης {πὸ νδ]γ δηὰ ΟὈ] Σου 
οὗ νοννβ Δρρσορσι δίεϊ Υ Ὁ] ον ἔμοϑο σίνεη ἴῃ ἴῃ6 
Ρτοςοάϊης ςοηίοχξ εἰν βδοσιῆςοθβ, δίποὸ 
ἃ ἰάτζε ριορογίίοη οὗ νοννβ νου] ἰνγᾶγ5 τοϊδὲδ 
ἴο ἴδ ργοϑθοηίδίίοη οὗ συς οἤεγίηρβ, Εσ.}65 
μιδὰ δἰγθδαῦ ὕδθεη φίνοη (ἴεν. χχυ,) ἔογ [86 
ἐϑεπιδίίοη οὗ [πϊηρϑ νοννεά ἴο σοά. [ξ 15 ρσο- 
ὈΔ4016 {πὲ [815 ἔγεϑ Ἰερ ϑ᾽αϊίοη ἀθαϊϊης ΞΡΟΟΙΔΙΥ 
τ ἢ νοννϑ τηδάθ ΌΥ͂ Ρεγβοῃϑβ ἰῇ ἃ ϑίδίο οὗ ζιῖθ- 
Ϊαγθ, νγᾶβ οσοδϑίοηθα ὈΥ ϑόῖζδ οδϑθὲ οὗ ργδςξςδὶ 
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ἱπρ ; δεϑιάς τῆς σοπεπιδὶ θυγηΐ οδτ- 
προ, Δπ4 8 πιεδῖ οἰεγιπρ, πα ἢ5 
ἀσιηκ οβοτγίηρ,. 

29 ΤὨεβ6 ἐδέπρε γε 5881] " ἀο υπίο τος, οεν. 
τε ΓΟΚῸ ἱπ γόουγ 8εῖ ἔδαβῖβ, θαϑίάς 
οὐγ νονῦβ, δΔηἀ γουγ ἔγεεν}!} οὔοτ- 

Ἰηρ8, ἴογ γουῦ δυγης οὔεγίηρβ, δηά 
ἴογ γουγ πιεᾶῖ οἰδγίηρβ, δπὰ ἰοῦ γοὺγ 
ἀγίηϊς οἤδετγίηρβ, δηὰ ἴοσ γουγ ρβεᾶςε 
οἴἶετίηρϑβ. 

40 Απά Μοβεβ ἰοἱά τῆς οι άγεπ 
ΟΥ [εγαεὶ δοςογαΐηρ το ἃ}} τὲ τῆς 
ΓΟΚΡῸ ςοαπχπιαηάεά Μοραβ. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΧ. 
Σ ρσιυς αγέ ποΐ 19 δὲ ὀγοξοι. 3 7.16 ἐχερβέϊοι 
97) 4 "παία' ς υσισ. 6 Οἤ α τῆν: οῶϊα 
«υἱάοιν,:, οὗ ἀε’ ἐδαΐ ἐς αένογει 

ΝῺ Μορβεβ βραΐε υὑπίο ἴῆς μεολάϑβ 
οὗ [ὴ6 {Π065 σοποογηίηρ ἴΠε Πἢ}]- 

ἄγεῃ οὗ ἴβγαεὶ, βαγίπρ Τ}18 ἐς τῆς 
την ψ  ῖοἢ τῆς ΠΓΟᾺΚΡ δῖ ςοτ- 
πιληάεά, 

2 [ξ4 πλῃ νον ἃ νοῦν υπηῖο τῆς 
ΓΟΚῸ. ΟΥὁἨ Ά βΑΓ 8ἃΣη οδῖἢῃ; ἴο διηά 
ἢϊ5 8οιιὶ νυ ἃ θοῃηὰ ; Πα 584]1] ποῖ 

ἀἸΠΠΟΌΪΟΥ {πὶ ᾿ιδὰ τϑοθη ΕΥ̓ ἀγίθορη; δηὰ 1ὲ 15 
δαἀάγοβθοά ὈὉΥῪ Μοϑθοβ ἴο “186 Βοδάβς οὗ (86 
ἐπΠε5᾽) ν΄ Σ, ψῆοὸ ψνουϊὰ ἴῃ {μοῦ 7υάιςῖαὶ 
ΠΑΡΔΟΙΥ͂ Πᾶγὸ ἴο ἀοίοιτηι πὸ αυσοίίοηβ οὐ [8656 
διιδ)οςῖπ; δηὰ ὑγουἹὰ 4190 σοργόβϑοηξς [6 οΪἶδβ5 
ἜῚ Ἰηϊογοβίοα ἴῃ οὐὈΐδίηιην τοὶ θοῦ, τυ βογὸ 

ΕΥ̓͂ πῆς (διηκ δὲ ἴο εἰδῖπὶ 1ξ, ἔτοπι νοῦνβ 
Ταδᾶθ ὈΥ Ρεγϑοῃς ἰη πεῖν {2η11}}|65 ὑγῇο δὰ πο 
ἰῃηάἀοροηάοηί τηθᾶῃ8. ΕΌῸΓ ΘΧΑΠΊΡΪἾο5 ἅγὸ ἴἈΚθ : 
(1) ἰδὲ οὗ ἃ πιδιά ἴῃ Βεῦ ἔδί ποτ᾿ 5 ἤοιιβθ, υυ. 
4--τ-ὸ (1) ἰδδῖ οὗ ἃ νοσγδῃ δεϊίσοϊβεὰ ἐπουρἢ 
τοί Ἷ τηλιτιοὰ, συ. 6---Ο; (3) ἰδΐῖ οἶα νἱάονν 
ΟΥ ἀϊνοτοοά τνοπδῃ, υ. 9; (4) ἴδδὲ οὗ ἃ νυἱἕδ 
ἴῃ ΠοΥ Ὠυϑοδηά 5 ἢουϑὲ (υν. 1ο---14). ΟἿδοΣ 
᾿ἰηϑίδηςο5 (ἐ. Κ. ἰδαῖ οὗ ἃ γονν πηδάς ΟΥ̓ ἃ νυἱάονν) 
τὸ ποῖ πιοη(ἰοποά, Ὀυΐϊ ννου]ὰ οΟὈν!ου 5] Ὅλ 
ἀειϊοσττηϊποὰ ὈΥ [ἢ6 ῬΓΏςΙΡ]65 ἰδ ὰ ἀονγῃ ἴῃ ἴΠοϑ6 
ΒΟ σίνθη. 

ὙὝΠΟΙΘ 15 ὴΩῸ Ὀγουϊϑίοη ἰῇ ἴπῸ ομδρίοσ ἔοσ 
ΔΠΠΜ]ΠΩΡ νονγ5 πιδάθ ΟΥ̓ ὈΟΥ5 δῃὰ γουηρ τΏθη: 
ἔτοτῃ Ὡς ἢ [ἴ [45 Ὀδθη ἰπέογγοα (πδὶ ἴπ6 νονγβ 
οΟὗὨ πλλ 165 τεσο 1ῃ 41} ολϑε5 δηά οἰγουμπιδίδηςθς 
Ὀιπάϊην. 

2. τὐοαὺῦ α΄ Ὅοευ μπΐο ἐδε ΤΟΚΌ, ΟἿ “αὐδῶ ΩΠ 
οαίῤ 1ο ὀμά δὶς τοιΐ «υἱἱ α δοη4] ἼΤῊΘ “νον 
(Ποῦ. πεάεν) νγᾶ5 ροβίνθ; πο “"οηά" (Ηεῦ. 
ἐπ“ α7)ὺ Ἰοραῖνο ΟΥΓὁἨ τοί ςῖῖνθο. ΒΥ ἃ νοῦν ἃ 
Ττδῃ οηραροὰ ίἰο ἀεαϊοδίθ ϑουηθίδιηρ ἰο Οοά, 
ΟΣ ἴο ΔοςοπΊ 5} ϑοῖθ τοῦ ἴοσ Ηἰπι: ὈΥ ἃ 
Ὀοπάὰ πὸ ἀοθαγγοὰ  ἰπηϑοὶ ἔτοτη ϑόπιθ ΧΙ Ύ] Ὁ 
οὗ δη)ογσηεηΐ. Α νον ἱπνοϊνοά δὴ οὐ] ρδίίοα 
ἴο ἀο: ἃ Ὀοῃά, δὴ Οὐ] ραΐίοη ἴο ἔογθθασ ἀοίηρ. 



ΓΗ͂Σ. 
το αν. 

ἘῊΘΡ. 

ν. 3--12. 

ἔθγοαῖς ἢ]5 ννογά, ἢ 83}}} ἀο δοςογά- 
ἱηρ ἴο 1 τῃδξ ργοςεεάδιῃ οὐκ οὗὨ ἢ Ϊ8 
τοι ἢ. 

4 [ἃ νοπιδη 4150 νον ἃ νον τῃ- 
ἴο ἴῃς ΓΟΆΡ, Ὧπα δἰπά δεγεε ὉΥ ἃ 
Ὀοηά, ὀείηρ ἴῃ Βοσ ἔδιμογβ ποιβε ἴῃ 
ἢοῦ γοιῖὶ; 

4 Αμπά δεγ ἔδιπεῦ ἤεθᾶσγ ΠῸῚ νοῦν, 
ἈΠάᾺ πεῖ θοπά ψνβεγεν ἢ 5ῃ6 δδῖῃ 
δουηά ΠΕοΙ δοιΐ, δπὰ ἢθγ ἔδίῃεσ 541] 
ΠοΙά ἢ ρεᾶςε δὲ ἢεγ: ἴπθῃ 1] ἢεσ 
γΟΥ8 8}}2}}] βἰδπά, δηά ὄνεγγ δοπά 
ὙΒεγεν ἢ 886 παῖ Ὀοιπά ΠΟΙ 9οὺ] 
8041] βἴδηά. 

ς Βυὲ [Γ Βεγ ἔδῖπεν ἀϊβα! ον ΠῸΓ 
ἷἱπ τῆς ἀδὺ τπδῖ ἢς Πϑάγείῃ ; ἢοΐ ΔῃΥ͂ 
οὗ ἢδγ νοννβ, οὔ οὗ μεσ Ὀοπάβ ψῃογε- 
ψ ἢ 886 Πα δουπά ἢεγ οι], 5}4]] 
βίδῃά : δηὰ τῆε Τ,ΟᾺΡ 58}.4]] ἔογρίνε 
ἢλθσ, θεςσδιιδε Ποῦ ἔΔτΠογ ἀϊβα]]ονγεὰ ἢ, 

6 Απά : 8ῃς Πδά δὲ ἃ]1] δὴ ἢιυ5- 
Ὀαπά, ψἤεη ᾿8ῆε νονγεά, οἵ υἱξογοά 

ἀπσέσς, ΟΟΡΗΪ οὐϊ οὗ Πεῖ 1108), Βεγεν ἢ 886 
γ΄ Ὀουπά δογ οι] : 

7 Απά Βοσ Ὠυβθαπηά Πεαγά 12) δπά 
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με] 4 ̓ἰ8 ρβᾶσα δὲ δε ἱπ {πε ἄδυ 
[παῖ ἢς Πεαγά 21. τἢδῃ ἢ νον 
58}4]] βἰδπά, δηὰ ἢθγ θοηάβ ννμεγον κῃ 
8ῆ6 Ὀουπά ἢεΓ 8οιι] 5041] βίδηά, 

8 Βυῖ ἰξ δεγ Βυβδαηά ἀϊβ]ογνεά 
ἤεγ οἡ ἴδε ἀδγ τηαῖ πε πεαγά 2; 
{πε ἢς 5}4]1] σηακε ἤεῖ νον νυ ῃϊς ἢ 
806 νονγεά, δπά τῇαξ ψῇῃϊοἢ 5886 υἱ- 
ἴεγεὰ ν ἢ Πε 11ρ550 νΒογενν ἢ 58}6 
Ὀουπά πεῖ 3ου], οὗ ποης εἴεςϊ:; δηά 
τῆ6 ΠΟΒΡ 582]} ἐογρίνε Βεγ. 

9 Βυῖ Ἔνεσγ νον οὗ ἃ ψγίάονν, δπὰ 
οὗ Ποῦ τῆαλξ 15 ἀϊνοτοεά, ψῃογον ἢ 
ΠΕ δᾶνα Ῥουπά {πεῖὶγ 8οιι8, 584]} 
βίδῃα δρδίηϑὶ ἢεσ. 

ΙΟ Απά ᾿ξ 8Πε νοννεάὰ 'π δεῖ ἢυ5- 
δαπά 8 βουβε, οὔ θουπά Πεσγ 8οι] δγ 
ἃ θοηά νὴ ἢ δῇ οδῖὶ ; 

11 Απά πεῖ Βυβθαηά Πεοαγά 22, δπά 
Πε] 4 ἢϊ5 ρεᾶςε δῖ μεσ, σμά Ἂἰ54]] ονγεά 
Βεῦ ποῖ: τπεη 411 πε γοννγβ 5411 
βίδη, δηά ὄνεῦγ δοπά ννβεγεν ἢ 586 
Ὀθουπηά Ποῖ 80} 541] βἴδηά. 

12 Βυὲ ᾿ξ ΒΕ πυβθαπά ἤδίῃ ιι- 
(οΥ]Ὺ τηδάθ τμεπὶ νοϊά οἡ τῆς ἀδὺ ἢς 

ΤΠ Ναζαγίϊο νοῦν Ὠούγενοσ 15 οα]]δὰ ἴῃ νἱ. ἃ 
πεάεγ, Ὀδολιι56 ἐπΟουΡἢ πο] άϊηρ σογίδιη αὐ5ι}- 
ΠΟης65 1ἴ σοηϊδιηοα 4150 16 ροϑιῖνο οἱογηθηῖ ; 
ἴογ (Π6 Ναζασιίίθ νγὰ5 Ὀουηά ἴο εξ δὶ5. διαὶς 
ξτονν. 

38. δείηφ ἱπ δὲν ζαίῤεγ᾽: δοισο ἐπὶ δὲν γομ! }} 
Μοάοιτ ονν 5} δι ποι Ἐ165 ἰθδο ἢ ἐμαί [6 ςοη- 
ἘΓΟΪ δογὸ ρίνθῃ ἴο ἴῆθ ραγοηΐ οδαϑοὰ νυῆθη (ἢ 6 
1] διἑαϊποά 1π6 ἀρὲ οὗ ἔνγεῖνε γεᾶγβ. ὙΒΕγε 5 
Βονγουοῦ 0 ἴσας οὗ δυο ᾿ἰπιϊδίϊοη, [Ὁ ννᾶ3 
ποῖ ΟΥΟΪΏΑΓΙΥ 111} ΠΟΥ Ὀεϊγοϊμδὶ! ΟΥ̓ τηδγτίαρο, 
παι (6 {δπιλ]6 ἰβμιῶς (ϑοῦθ βϑίρροβθο ὉΥ 
ῬυΓΟθ496) ἔτοπὶ ἔπ ρονγοσ οὗ βοὺ (δίμογ ἴο 
τα οὗ πὸ Βυδθαπά (ςοπιρασθ Μιοβδεῖ 5, 
41, οὗ Μοϑεος, Ατί. 83). 

᾿ς, καρ δὲ θαυ] 1ἴ νγου]ὰ αἰπιοϑὲ ἤδςθ5- 
ΒΑΓΙΪῪ Ὀ6 Ὀτουρηΐ ἴο [5 Κπου ράσο τ Ποη 186 
πιὸ ἕοσ 186 ρουοπηδηςο οὗ ἰδ ασγγίνοά, 1 τοὶ 
ΒΟΟΏΕΓ, 

δ. δὲ Ζοκρ “ῥα ὥόγγέυε δῦ] ἱ. 6. 584]]} 
το [6 οΟὈ]Ιραῖίοη, ΟΣ, (λ6 ιι56 οὗ [16 54πὴ6 
νογῦ ἴπ 2 Κι ν. 18. 

86, “41πώ4 } «δὲ δαΐ αὐ αἱ απ ξωσδαπά, «υδερ 
“δε σοαυεά, ὅς. Ἀδίποτ, Απά 17 89 Β}81] 
δὺ 811 ὍΘ 85 ΒΌΒΌΔΙ᾽ 5, 8 ΒΟΥ ΥΟῪΒ 
ΒἈ811 ὈΘ ΡΟΣ ΒΟΥ, ΟΣ ἃ ΣΑΒΕ ὈλΓΟΙΒΒΟΘ 
ΟΥ̓ ἸΘΣΡ 15, ΤΒΟΣΘΉΎῪ ὮΝ 8856 ΔΙΌ Ὀουπά 

ἮΘΟΣ ΒΟ]. ὍΤΠο “δ 411") ἱπιτηδίθ5 ἔπδὲ (Π6 
ςα86 οὗ ἃ μὶτὶ Ὀεϊγοϊποὰ Ὀυϊ ποῖ γεῖ δείυ δι] 
Γλδιτὶ δα 15 ΠΟΓῸ σβρϑς δ! Ἐγ σοηἰοτηρ αἰδά. Ατηοηρ 
6. [ενν5 [Π6 σΕΓΕΠΊΟΩΥ οἵ Ὀείγοίῃδὶ νγὰ5 Παγάϊγ 

γοι. 1, 

1655 ἱπηρογίαπε ἴπδη (πὲ οὗ πιαγγίαρθ, συ] ἢ, 
ἴῃ ἴπ6 οαϑ6 οὗ ἃ υἱγρίη, 18 1150}4}}} εὐτῦδιαν Ὀγ 
ἴδῃ ποτ ΟΥ ἃ γέοᾶγσ. ΑΠΘΓ ἴῃ], ἃ 
τνοπίδη σοηπ πυρά ἴο τοϑιθ, {11 [86 ρμεσοὰ οὗ 
ΒΟΥ τρδττίαρο αγτιγε, ἰῃ ΠΟΙ [ΔΙ ΠοΓ᾽ 5 οι: θυ 
Βεῦ ῬΡΓΟΡΟΓΙΥ͂ νγᾶβ ἔτοπὶ [μδί ἘΠ πιὸ ἔογυναγά νοϑίοα 
ἴῃ Ποῦ ψδ δυο δηὰ 506 νγᾶβ 50 ἃσ τοχαγάδα 
ἃ5 ῬΟΓΞΟΠΔΙΥ ἢῖ5, [δὶ δῃ δεῖ οὗ Δ: 8] βϑῃθβα 
ἴο δίῃ τῦᾶβ, ᾿κθ δάυ]ζεσγ, ρυηϊϑῃδῦ]θ ΠΠ 
ἀδβῖῃ (ΒΒ ουϊ. ΧΧΙΪ. 227) 24). Ηδηςθ ἢ15 σὶρῆῖ 
ἴο οσοπίτοϊ ΠΟΙ νονν5 ὄνεῃ Ὀεοίοσο ἢ6 δεῖ] ν 
ἴοοκ ΒΟΥ Βοπηδ 45 ἢϊβ5 ἕο, ὙΠῸ νονν8 ταὶρδέ 
πᾶν Ὀδθη τηδάθ οἰ ΠΟΥ ὈΓΘΥΪΟΙΘΙΥ οὐ 5υὺ- 
ΒΟ]ΠΘΠΤΥ ἴο Ρεϊγοῖ αὶ δὰ ἴῃ ΟἰΠΟΓ οά86 ΠΟΡ 
ξαΐυγο Ππυβθαπά, ὑπάογ νῆοϑθο σοηίσγοὶ 516 
Ραβϑϑὰ νυ} {Πόϑο νονγβ Ὁροὴ Βοσ, τα ἢ ΐ ἀἼ5Ά]]ονν 
ἴποπ]. [1 ψου]ὰ ϑθοτὶ ἰμδὲ ὄνθὴ 86 ἔδί πο 5 
ΟΧΡΓ 55 βαποίίΐοη οὗ δἷ5 υῃρεϊγοίῃοά ἀδιρ ἢ ο Γ᾽ 5 
γοῦν ἀἰά ποῖ αὔδοϊ 16 Βυβοαηα 5 ρονοσ, δῆῖεσ 
δοῖ Ὀοίγοί αὶ, οὗ ἀϊϑϑ)]οννὶης ἴ, Το Ὦδνο ξίνοῃ 
{Π6 ΓΑΊΠΟΣ ἃ ροντογ ἴο ΓΔΕ ΤΥ 1ξ ΔΟϑο] αἴ ΕἸΥ πλρδΐ 
ἢᾶνο οἰἵποῦ Ἰηνοϊνοὰ ἃ σσοηρ ἴο ἃ διΐιγο ἢι.5- 
Ῥαπά, ΟΥ̓ Εἶθ παν ἰπίοπεσεά τ [Π6 οἱ] 5 
Ρτοβρθοῖβ οὗ ΠΊΔΙΤΊΑΡΌ, 

«ἐεγεῦ οὐδὲ οἱ οΓ᾽ δὲν 141 1ἴἴ. “186 
ΤΑΞὮ υἰΐογαηςο οὗ Ποὺ 1105.) Ὅμὸ ψοσγά Βοῖβ 
υϑοὰ 15 ποῖ ἔουπά εἰβεννθογο, δηά ἱτηρογίβ δῃ 
υἱΐογαηςθ ταδάθ νυ πουΐ τοβοσῦοη. 6 411υ- 
δίοῃ ἴο βυςῖ γαϑ γον ἱπάϊσαίθα ρεσθδρϑ ἴδδί 
ΠΟΥ ΕΘ ἢοΐ ἸΠΟΟΙΊΠΊΟΗ ; Ὧδρϑ 1 ννὰ5 ἃ 
οΆ56 οὗ (85 Κἰπὰ νῃϊςἢ Ἰοὰ ἴο Ἰορ ϑἰδίοη οἡ 
[Π6 νν Βοος ϑυδ]οςῖΐ, 

ἃς 
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᾿εαγὰ ἐῤόηι; ἐῤέμ σχβαίδοενεσ ργοςβοά- 
εἀ ουἕδ οὗ πεῖ [108 ςοποδγηίηρ, ΠΟΥ 
ψόννβ» ΟΥ ςΠοποεγηίηρ ἴπ6 Ὀοπά οὗ Πεογ 
8011}, 5Π4]} ποῖ βἰδπά : πεῖ ἢιυβοαπά 
Βαῖῃ πιδάς ἴπεπὶ νοϊά ; δηὰ τῆς [0 ᾺὉ 
584}} ἐογρῖνε Πεγ. 

13 Ενετγ νοῦν, ΔΠά δνεγὺ δίπάϊη 
οδἷἢ ἴο δῇῆος ἴῃς 58οιιῖ, Π6ῦ ἤυιβθδη 
ΠΣ ἐϑ Δ Ὀ]18}} 1ἴ, ΟΥ ΘΓ Πυβ Δ Πα ΠΊΑΥ 
τλΆΚα τ᾿ νοϊά. 
..14 Βυξ ΙΕ δεῖ Βυβραηά δἱτορεῖθεῦ 
ΠοΙά 8 ρβᾶςε δὲ ἤδσ ἔγοπι ἀδὺ  ἴο 
ἀΔγ; τἢεη Π6 δβῸ Ὁ ]Π5Π6 1} 41} ΠοΥ 
ὕοννβ, οὐ 41} Πεῖ Ὀοπάβ, ννῆϊοἢ ἀγέ 
ἼρΡροΩ ΠΕ: ᾿ς Τςοπβγπιεῖῃ {Πδηὶ, Ὀε- 
᾿ΟΆ56 ἢς Πε]4 8 ρεᾶσς δὲ μεσ ἰπ ἴῃε 
αν τῃδῖ ἢς πεαγά ἐἦῤεσι. 

Ις Βυῖ 1 Πα 5}8}} ΔΎ ὑγὰγ8 πιλῖκα' 
(δ νοϊὰ «αἴεγ ἀπὲ ἢς παῖῃ Πεαγά 
ἐδεσι; τῇδ ἢς 51}4}1 θεαγ Πεγ ἰῃ]4υΥ. 

16 ΤΠεβα αγε ἴδ 5ἰδίιξεβ, τυ ῃῖς ἢ 
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τες ΙΟΚῸ οοπηπιαπάοά Μῶόοβεβ, δε- 
ἔννεεῃ ἃ τῇδῃ δηά ἢϊβ ννἱε, Ὀεῦνθοη 
{η6 ἐλ Πεγ πᾶ ἢ18 ἀδιιρῃϊεγ, ὀείη γεῖ 
ἰη Πδῖ γουκῇ ἰπ Ποῖ ἔδιἢεγ᾿ 8 Ποιιβ6. 

ΓΗΑΡΤΕΝᾺΝ ΧΧΧΙ. 
ι: 71ε ἡηι)Ἂαἰαρεῖίες γέ «ῥοϊδα, ακπάαὖ αϊσανέ 

σίαίπ. 18 2 ἴοτες ἐς τυγοίά το 1λε οἥῆε:, 
, ον ταυέμρ ἐδέ τυοριο αὐένε. τὸ ὔοτυ ἐἀε 
σοξαϊ εν, το ἐλεὶγ καρίένες αἀμα τῤοΐ, αν ἴο 
δὲ ῥεγίβεά. 45 7164 φγοῤογίϊογε τυλεγεὸν ἐλ 
2γῷ ἐς ἰο δὲ αὐτά, 48 7.ε νοΐμηα» οὐξα- 
ὥονε τρρΐο ἐδε ἐγεασμῦν οὐ “ἦε Ζογά, 

ΝῺ τιδεὲ ΓᾺΡ βρᾶκα ππῖο Μοβεβ. 
ΒΑΥἹηρ;, 

2 “Ανεηρε τῆς ςΤμΠ]άγεη οὐ [βγδεῖ “ Ἅβαρ. 5. 
ὁῦ τῆε Μιάϊδηϊϊεβ : δἤογνναγά ςἢλῖὶς “ἶ 
ἴδοι δε ραϊμετγεά υπίο ΤΠΥ Ρεορίε. ὁ ομιρ. 27. 

2 Απά Μοβεβ βραϊςα υπῖο τῆς ρεο- "ἢ 
ΡΪβ, βαγίῃρ, Αγπὶ δοῦλε οὗ γουγβεϊνεϑ 
Ὠηἴο {πε νγᾶγ, δηὰ Ἰεῖ τῃεπὶ ρὸ δραίηβὲ 
τὰς Μ|αϊδηΐτεβ, ἀπά ἄνεηρε ἴῃς ἤοκ 
οἵ ΜιΙάϊδη, 

ὍΗΑΡ. ΧΧΧΙ. Τῇ ςοπηπιδηὰ οὗ χχν. 17 
5 ποῖν ογάογοὰ ἰο 6 ὄχϑουϊοὰ, δηὰ ἃ νγὰσ οὗ 
ὙδΏροΔΠΟ6 ἀραϊησὶ Μ|άϊδη 15 υπάεγίδικοη. ΤὮ]5 
ψγΑΥ δηὰ [86 ἰγδηϑδοίοης οοηηροίοα ΜΠ 1ξ ΔΓῸ 
Ὡδιγαίθα ἴῃ (18 σπαρίογ; δηὰ "γοι]Ἱά ϑθθπὶ ἴο 
δᾶνθ οσουγτοὰ ἱπηπιθαϊδίοὶυ Ὀοέογο ἔποϑο οἰοβίην, 
δά άσοβϑοβ οὗ Μοβοβ ἴο 186 ῬϑΟρὶΘ Ὡς ἢ ἔοττῃ 
{π6 Ὀοοῖ οὗ ΠλοιογοποπΎ. ὅ66 [ηἰτοά. 8 {Π|. 
1ο, 1... ῬὍΤδο σϑϑυὶὶ οὗ {πὶ5 νγὰσ Τοπιρίοιοα 
δηὰ ϑοσυγοὰ ἴΠ6 οομαμοβῖ οὗ 186 μευύδαννος: ἰλπὰ 
ἐλ οὗ Ϊοτγάδη. 

2. ἐδεὲ Μ|Ιάιαη 7] ΤΏ Μοδθιο5 ἂτὸ ποῖ 
ἱποϊυάοά, [{ πνουϊὰ ἴῃ.5 ϑθοπὶ {πδὲ ἰξ ννᾶ5 [86 
Μιιάϊδηϊῖε5, ἀπὰ ΠΟΥ ΟὨΪΥ͂, ννπο ἀε} ογαίεὶ Υ δεῖ 
{ποηλϑεῖνοϑ ἴο ννοσῖς [ἢ6 σογτυρίίοη οὗ [5Γδεὶ. 

8. “ἥνεηχε ἐδ ΠΟΚῸ οὗ Μ|Ιάὶα") ΤῊΣ γε 
τγογὰβ ἴὴ τ Πι ἢ [Π6 σοπηηδηὰ 5 φινθη 5ῇονν 
ἐπδὲ (ἢ6 νγὰσ δραϊηϑδὲ ἴῃ6ὸ Μιάϊδηϊϊος νγᾶδ πὸ 
ΟΓΟΙΠΑΓΥ οὔθ, [1 νγᾶβ ᾿Ἰπάθοὰ 1655 ἃ νγᾶὰσγ [ἤδη 
186 οχοουϊΐοη οὗὐἠἨ 8ἃ ἀϊνὶπο ϑεηΐθηςθ δρδίῃηβέ 
ἃ τηοβί βΡΌΠΥ Ῥεορὶθ, ΤῆῈ Μ|Ιαάϊδηϊες. δὰ 
σοττιρίοά, δηά, 580 ἔὩσ 845 ἴπ ἴδοπὶ ἰΑΥ, τυ ϊηρά 
Οοὐβ ρεορὶς, Ὀοάυ ἂπά οι]; δηὰ μὰ ἀοπθ 
1815 Κπουίηρ, ἃ5 δίϊοσ {Π6 ουθγγ την ὈὉΥ Οοά 
οὗ Βαϊδαπιβ δἰϊοτηρίϑ ἴο ουγϑο [5γ86] ἘΒΠΟΥ πγιιϑῖ 
ᾶγο Κπονγῃ, {παΐ Ἰη ἀοίηρ 1 ΠΟΥ ΤΌΤ ΟΡΘΠ]Υ͂ 
τ Ό Πρ ἀραϊησὶ σοὰ. Ετοπι σοά ἴπθη ἃ πὸ 
655 ρθῶ σϑι τ δυιτίου οὐογίδκος ἱπο. ὉΠ 
ομρ ογπηθηΐ ἴῃ {ἢ15 ὑγοῦῖ οὗ 50 5Π1|4]} ἃ Ὡυ τ θοΣ 
οὗἉ ἰβγδοὶ ἴθ 85 1 2,οοοὸ (υ. 4) δραϊηϑι ἴΠ6 ὑνῇο]α 
ὨυΣΏΘΤΟΙ 5 ἡδίίοη οὗ ΜιΙάϊδη; (π6 ϑοϊθοϊίοη οὗ δῃ 
Θ40.2] πυπλδεσ ἔτοπι ϑας ἢ} ἰγῦ6 ἱγτεθροςῦνο οὗ 
115 νγαῦκο δἰγοηρίῃ; [86 δρροϊηϊπηοηϊ οὗ Ῥἢ]- 
ὯΡΔ5, ἴδτηοιβ ἔου ἢ15 Ζ6αὶ δραίηϑδὶ ἴΠ6 ὙΘΓΥ 512 
ἴο ψ ΗΟ ἴδ6 Μιάϊδηϊϊος. ῃδά ἰετηρίοα [5γδεὶ, 
ἴο ἰδκε (π6 Ἰεδά ἴπ 186 νγὰγ τὴ 86 ΒΟΙΥ 

Ἰῃϑέγαπηθη5 ἀπά ἐγυτηρεῖς" (νυ. 6); ἀπά {Π6 εχ- 
ἰγδοσγαὶϊ Ργεβεγσνδίίοη (υ. 49) οὗ 8411] ἴῃοϑὸ 
δηρασοά; ἃτὸ ἴοίκοῃβ (δῖ οἡ {Π15 οσςσδϑίοῃ, Ὡ0 
1655 (Ὡ84η βοὴ [Π6 οἷος οὗ [86 ρ]δίῃη ὑγοῖῸ 
ἀεοίτογοὰ ΕΥ̓͂ τε ἔγοπι ἤβοάυθη, ἴῃς μαπάὰ οὗ 
Οοὰά ἀιτεςοά {Π6 σἴσοκο [{ 15 Ὀυξ δηδίοροιιβ 
ἰο Ηἰ5 ρθπογαὶ ἀθδιηρϑδ ἴο βοοιγρὸ ἴῃ6 ΜΙάϊΔη- 
1ἴ65 (πγου ἢ τμ6 Ἰηπίγασηεη δ! γ οὗὨἉ πο ῖῦ οὐγῃ 
νἱςΕἰπ|8. 

ΒουθΉ]εβ5 ἴδοτο τοῦδ ΤΔΗΥ διμοηροὶ [ῃ6 
Μι|άϊαηιε5 ψῆο ὑγΟΟ ῬΟΓΞΟΏΔΙΪΥ κυ ]εο5ς 5 
τεραγὰβ ἴϑγϑεὶ. Βυΐ ἴπ6 τι ]ογα 6! Ὀογδίοὶ Υ 
δἀορίοά ἴμδ σου 96] οὗἩ Βδίδδτῃ δραϊηϑὲ [5γδοὶ, 
δηὰ {ποῦ Ῥεμοϑίβ ἤδὰ Ὀδεπ δυΐ ἴοο τρδαΥ 
οδεγοὰ ὉΥ {δεῖς βιιδ)οςῖϊ8βιΊ ὙΠῸ δἰη ἱβογείοσο 
γνλ5 ὩΔΈΟΩΔΙ, δηὰ 1ῃ6 τοι υξίοη οσουϊὰ 6 πο 
1.585 580. Απῃά δβιςἢ ἃ ᾿υάρτηθηϊ πιυϑὲ Ὡροδϑ- 
ΒΑΓ [11] οὐ [86 νγῆ0]6 ρθορΐὸ ἱπάϑοσι πη πδίοϊγ. 
1 15 4͵ϑὸ ἱῃ [15 ραγίσυαγ οαϑ6 οὈνϊοι5 (δὲ 
ἴο ϑρᾶζθ ἴΠ6 τηδὶ ομη]άγεη του ὰ ἢδνθ ῥγὸ- 

ἴοσ [5.86] ἴῃ ἃ ἔδνν Ὑδᾶσβ ἃ παίΐοῃ οὗ 
ἸΡ]Δο δ ὉΪ6 ἔοαβ. 

Νο ἀοιυδὲ ἃ ζΟηΕΓΑὶ ᾿Ισθηθ6 ἴο 5]4Υ δ Ὁ] 6 ΑΓ 
οου]ὰ Αγ μᾶνο Ὀδθη ρίνοη υἱπουΐ ἀσπιογαὶ- 
1Ζίηρ ἴποϑθο ειρίογοά. Βιυΐῖ ἴΠ6 σοτηπηϊϑβίοη οὗ 
16 15Γ86}1{65 ἴῃ (ἢ6 ἰοχί τηυδέ ποῖ Ὀ6 350 ςοῃ- 
οοἰνοῦ, ὙΠΟΥ πδὰ πὸ αἀἰϊΞξογθίίοη ἴο [Κὶ}} οἵ ἴο 
5ρᾶσθ, ὍΠΟΥ ψγεσὲ Ὀϊάάρη ἴο ὀχίοστηίηδίο τυ] ἢ- 
ουξ ΠΟΙΟΥ͂, δηὰ ὕὈτοιρῆϊς Ὀδοὶς ἰο 1ΠΟΙΣ ἰδ5κ 
(τὸ ὙΠοη ΠΟΥ 5βονγοὰ οἰβηβ οὗ βιποδης 

ἴ, ὝΜε ἀϊϑβοβαγρε οὗ ἃ ραίπῆι ἀμγ 11Ἰες 
[815 νου] ὯῸ πιοῖθ ΠρΟθϑϑαγὶν ἰδ ἴο πιλῖκο 
[Π6 5γδο εβ στιδὶ {πῃ ἃ τὰ] ΠΑΓΥ δχοσουςοῦ 
ἀοοβ οὖσ οὐγῃ 5ο᾽ϊοῖβ. [{ ν)ἷαϑ Βοννονοσ ἃ ρῖο- 
Ῥαγδίίοη ἴοσ οἴδπεσ ἀι165 οὗ {Π6 |1κὸ κιπά δ ΝΕ 
ἀνγαϊ το {Παπι; ἃ Ῥσοοῦ ΟΥ̓ Ἔχρεσίπιοηξ ἰμδὶ ΠΟῪ 
μαά πο δἰίοσγηδίῖνε ἴῃ βυςἢ πιδίίογθ Ἔχοορί ἴω 



« ΤοΞἢ, 13. 
21. 

γ. 4-1.4.]} 

4 ἸἾΟΙ͂ ἐνειῦ εἶδε 4 τπουβαηά, 
(Πγουρμουξ 411 τῆς {Π068 οἵ [βγδεὶ, 
8Π8]] γε β8επὰ ἴο 1ῆς ννγᾶγ. 

ς δὸ ἴδετε ψεέγε ἀε]νεγεά ουὖἱ οὗ 
τἢ6 τῃουπαπάςβ οἵ [βγδοὶ, ἃ τῇῃοιιαηά 
οὗ δύϑνγ ττῖθ6., ἔννεῖνα τῃουβαπά διπιθὰ 
ἴοσ ὙΨΆΓ. 

6 Απὰ Μορβεβ βεηὶ ἔδεπιὶ ἴο {Π6 
ὙΔΓ, ἃ τῃουβδηά οὗὨ εὐεγν ἴγῖδ6., τε πὶ 
δῃά ΡΒ Πεἢλ8 ἴῃ6 8οη οἵ Ἐ]εδΖαγ τῆς 
Ργεβῖ, ἴο ἴΠε ννᾶσγ, συἢ τῆς ΒοΙγ ἰη- 
ϑίγι πηεηἴβ. Δπηά τῆς {Γυπιρεῖβ ἴο ὕΪονν 
ἰὴ ἢϊ5 Βαπά. 

Απά {ΠεΥ νγαύγεὰ δρδίηβε ἴῃς 
Μιάϊδηϊτε5, 45 ἴῃς ΓΟΚῸ σοπιηιληάοά 
Μοβεϑβ; δπὰά {Π6γ 8[ενν 411 τῆλε πγδ]εβ. 

8 Απά τἢεγ 8[ενν τῆς Κίηρβ οὗ Μι- 
ἀΐλη, δοϑίάς (ἢς τγοϑδὲ οὔ τῆδθπι (δαΐ 
ὑγεγε 8ἰαἰπ; παπιφίγ, “ Εν!, δπὰ Ἀε- 
Κεηι. δπά Ζυτ, δπά συγ, δηά Εσδρα, 
ἢνε Κίηρβ οὗ Μιάϊδη : Βαίδαπι 130 
τῆς 8οη οὗ Βεογ {ΠΕΥ̓ 8[ενγ ἢ τῆς 
βυνογά. ΝΕ 

. 9 ἈΑπὰά {δὲ ἙΒ]άγεη οὐ ἴβϑγδεὶ ἴοοῖκ 
αἱ! τῆς ννοπχεη οὗ Μιάϊδῃη ςαρνεϑ, 

ἔὰ16] 1Π6 σοτημιδηᾶς οὗ Οοά: δὴ δῆ] Ὀυΐ 
ἀουθι1ε58 βδὶυαγυ πιδηϊ ϑίδοη, 85 νγ85 δἴου- 
τγαγὰς (Π6 52 ΕΓ οὗἩ ἴπ6 Οδηδδηϊίοβ, ἴο τυ ῃις ἢ 
1ῃδὲὶ οὗ Μ|Ιάϊδη ἰβ ἴῃ 4}1} θββϑθη! 4] γεβρεςῖϑ ϑ' ΠΑ 
{π ]οβῃ. χ. Νοίε δἵ ἐπά οὗ ἘΠ ΡΒΊΣ, οὗ 

5 γᾶ ἀραϊησὲ πη; δηά ἃ ἴγρε οἵ [6 
ξυΐυτο οχιοστηδίίοη οὗ 510 δηὰ β'πηθῦβ ἔγοπι 
ΗἰΞ κιηράοπι. 866 οὐ ἴ86 τ ῃοΐδ συδ͵εςὶ Ηδηρ- 
Βίθηθοσς, ὁ Αὐΐδποηίο,᾽) 11. 471: ϑ4 4 ἈδίηΚΟ, 
« Βεϊξτάχο,᾽" 1. 221: Οὔδνοβ, ἐΟυ Ῥεηίϊδίθυς,᾽ 
Ῥαγὶ 1Π|. [δοΐυτγο 1.; Μαςάοηρὶά, “Οἡ ἴδε Ῥεπ- 
ἰδίδυς ,᾽ 11. όο 544. 

δ. αὐεγὸ ἀἰείξυεγε] Οτ, “γεγο ἰοἱ]ὰ οἹ." 
ΤΙ Ηδῦτγον ᾿πνοσὰ 15 υϑοὰ ἴῃ υ. 16 ἰῃ ἃ ϑοπ6- 
νμδί ἀμογοηξ ϑεηϑο, Ὀυζ 15 ποΐ ἐουηά οἰϑοννῃογθ, 
αἴ. οὔ συ. 16. 

Θ. ῥίμπεδα.] Ἠδ νγᾶβ τηδικοὰ ουξκ 45 ἴῃ 
βεῖίηρ ἀϊγοςίογ οὗ [86 ὀχρεάϊπίοη ὈΥ 5 ςοηάυςξ 
(ςἢ εἰ. χχν.) ἴπ ἴπ6 πιδίίες οὗ Ζίτητ δηὰ (026]. 

«υἱὲ ἐδε δοΐν ἱπείγωροηΐ, ἀπά ἐδε ἐγιωηρει) 
Οὖἦ γδίδοσ, 8 [86 ΒΟΙΥ ᾿ποϊγυπηρηίβ, ἴο νἱῖ, 
ἴ)6 {τυπηρεί5,᾽ ἴῸΓ 186 ἐπιπηροῖὶβ {ποηηϑεῖνοβ 
866: ἴο Ὀ6 (ἢ ἱποίγυτηθηΐβ ἰηἰεηἀοὰ, 

8. “πὰ δεν «ἶδαυ...«ἐδαὲ «ὐεγε «ἰαἰπ] Οὐ 
Γδηϑδίοσβ δᾶν ποὶ Ὄχι το [Π6 ἀπ ποῦοη 
Ὀείνγοθη [πὸ το ΗἩΘΌτονν νγογάς πετὲ οπηρ᾽ ογοά. 
Ἀοηάον δὺυ5: Απά Ἐδπ9 κὶπ 88 οὗ Μ|ά185 
ἘΒΟΥ͂ »ὰαὰξ τὸ ἀθδῖ, Ὀθ8149 ἘΠΟΒ6 ὑπδὺ 
7011 1π 9 ὈΔΌΦ1Θ; ὩΒΙΏΘΙΥ, ὅς. ΕΤΟΠῚ 
Ὡς ἢ [ἃ ττου]ὰ 8θθπὶ [πδὲ ᾿οϑ 6 ἴμοβϑο ἤνο, ρυ 
ἴο ἀραῖῃ δῇογ [π6 Ὀδι]6, ἔπόγε σεῖθ οἵμος Μ|- 
ἰδη Εἰ} Κίπρϑ ννῆο ρογιϑῃοὰ βρβεηρ; ἀπά 4190 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΙ. 

ἃ τοῖν ΠῚ {|6Δ ομε8, δηά ἰοοἷῖς τὴ6 
8001} οΥ̓ὉἉ 411 ἐπεῖγ σδῖι]ε, δηά 11 τπεῖγὺ 
ἤοςΚϑ8, δηὰ 81] {πεῖν ροοάϑ. 

ΙΟ Απά {πεν Ὀυγηΐξ ]1 {πεῖν οἰτ68. 
ὙΒογαῖη {ΠΕ αἀὐγοῖϊῦ, ἀπά 4}1] τπεὶγ 
ΒΟΟΩΪΥ τλδῖ 65, ἢ ἤγε. 

11 Απά τῇδ τοοῖς 411] τῆς 8ροἱ], 
Δπὰ 11 τὴς ργεγ, δοίδ οὗ πιθῃ ἂπά οὗ 

Ώ. 

12 Απά {μεν Ὀτουρπὲ (πε σλρενεϑ, 
Δηὰ (86 ργαυ, δηά τῃε 8001], υπίο 
Μοβεβ, δηά ΕἸβαζαγ τς ργίεβδῖ, δηά 
τηῖο ἴῃς σοηρτερδίίοη οὗ (ἢ σμΠ]άτεπ 
οὗ [βγδεὶ, υπῖο ἢ σδπιρ δὲ ἴῃς ρ]Δ1η8 
οἵ Μοαῦ, ψῇῖςοἢ γε ὉΥ Ϊογάλῃ πέαν 
]ετῖςδο. 

12 ἤ Απά Μορβεβ, δπὰ Ε]εαζαγ τς 
ΡΓΙοβῖ, δηά 411] [6 ρῥγίποςϑ οὗ ἴῃς ςοη- 
στερδίοπ, ννεηῖ ἔογἢ ἴο πιοεῖ τῇεπὶ 
νους τῆς σλπηρ. 

14 Απά Μόοβεβ ννδ8 σσγοῖῃ στ τῆς 
οἤςεῖβ οἵ ἴῃς Ποβῖ, τοἱἱῤ τῆς ολρ- 
(δὶπ8 ονὸῦ τῇοιβαηάβ, δηά Ἴδρίδί 8 
ονεῦ δυπάγεάδβ, γῇ] ἢ σδηϊς ἔστοπχ (ἢς "65. 
ἐΡδε. πνπ μὲ 

ἰδὲ Βδίδαπι ἀϊὰ ποῖ [21] ἴῃ Ὀδίι]ο, θὰ τγδ8 
ἡ ἀΠς 1 }}} οχοουϊοά. Ἐτοιλ |05}}. χὶϊ, δὲ ἱξ 
ἌΡΡοδτβ ἐμαὶ πὸ ἄνο σμοξιδίηθ ἤοσὸ πισπίοηδὰ 
ΝΟ νδ558}5 οὐ δίβοῃ ἴπ6 Απηοσθ. Οἵ. οἡ 
ΧΧΙΪΙ. Δ. ΤὮΘ πδῆηδ οὗ ομὸ οὗ ἴδει, Ἀθη), 
νγ͵ὰ5 ῥεκίονγοεα ὈΥ ἴδ |ετγ8 οὗ ἰδίο {{π|65 
ρου ἴπ6 ΟἿ οὗ Ῥεῖγα; ἴδδ οοἰϊηοϊάδῃοο 15 
Βονγονοσῦ ἴῃ 411} ᾿κο μβοοὰ δοοϊεοηΐλ. Οἱ 
Βαίδδτα ςΐ. οῃ χχίν. 2ς. 

10. ἐδεὶγ ροοα!ν εαε|}4}1] Ἀρηάοῦ ταῖμου, 
ΒοΙδ δοόῖὸ δηά ἱἰῃ Οεη. χχν. τό, μ.8:1161 8. 
ΤΠ ΓΧΧ,, τοηάοτβ ἐπαύλεις, ““ ραϑίογα] 6ῃ- 
οἰοβυγοβ." Το ψοχγά 15 ἀογινοὰ ἔγοπὶ ἃ ᾿νογάὰ 
(ἐδ᾽) εἰσηϊ γὴν “ἃ τονν ΟΣ “'ταηρε᾽ (ςἔ ΕΖεΚ. 
ΧΙΝ]. 23); ἃπάὰ ὈγΟΌΔΟΪΥ ἱπάϊοδίοβ ἔἤοβο ς0]- 
Ἰοςτίοπϑ οὗ τάδ ἀννεὶ]ηρ5, πιδάθ οὗ βίοῃοϑ οἱ θὰ 
ΟΠ6 ΟἹ ἃποῖδπος δηὰ Ἵονοσοὰ Ὑἱ ἢ ἰοηΐ-Ο]οί 5, 
ὙὩΙοἢ ἅτὰ υ5εὰ ὈΥ {πὸ Ατδῦδ ἴο {Π|5 ἀδγ ; δηὰ 
ΜΠΙΟΝ ἅτ τα ἘΠΕ τηρπἰοηοα 45 ἀοωα:; 
ἴπ πδιταῖΐνεβ οὔ [ες ΕὙΈΠΟΒ σδηλραῖρτις ἰῃ 
ΑἸροσία. ὙΠόθα ἀννο] ρα που ]ὰ 6 ἑουτηοὰ 
Ὁ50ΔΙ1Υ͂ ἴῃ ἃ εἰγοῖθ. Οὗ [δ ποσὰ “"ἩδΖειοῖδ," 
δηὰ ποΐθ ου Χὶ. 3 ς. 

11. αἱ] ἐδὲ “ροὶϊϊ, πᾶ αἱ 1δε ῥγὼ}] ὍΤΠῸ 
Ἰλϊίογ ᾿σοσγὰ τοῖθγβ ἴο ἴΠ6 Ἴαρένοβ δηά Ἱ1ν6- 
βίοςκ: πο ἔοσπιεῦ ἴο {6 ογηδιηθηΐβ δηά οἴδποσ 
οἤἴεςίς. ἴπ 1 541). Χυ. 19 πόνγονοσ [86 ΑἸηδ] οἰκο 
Ἰϊνθ.βίοςοϊς 15 ἱποϊ ἀρὰ ὑπῦοσ (δ6 ΚΌΠΟΣΑΙ ἴοτῃ 
οὗ “5ρ01]}." 

15. ὁγ γογάαη μεαῦ “γεγίοδο] 1 ΔἴΟΓΑ ΠΥ 
“γ {86 [ἀπο ο ]ογάδη." (Οἷ. οἡ χχὶϊ. :. 
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αἱ οἴχῃ. 4ς. 

15 Απὰ Μοβεϑ βαἰά υπίο ἴπθπὶ, να 
γε βανεά 11 τῆς νγοπιεῃ αἰϊνεὶ 

16 Βεἢο]ά, ἄτῃ 686 οσδιιεά τῆς ςἢ!}]- 
εὐ Ροι, α. ἄτεῃ οὗ [βγδαὶ, τῆγουρῃ τε “οουπϑεῖ 
25. 

7 7υάχ. 2:. 
ΣΙ. 

Ἡς. 
Ω έὅς 

οἵ Βαΐϊδλδῃι, ἴο σοπηπλ! ἴγεβρ858 Δρδ Πϑῖ 
τῆς ΠΟΚΡ ἴῃ ἴῃ πηδίζογ οὗ Ῥεογ, δηά 
ἴΠεγα νγὰ5 ἃ ρίαριιβ ἀπηοηρ ἴῃ σοηρτα- 
σαῖοη οὗ ἴῃς [ΟΒΌ. 

17 Νονν τδεγείογε “2111 ἐνεγυ πιαὶς 
ἀτποηρ ἴῃ6 ΠΠπ||6 ομθ8, ἀπά [Κ]] Ἔνεῖγ 
ννοπηδη τΠδῖ Βδῖῇ ἰζηονγῃ πιδη Ὁ ̓ἰγίπρ, 
νυν (ἢ Πϊπ., 

18 Βυῖ 41] (ἢ6 ψοπηθη ΤὨΠ]άγεη, 
τῃδῖ ἤδνα ποῖ Κπουγῇ ἃ πιᾶπ ὉΥ ἰγίηρ 
Ὑν1 πὶ, Κεαρ αἰΐνα ἔογ γουγβαῖναβ. 

19 Απὰ ἀο γε «δδιάς σψίτοις τε 
ὈΔΠῚΡ ϑανθη ἀλγ8: νυν οϑοανογ Βδῖῃ ΚΙ]]- 

Ζ ἐἰαρ. το. δ ΔΗΥ͂ ρεῖβοῃ, δηά ἔννποβοανεῦ ἤδτῃ 
Σι, ἂἄζο, 

ἐ ΗδςΡ. 
ἐνεζν»ν- 
» ΗΖ, ΟΥ 
τέςεοὲ ο᾽ 
ξέρε 

τους θα ΔΩΥ 58[ΐη, ρυ ΠΕ δοίἤ γουτ- 
86 |ν ε8 δηὰ γοιγ ςἀρίνεβ οη ἴῃς τϊτὰ 
ἄλγ, δῃά ου ἴδε βενεητῃ ἀδγ. 

20 Απά ριυπῈ 411 γομγ ταἰϊπιεπῖ, 
Δηἀ4 Δ4]] ' (ἢδὲ ἰ5 πιδάς οὗ 5Κί8, δηά ]] 
νοῦ οὗἁἨ ροδῖϑ᾽ ἡσίγ, δηὰ 411 τἢϊπρϑ 
τηλάς οὗ νγοοῦ. 
2 ἢ Αμπὰ ΕἸεαΖαγ (ἢξ ργίεβὲ βαἱά 

ππῖο (ἢ πηδη οὗ ννᾶγ ψοἢ πνεηΐ ἴο 
τῆς δαῖι]ε, Τ 5. ̓ς τῆς ογάϊπδηςε οὗ 
(πε ἰδνν ψν ῖοἢ τῆς ΓΟΚΧΡ᾽ σοπηπιαπάεά 
Μοϑβεϑ ; 

22 Οηϊγ {δε ροϊά, δπὰ τῆς 51]νεῖ, 
ἴῃς Ὀγαβϑ, [6 ἴγοπ, ἴη6 τπ, ἀπά τῆς 
Ιεδλά, 

23 Ἐνετῖγ τηΐηρ [Πδξ τηδῪ δδίάε ἴῃε 
γα, γε 5}|2}} παῖε 21: σὸ τῆγουρ τῃς 
 ἢγα, ἂπά ἰξ 5411] θὲ οἴθδῃ: παδνογίῃθ- 
655 1ἴ 5141} δε ρυγβεά νὴ τἢς νναῖοῦ 
οὗ βεραγδίίοῃ : δηά 11] τῃδι δι ἀθιῃ ποῖ 
τῆ8 ἔτεα γα 5}|8}} πᾶκα ρὸ γουρ τῆς 
ννδΐου. 

16. εαιεά...10 εονργκ ἐγεσῤῥαι 5} ΟἹ (815 
ὙΕΙΞΟ 566 Νοίε δὲ οηὰ οὗ ἔμ6 σπδαρίοσ, 

10. αμπά γοὼγ εαρ ες ὙΒεῖΓ ΠΔΡΕΝΕΥ 
τοηάογοα (ποηλ ἴο βοπὴ οχίδης ἃ ἼἿοηῃϑεςιθηςξ 
Ῥατί οὗ ἔδο [5γδο 5} ρθορίθ, {πὸ {Π6 νυδυτίοῦβ 
ἐβογοίοτο ΠΟῪ προάθή ρυτγιβοδέοη. 

ομ ἐδε ἐῤὶίγά ἄαγ, σπά οπ ἐδ σευεηῖδ ἀ47] 
Ἀσεςοοτγάϊηρ ἴο [6 ἴᾶνν δεῖ ἔογίἢ ἴῃ χίχ. 12. 

22. ὀγα" Ἀδθηάοσ ΘΟΡῬοΣ: ΟΥ. οἡ Οξεη. 
τ. λλ. ὙΠΟ γνεῦβθο ἰ5 συγίοι5 845 1ΠΠιϑέγδιρ' 
1Π6 ναγιεῖ  οὗὨἨ πιοίδ]5 ἴῃ 156 δὲ ἐπι 5 θα] ἀδῖθ 
ἴογ ἀοχπμδϑεῖς ρυγροβεβ. ΑἹ] ἔπεϑε πηεῖδ]8 νγεσε 
Ποπίτλοῃ ἴῃ Εξγρὶ σοηίυτίο5 Ὀεΐογε (ῃςῈ ἀδίς 
οὔ [ῃῈ Εχοάυ5. 

ΝΌΜΒΕΚΒ5. ΧΧΧΙ. [ν. 15---22, 

24. Απά γε 5811} νγαϑἢ γοιγ οἷο α5 
οὐ (δ βενεπίῃ ἄγ. ἀπά γε 53}4]] θ6 
οἴεδη, δηά δἴεγνγαγά γε 3}4]} σοπὶα 
Ἰηἴο [Π6 ΤΠΔΠΊΡ. 

25 ἢ Απά τε ΓῸΚΡ βραΐῖς υπῖο 
Μοϑβεϑ8, βαγίῃρ. 

26 Τακε τῆς β8ιπὶ οὗ [ἴῃς ΡΓΕΥ͂ 
ἢ μας νγᾶβ ταίζεη, δοίὴ οὐὗἨ πιᾶῃ πὰ οὔ τ " 
Ὀδελβέ, που, δηά ΕἸεαζαῦ τῆς ρῥγιεβῦ, ἔνε. 
δηά τς ΤΠίοῖ ἐδίμειβ οὗ τῆς σοηρτο- 

τίοῃ : 
27 Απά ἀϊνίἀε (ἢ6 ΡΓΕΥ͂ ἱπίο ἴνο 

Ραγῖβ ; δεῖννεεη ἴπεπὶ παῖ ἴοοῖκ τῇς 
ΨΑΓ ὕροη ἴμεπὶ, ο ψεπὶ οὐ ἴο 
Ὀδτῖ]α, δῃὰ Ῥεΐνγθθη 411 τἢ6 σοηρτο- 
ἴοῃ : 
28 Απά Ϊενγ ἃ ἰπρυῖς υπίο τἢς 

ΠΟΚῸ οὗ ἴδε πιεη οὗ νγαῦγ ψνῃϊοἢ ψψεπξ 
οιξ᾽ἴο δῖε: οτς 8οι] οὗ ἔνε ἢυηπ- 
ἀγεά, δοίὦ οὗ [πε ρεΐβοῃβ, δπηά οἵ τῃ8 
Ὀεενεβ, δηά οὗ τῆς 438ε8, ἀπά οἵ τῆς 
δῇεερ: 

29 Τάκε Ζ2ὲ οὗ τῃεῖγ Βα], δηά ρῖνε 
“ υπίο ΕἸεα͵ζαγ τῆς ργιεδῖ, ΑΓ ἃῃ 
ἢεᾶνε οβεγίπρ οὗ ἴῃς [ΠΟ ΚὉ. 

20 Απά οὗ δε ςὨ]άτεη οὗ [5γδεὶ 5 
ΠΑ], τπου 8ῃαἷς ἴακε οπς ρογίίοη οἵ 
δῆΗ͂γ, οὗ τλ6 ρεγβοῃβ, οἵ πε Ὀεενεβ, οὗ 
(ἢς 45568, Δηἀ οὗ τῆς " βοςκΚβ, οἵ 84]] "οσ, σοαζε. 
ΤῊΆΠΠΟΓ οὗ δαδϑβῖβ, ἀηά ρίνε ἴπεπὶ ἀηΐο 
{πε Γ,ενίτε5, Ὡς ἢ Κααρ πε οδάγρα οὗ 
[ες τΑθεγηδοῖὶς οὗ ἴῃς ΓΟ ἈΚ. 

21 Απά Μοβεβ δπά ΕἸεαζαγ τῇς 
γίεϑὲ αἰά 28 τε ΓᾺΡ Τοπιπιδηάοὰ 
Ο868. 
22 Απά {δε Ῥοοίγ, δείηρ (ἢς τεϑὲ 

οὗ ἴμε ῥγεὺ ψῖςἢ τἢ6 πιθῃ οὐ ννᾶγ 
δβαὰ σδιρῆϊ, ννᾶ8 δἱχ δυπάγεά τῆου- 
ϑαηἀ Δἀπὰ βενεητ τῃοιβαηά ἀπά ἔνε 
τῃουβαηά 83Πξεερ, 

29. (πη ὀγαῦεΟΠΕΓΙΗς] Ἀδηᾶοσ βἰ πρὶν δα 
ΟΥ̓ΖΟΣῖκ, Δηὰα οἴ, Οὐ ΧΥΪ]. 24. ὙΠῸ νογὺ 
ἔγοτλ νι ἢ [6 τνογὰ πεῖὸ τοπάοσθα “"ἤρανθ- 
οδεσηρ " 15 ἀογι νά, 15 ΣΙ ΒΕ ἰγαῃϑιδίοα "ἸονΥ 
ἴῃ τ. 18. 

82. Ἀοπάσσ σαϊμοσ, “Απά [πὸ ρτογ" (.6. 
Ε{π1ὸ ᾿τνθ ὈΓΟΥ, 16 ννογὰ θείην [Π6 5Δπ|6 85 ἴῃ 
“.11. "ἴῃ δάάδιθοη ἴο ἔδμε ρ]υπάοτ ΒΓ ἢ 186 
τήθῃ ΟὗὅὨ νγὰσ ϑεϊζεά, ζζε." ὙὍὙΠὲ ““ρΙυηάογ᾽" οὗ 
(ἢ15 νϑῦϑὸ 15 [δι πδιηθά ὁ" 5ρο 1] 1 τ. ΣἹ, δηά 
ἀεϑογι θεὰ ποσὸ ραγ  ΪΑΥΙΥ ἴῃ Ὁ. ςο. 

ὙΗα ΠυπΊΡοτβ οὗ ϑῆεερ, Ὀδθένεβ, 45565, δηά 
ῬΟΙΞΟῺΒ ἴδκθη ἄγε ξίνεῃ ἴῃ (ἢϊ5 ἀπά ἕο] ονσὶηρ 
γΟΓβ65 ἰὴ τουηᾷ ἰμβουκαπάβ, Ηρηςο {86 1,οτὰ᾽ 

- --- - -.-.---- ---ὄ.. 



ν. 33--52.} 

23 Απὰ τἤγδεβοογε δηὰ ἔχεῖνε (ποιι- 
8Δ.πηἀ δεενεϑβ, 

24 Απά τγδεβοοσα δηά οἠς ἴποιι- 
52 Π4 45568. 

45 Απά τὨϊγῖγ δηά ὕνο τῃουβαπά 
ΡΕΙΒΟΙΒ [ἢ 4]], οἵ νγοπιθπ δαὶ μδά ποῖ 
Κηοννῃ πᾶ ὈΥ ̓ ἰγίηρ τυ τ ἢ πλ. 

46 Απά τῇς διαί, τυληεὴ τας τδε 
Ῥογίίοη οὗ τπεπὶ (πὲ ψοηΐ οὐδ᾽ ἴο 
ὙΑΓ, Ὑγὰϑ ἴῃ Πυπιῦεῦ τῆγεθ πυπηάγεοά 
τπουβαπά δηὰ βενθη δηά τἈϊγγ ἴδοι" 
βδηἀ Δηἀ ἔνε Βυπάτγεά ξΞῆεερ: 

427 Απά τῆς [,οΚΡ᾽ 8 τ δυῖε οὗ 16 
βῆξερ νγὰ8 δἷὶχ δυηπάγεά δηά τῆγεθβοοσα 
δά δῆξεεη. 

48 Απά τε θεδνεβ τύεγέ ΤΠ τγ δηὰ 
Β'Χ τῃουξαπά ; οὗ ψῃιοὴ τῆς ΤῸΚΡ 8 
ττίδυῖς τυᾶς τ γεαβοογε δηά ἔννεῖνα. 

29 Απά τῇς 45565 τυεγέ ἘΠ ΓῪ τπου- 
581Π4 δπά ἢνε Πυπάτγεά ; οὗ ψ ΙΓ ἢ τῆς 
ΓΟΚῸ 5 τηίδυῖε εὐας τἤγεεϑοογε ΔΠ4 ομσ. 

40 Απά {δε ρεγβϑοῃβ τύθγ 5ἰχίε 
τΠποιιϑαπά ; οὗ ψννῆϊοἢ ἴῃς Γ,ΟΚΡ 8 τἰ- 
διε τυας τἈϊγν ἀπά ἴννο ρεγβοῃβ. 

41 Απά Μοβεβ ρᾶνε τῆς τπδαῖα, 
τυ εὐ τὐαᾶς τὰς 0} 5 ἤεᾶνε οἤετγίηρ, 
υπίο ΕἸεαΖαγ τς ρῥτίοϑῖ, 485 τς ΓΟΚῸ 
ςοπμηδηάεά Μοβε8. 

42 Απά οἔὗὨ ἴδε οὨ]άγεπ οὗ 15γδεὲ} 8 
ἢ] πο ἢ Μοβεβ ἀϊν!4εἀ ἔτοιῃ τς 
τηδη [δῖ νγαγγεά, 

43 (Νον τε παῖ δαί ῥεγίαϊπεά 
«πίο τὴς σοηρταρδίίοη ννὰ8 ἴχγεα ἢυη- 
ἀτγεὰ τπουβαπά δηά τΠ]γγ τπουβαπὰ σπά 
βανθῃ τπουβαηά δηά ἥνε Ὠυπάγεά βῆεερ, 

ἐπθυΐο (νυ. 29, 27, 28, ὅἅζε.), θοίηρ ἴ86 ἤἥνο- 
Βυπάτεοα ἢ ἀπὸ οὗ {πὸ Πδ]ξ, σοχηδβ οἷν αἷϑο ἰῃ 
τουπά Ὡυ1 ῬΙΟΌΔΟΙΥ ᾿πάοοά (815 (ἰδυίο, 
δεῖ δρατί δ {π6 Ἐϊπ|6, ζοστηθὰ ἴῃς δ4515 οὗ [86 
δ δοαιεηΐ τοοοσά ; δηὰ ὕροη 1ἰ πο νναστίοϑ᾽ 
βῆαλτο, δηὰ {6 ροπογαδὶ ἰοΐδ]5, γεγο σδ]υϊαϊοά 
ΟΥ̓ πλι Πρ] Ἰςαἤοη. ὙΠῸ ἐποιτῆοιβ δππουπηΐ 
Ὀοίδ οὗ Ἶτνα ςίοςϊς δηὰ οὗἁἨ ρογβϑοῃδὶ ογηδιηθηΐ 
νγ)ὰ5 οδαγαςίοσιϑες οὗ [6 Μιαάϊδηϊοθ. ὙΝΏΘη 
ΠΟΥ ἰηγδάβα [5γδεῖ ἴῃ (ες ἀδγβ οὗ [6 [υάρε5, 
ἘΠΟΙΣ υθα ἢ} νγᾶβ 511} οὗ [Π6 βατης κὶπά (Τυὰρ. 
Υἱ. ς) ὙΠ]. λᾺ4 5464.)δ. ὙΒ6 Βοάουΐηβ, ποϊννἢ- 
βίδηάϊηρ {πος νὰ ποτηδά!ϊς [τἴρ, σεΐδιῃ [δον 
ΔηςΕϑίγαὶ ἴονα οὗ ἤΠΟΓΥ ἴο [815 ργεϑοηΐ ἀδγ. 

ς 4θ, ἥδεγε ἰσεξεί δ ποῖ οπδ παη Ὁ 41] ἼΠΟΓΟ 
5 Ὧ0 ΠΟ ΟΩ οὗὨ ΔΠΥ͂ τοϑἰσίδησο οἡ ἔπε ρασί οὗ 
{πὸ ΜΙάϊδηϊε8. ῬσΟΌΔΟΪΥ ΓΠΟΥ τεσ γουϊοὰ ΟΥ̓ 
ἃ κυάάφρῃ «δἰίδοκ. ὍΤῆο [5γδο 65 ϑανν 1π 1815 
ἃ Ῥγοοῦ τπδί (Π6 1,οσὰ Βδὰ θδθὴ σι [Βοτὰ ἴῃ 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΙ. 709 
44 Απά {π|ΓῚ δηὰ 3|χ «πουβαηά 

Ὅεεαν 68, 
45 Απά τπἰγγ τπουβαηά 45565 δηὲ 

ἤνε πυπάγεά, 
46 Απά 5ἰχίεδθ τπουβαπὰ ρεγβοηβ;) 
47 Ἐνεη οὗ {δε Ἑσἢ]άγεη οὗ 5γδ6] 8 

ΠΑ], Μοβεβ ἰοοϊκ οης ροτίοῃ οὗ δέΙ͂γ, 
δο ἢ οὗ πιᾶῃ δηὰ οἵ Ὀδεδϑῖ, δῃά ρανβ 
ἴπεπὶ ὑπῖο ἴδε [ εν τε8, νος ἢ Κοερι 
τῆς οἤλῦρε οὗ τῆς τἀθεγηδοὶθ οὐ τῆς 
ΓΙΟΚΡ; 45 ἴδε ΠΟΚῸ οςοπιπιδηάςά Μα- 
868. 

48 4 Απὰά (ες οἥἶήοετβ νης ἢ τὐεγς 
ΟΥΕΓ τποιιβαη5 οὗ {πε Ποβῖ, {πε ςἂρ- 
[21Π8 οὗ τῃουβαπάβ, δηά Ἴσαρίδιηβ8 οὗ 
ἢυπαάγεάβ, σαπὶῈ Πθᾶγ υπηῖο Μοβαβ: 

49 Απά {πεγ 84]4 υπῖο Μοβεβ, ΤΥ 
βεῖνδηί(β ἤἥδνε ἴδκδεη ἴδε πὶ οὗ (ἢ6 
Ὥεη οὗ νγᾶγ ψῆϊοἢ αγέ ὑπάεγ οἱγ 
ἔσμαγρα, ἀπά τῆθγα ἰδ καῖ ποῖ ΟΠ6 ΕΗς 
ΙΔη οὗ υϑ. ,ἀμαὶ 

5ο Ὗε διᾶνε τπεγείογε Ὀγουρῆῃξς ἂπ 
ΟὈἰδτίοη ἔογ τῆς [ᾺῸΟΚΡ. ψνδαῖ ἐνεῦ 
ταδη Πδῖῃ 'ροίζεη, οὗἉ ενψεὶβ οὗ σοϊά, 
σΒαΐῃβ, Δηὰ Ὀγαςαϊθΐβ, ΓΙΠρ8, ΘΑΓΓΙΏΡΒ, 
Δα τΑὐ]εῖβ, ἴο πηᾶκα δη δίοπεηπιθηϊ 
ἔογ οὔὖγ 8οι115 Ὀείογε ἴ6 [Ὁ . 

6Ὶ Απά Μόοβεβ δπῃά ΕἸθαζαγ τῃ6 
Ργίεβὲ ἴοοῖ τῇς ρο]4 οὗ τπθηΣ, δύεη 4}} 
γντουρῆςϊ Ἰενναΐβ. 

8 : Ὁ. 
,)ρνμά. 

52 Απά Δ]] τῇς ρο]ά οὗ τῆς Ἰοβετ- "Ηεϑ. 
ἴῃρ' τῃαξ {ΠεΥ οεγεά ὑρ ἴο ἴῃς [ΟΚΡΌ, φὔανεπε. 
οὗ τῃε σδρίλιη8 οἵ [πΠουβληά5, ἀηὰ οὔ τῆς 
ςαρίδίηϑ8 οὗ δυιπάγε5, νγᾶβ βἰχίεε ἴποι!- 
54 Π4 βανβὴ διυηάγεά δηά ΠΕῪ 5Πεῖκε 8. 

6 ννοσκ, δηά βοῆς [86 ἔἴτεο- 11} οὐϊδίίοη οὗἁ 

: οδαὶη9} }.6. “ἰΑττη]οίβ,") 25 ἱπ 2 88Π). 
ἱ, το. 
χη ] ΘΡΘΟΙΔΙΠΥ, ὁ ΠΠΡΈΓ- 5,5, ΟΓΥ ““ 564]- 

τῖηρο;,) ςἔ, ἔχ. χχχνυ. 2}. 
ἐαὀίε.1 ΨΜΝΟτη ϑυδρεηάεὰ ἔγοπι ἴμ6 ηξςκ ; 

566 ἐῤἰάώ. 
ἰο παξε απ αἰοπεορμοηπέ 70. οἱ σομΐς δέζογὸ 

ἐδε 10Κ}} Εἴ. ἔχ. χχχ. 11---τό. ΤΠ δῖομο- 
τηθηΐ ννᾶβ ποῖ ἔῸΣ Δ1Υ ϑροςοϊδὶ οἴδηςς ςἿοπ]- 
τηϊτοὰ (Ὡς ἢ ψου]ά ἤᾶνὸ οδ] θὰ ἔοσ ἃ 58. γ]- 
ἤςο οὗ Ὀϊοοά-ΞΒοάάϊηρ), Ὀυξ ταῖμεῦ {κὸ [86 
8.41 96 οὶ ξίνθη δἱ {86 σθηβι ἰῃ Εχ, . ς.) γγ88 
8ἃη δοκηονθάρτηθης οὗ δμανὶηρ τϑοοϊνοὰ υπ- 
ἀοϑογνθα τηογοῖθβ. ὙΠ θβο, 1 ἀηδοκπον]βράροα, 
τνουϊὰ ἢᾶνο οηίδι]οὰ σα οἡ 86 50}. 

δ. “ἰχίεεη ἐδοισαπά “ευεη δωπάγεδ ἀπά 
, 8» «ὀεξο ἡ ἴῃ ναϊὰθ δϑουξ 2ο,οοο, 866 οἡ 
ΥἹ]. 84 564. 
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51 (ον τμε πίε οὗ νγᾶγ μδά ἌΚεη 
ΒρΟΪΪ, Ἔν ΕΓ ταδῃ ἔογ Πἰπ156]}.) 

ξ4 Απά Μοβεβ δαπὰ ΕἸεαζαγ τῆς 
ργίεβϑὲ τοοὸκ ἴδε ροϊά οὗἩ πε σαρίδϊπ8 

ΝΌΜΒΕΞΚΞΘ. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 53--. 

οὔ τῃοιβαπάβ δηὰ οὗ δυπάγεάβ, δηά 
Ὀγουρῆς ἰξ πο τῆς ταδεγηδοὶς οὗ τῆς 
ςοηρτερδίίοη, ΚΟΥ ἃ τηδηηοτίδὶ ἔογ {86 
ἢ] άγθη οὗ βγδοὶ Ὀεέοστε ἴπε [ΟΚ Ὁ. 

58. ΤὨΐβ νοῦϑο βϑθοῖῃβ ἴο ἱπιρὶγ [δαί {Π6 
βοἰάϊειβ, δ5 ἀϊξείποξ ἔγοπι ἴπε οςογβ (οἴ. νυ. 
49), ἀϊά ποῖ πιᾶκβ δῦ οβεσίης ἴτοπὶ πεῖς 

ΡΙυπάοσ. ΟΥ̓ σουγϑὸ Ὀοϑιάθ8 [πὸ ρμοϊὰ ἔδθοσο 
νου] α 6 πιυςἢ 5ροὶ] οὗἁἉ 1655 Ργεςίουβ πηδίθι!]5 ἃ 
866 συν. 20, 22. 

ΝΟΤῊῈΣ οἡ ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙ. τύ. 

ὙΒΠὸ νογὰ ποτὲ (0) ἰ5 ἴδ ομε ἴο Ὡς ἢ 
αἰϊοπίίοῃ νγᾶ5 ἀγάνγῃ δῖ υ. ς. 1{ πιθδῃ5 1Π ΓΑ ΪΥ͂ 
ἐεἐἴο ἀοϊϊνος,,") οὐ “κεῖνο: δηὰ 80 ἴο σοῃητηι- 

αἰοδίε οσ ἴθαςβ. ΑτδΌ. »μὸ οἀυχίξς, Ρτγοάϊγο 

ΓΟΗΑΡΤΈΚ ΧΧΧΙΙ. 
: 71ε Κεμδερέες απ Οασἰίζεν σε 707 ἐλεὶν ἐγ:- 

ἀεγίίαριες ογε “Δα εἰας ϑογάση. 6 ,“ΜοΞέ: γέ- 
2γουείά ἑάενι., τό 7εν οὔέν ἀΐνε ἐργρδἶδορες 
ο ἀΐς εογμε, 343. “ἔἄσοσες αδείρνεείλ, ἑάο; 166 
ἰαμπά. 39 7Τφ᾽ ἐρρφμεν ἐξ 

Ν ΟΥΝ τε οἰ ]άγεη οὔ δυθεη 
ηὰ τῆς ΤΠ] άγεη οὗ (δὰ μαά ἃ 

ὙΕΙΥ ργεδξ παυϊταάς οὐὨἨ σδε]ς : δηὰ 
νΠεη ΠΕΥ 8ἂνν [πε ἰλπὰ οὗ λΖεγ, ἀπά 
τῆς ἰλπά οὗ ΟἸ]εαά, τῃδῖ, ὈεΠο]ά, τῇς 
Ρίδος τυᾶς ἃ ῥίδος ἔοσ σδίίε ; 
2 ὍἷΖ2Τ6 οδι]άγεη οὐ (ὐδά δηά τῆς 
εἰ] άτεπ οὐ ευθεη οᾶπιε ἀπά β8ρᾶκε 
πηῖο Μοϑβεβ, δηά το Ε]εαζᾶγ [ἢ ργίεβῖ, 
ἀπά υπίο τῆς ῥχίποθβ οὗ τῆς σοηρτα- 
ρλϊίοῃ, βαγὶηρ, 

2 Αἴδγοῖῃ, δηὰ Ὠδοη, δπά Ϊδζεῦ, 
δηά Νιπγδῃ, απὰ Ηδϑῆδοη, Δπὰ Ε]εΔ- 
Ἰεἢ. ἀπὰ δῆενδῃ, δῃά Νεῦο, δηά Βεοη, 

4 ἔνεμ τῆε σουπῖν νης ἢ ἴδε 
ΓΟΚῸ 8πιοῖα δείογε τῃ6 σοηρτεραίίοῃ 

σηαρ. ΧΧΧΙΪ. ὙΠὸ τεοογὰ οὗ (δος ἰδϑοῖ 
ὙΓΆΙ ἴο [86 εδϑὶ οὗ ἴδ Ἰογάδη 15 ξο]οννθὰ ὉΥ 
[0.6 ἀϑϑιησηθηΐ οὗ {πο ἰαπμ5 δἰγεδαγ σοπηυογοὰ 
ἴο [86 ἰτἶδε5 οὗ Ἀευδεη δηὰ Οδὰ δπὰ ἴο Ἴεσ- 
(Δἴῃ ἔδτα"]ε5 οὗ ἴδς ἰσῖθε οὗ Μαπδϑθεῆ. 

1. δὲ]απά 9 γακεν) (ἷ. οη χχὶ. 32. Τιῖβ 
ἀϊκιγίςξ, αἰ Πουρὴ ἱποϊυάοα ἴῃ {πὸ Ἰδηά οὗ ΟἹ]οδά, 
ΒΟΟΙῚ5 ἴο Αγ 18] αἰἰγδσ!ηῃβ ἔοσγ [86 
[5:26 5} ϑοξτ]ογβ.; δηὰ ἤδῆςο ροβϑιΌΪΥ ἴδ Ρσὸ- 
υἱουβ δηὰ βροςῖδὶ ποΐϊςο οὗ 115 οσςυ ρδὅοη δῇογ 
[86 νἱσίοιγ οἵ [4842. [ἴνγᾶβ ππόγϑουεσ ἴδ ἢτϑὶ 
ἀϊκιηςς ἴῃ ΟἹ οδὰ Ὡς ἢ [86 [5γδο  ἴε5 ἱηναάοα. 

α ῥίαεε )ογ ἐπα] ΑἸ] ἔγάνθι θοῦ ἰῃ Οἰεδά, 
16 τηούστπ ΒοϊΚδ, νυν] 655 ἴο 115 ΣΙ πο 55 
ἃ5 σοιῃραγοὰ τ] [86 σΟὐΠΙΓΥ ἴο ἴπ6 ννυοβὲ οὗ 
[86 Ιοτάδῃ. [5 ΦΘΏΟΤΑΙ ΤΠμδγαςίοσ 5 {πδὶ 
οὗ δὴ υρἰαπά ραϑίυτε, υπάυϊδίίηρ, δηά [μ] ΚΙ 

ζοοϊξ, ἱποϊϊανιε, Ετογίαρ. Ηδστο {πὸ π 
ΙΏΟΓΟ Οἰοβοὶν τεηάοσοὰ σψουϊὰ τη: “ 
ἴο ἴῃ6 ΤὨ]γοη οὗ [[5γϑθὶ ὺῸΓ ἃ οδιιϑθ᾽ (ογ 
ἐς Ἰῃοἰϊζοτηοηΐ," ὈγΓ 1,66, "1.Εχ.᾽ δυῦ ν.) “" οὗ 
᾿ΙΈΔΟΒΕΙΥ ἴο ἴδ 1, ογά." 

οἔ ]βγδεῖ, ἐς ἃ Ϊδπά ἔογ οδ[θ, δπὰ ΤΥ 
βαεύνδηΐβ ἢανε οδίε: 

ς ὉΝνΠΒεγείογε, 8214 ἔπαγ, 1 να 
ἢδνε ἔουιπάὰ ρσγᾶςα ἴῃ (ΠΥ 5ιρῃς, ἰδεῖ τἢ]8 
ἰλπὰ θὲ ρίνεῃ υὑηΐο [ΠΥ βεγνδηῖβ [ογ 
Δ Ροββεβϑίοῃ, σημά Ὀγίηρ 8 ποῖ ονεῦ 
]ογάδῃ. 

6 4 Αηά Μ,οβ658 54 υπῖο (ἢςε ςἢ}]- 
ἄγεῃ οἵ (δά διά ἴο τε Ἴμι]άγεη οὗ 
Εευδεη, 58.411 γουγ Ὀγαίῆγθη ρΡῸ ἴο 
ΝΑΙ, πὰ 5}8]] γε 811 ἤετε ὶ 

7 Απᾶ νΠοτγείογε ἐαονεάνος 
τε Πεατί οὗ ἴῃς ΤμΠ]Πάγεη οὐ [βγδαὶ 
ἔτοπι ροΐπρ ονεῦ ἰηῖο {Π6 ἰδλπά νυ ῃῖςῃ 
τῆς ΓᾺΡ Παῖῃ ρίνεη τῃεηλὶ 

8 ἼΠι5 αἸά γουγ ἔλίμεῖβ, μεη 1 
βαηΐ 1Π6πηὶ ἔτοπι Καὶ Δά 65 }-άγηεᾶ ἴο 5668 
τῃε ἰχπά. 

9 ον σννβεη {πεὺ ψεηΐ ὕρ υπῖο 
τῆς νδι]εγ οἵ Ἐβῃςοὶ, δηά 8ὰνγ ἴδε 
Ϊλῃὰ, {πεγ ἀϊδοουγαρεά τῆς Βεαγὶ οὗ 

Εγαθογοά. [Ἷ}ἢ ἰδὸ [δϑΐ [15 πουίδογῃ 
Ρογίοηϑβ οχοεΐ 15 δου πογῃ; Ὀυΐϊ ἔοτγ ξΓΌΠΕΥ οὗ 
501] ἴα βουΐμογῃ ργουΐποα ἰ5 μγεξεττθά ὈΥ Ἐπὸ 
Ατδῦβ, 'ἰῃ τ δοϑὸ 1105 1 δΔ5 Ῥαϑϑοά ἱπίο ἃ ὕτζοὸ- 
νοῦ: “ἼΒΟυ. οδηβῖ ποῖ βηά ἃ σουηίσΥ ᾿ἰκὸ 
(6 ΒεϊκΚΑ."" (Οἵ. Τ ϊκίγαηι, " ᾿δηὰ οὗ [5γ8ε]," 
Ῥ. 541 566. 

8. Ἐσδροσηρ (δ6 ρΡ͵δοθβ πόσα τπεηοηοα 
866 Οὗ νυ. 34---8. 586 Όδπηὶ 15 {Π6 βάσῃθ υυῖτ 
δηιτηδῃ: Βοου νἱτ Βδ4]-πθοη. 

8. γομν 7ζαϊδεγ] Ὑπὸ ξεπεγδίίοη οὗ ἐπ 
Ἑχοάυβ νγᾶβ ΠΟῪ 50 5. ΠΕ ΔΠῪ χης, Οἱ. 
ΧΧΥ͂Ι. ό4, ός. 

Καάειῥεῤαγπεα] Οη ἴῃς 516 οὗ Καδάεϑῃ, 
δο6 Νοίο δὲ επά οὗ οἷ. χιϊ.: οὐ Βαγῃθα, 9ὲ6 
Νοῖε δὲ επὰ οἵ (μ]5 σμιδρίεσ. 

{ΓἩδοῦ. 
γέ δνια, 4Ά. 

4 ςβδρ τὉ 
34. 



ν. 1ο---28.] 

τῆς σὨΠάγεη οὗ ἰϑγδεὶ, (μδὲ {ΠῈῪ 5Ποιυ}]ά 
ποῖ ρῸ ἰηἴο ἴδε ἰληά τννῆϊςἢ τῇς ΓῸΚΡ 
Παὰ ρσίνεη Ποτι. 

ΙΟ Απά ἴδε [ΚΡ ̓8 Δηρεγ νγὰ8 Κίη- 
ἀϊεά τῆς βάπιῈ {{π|6.9 δηά πὲ βϑύγδγε, 

δΑγἹηρ,, 
11 ϑύυγεῖὶγ ποῆς οὗ (ἢς πιθ (παῖ 

δ τἴδρ. 14. ΟΔΠ16 ὉΡ οι οὗ Εργρῖ, δΐτοηι ἴννεηγ 
ελτβ οἷά δηὰ υὑρνναγά, 51|4}} 8εεὲ τὴ68 
Αηά ψῃϊςοἢ 1 δύνα ιτηῖο ΑὈγδῆδπηι, 
πο 88δς, δηά ιπῖο [αςοῦ ; δεοδιιθα 
1ΠΕΥ πᾶνε ποῖ ἵν Υ (Ο]]οννεὰ πιε: 

12 ϑδνε (ὑδἱεῦ {πε 5οὴ οὗ Ϊερῆμυη- 
πεἢ τῆε ΚεποζΖίῖε, δηὰ [οβῆυδ τῆς 
80η οὗ Νυῃη: [ογ {ΠῈῪ πᾶνε ΨΠΟΪΙΥ 
ξο]οννεά τῆς ΙΟΚΡ. 

12 Απά τπεὲ [,ΟΚ 8 ΔΠΡῈΓ νγ88 Κίη- 
ἀἸεά δραίηϑε 1βγδεὶ, δηὰ ἢθ πιδάς {Πεπὶ 
ὙνΆΠ ΠΟΥ ἴῃ τῆς νυ] ἀθγη 685 ἔΟΓΥ Ὑ6ΆΓ8, 
μη1}} 41} τὴς ρεπεγαζίοη, τῆδί Ὅι 
ΕΥῚ ἰῃ τπ6 βιρῃς οἔ τὴς ΓΟΚΡ, νγᾶβ 
ςοηϑυπιαα. 

Ι4 Απά, θεἢοϊά, γε ἅγε σίϑεβῃ ὑρ 
ἴῃ γουγ [Δι Πεῖβ᾽ βίεδά, δῃ ἱπογεαβα οὗ 
501] πηεῃ, ἴο διιρτηεηΐ γεῖ ἴῃς δαῖτα 
ΔηρεΣ οὔ ἴῃε [ΚΟΚΡ τονναγά [5γδεὶ. 

1ς Ἐογ ἰἔ γε ἴυγῃ ἄνγᾶὺ ἔτοπι δῇεγ 
Ἀϊπι) ἢ Μ11] γεῖ ἀραίη ἰεᾶνε ἴπθπὶ ἴῃ 
τῃε νν»] ἀεγηε85 ; ἀπά γα 584]} ἀββίσου 
411 1Π15 ρεορὶε. 

Ι6 4 Απά {ΠΕ ςᾶπιθ ΠΕΔΓ υπίο 
Ὠϊπι, δηά εαἰά, Ὗε νν1}}]} δυ1]4 5ῃῆεερ- 
[ο]ἀς5 ἢεσε ἔοσ οὐγ οδίτϊε, δπὰ οἰτε8 ἔοσ 
ον {π||6 ομαβ: 

17 Βιυῖ νγε ουγβεῖναβ Ψ11} ρὸ τ 
διτηοά Βείογε τῆς σὨ]άγεη οὐ [ϑβγδεὶ, 
ΠῚ} νγὸ πᾶνε Ὀγουρῃς τπεπὶ υπῖο 
(Πεῖγ ρίδςε: δπά ουὖγ πες οὔ 68 5}4]] 
ἀννε!] ἴῃ τῆς ἐεποοά οἰτίε8 Ὀδσδυβα οὗ 
τῆς ἱῃῃδδιϊδπῖβ οὗ τῆς ἰΔπά. 

18 ννε νἹ}] ποῖ τγεΐϊυγῃ ὑπο ΟἿΓ 
Ὠοιι868.9 ὑπ] τὴς ΤἙΒ]άγεη οὐ [ϑγδεὶ 

12. ἐῤὲ Κρρμρα ] ΟΥ. σ Οἤγου. ἴν. 12 
544.; δηὰ οἷ. ΧΙ, 6 δηὰ ποίο. 

19. οπ γομάξν “οἱάςε )ογάαῃ.. οα ἐδ: “46 
γογάαη"] ἼδῈ εἐχρζεβδίοηβ ἱπ ἴδ ΗθΌΓΣΕΥ 
ἀὐβδεγ Ὀυΐ 51 ΜΕΥ (σπε-εὐεν ἰαγ-γαγἀδη---ρο- δέν 
δ7ὰγ-γαγάφη). ΑἸὰ ἴῃ ν. 32 ΜΠ ἸΣΡΕΤΙΣΙΥ 
τα οἵ ἴδ αἀϊΞξίτεςϊ ᾿ψεϑὲ οὗ [ογάδη, δοὺς 
Βοτὸ Δρρ δά ἴἰο {πὶ οδϑὶ οἵ ἴἴ, Ὅς ἴεστῃβ δῖδ 
ἐδετεΐοσγο υϑοὰ ἢ βόῦῖο ἰχ Ὑ (εἶ. οη Πουΐ. 
ἴ. 1), ἀπά ἅγὸ βοσὸ δοσογάϊηρ} ἀεῆποά ὉΥ [86 
δάϊοη οὗ ““ξογυναγά " δηὰ “" οαϑίνγασα " χὸ- 
ϑρες νου, : ι ; 

ΝΌΜΒΕΒΞ5. ΧΧΧΙΠ, 

ἄοης. 

δᾶνα ἱπῃογιοὰ νεῖν πιᾶῃ ἢ18. ἱπῆ6- 
τϊληςεα. ᾿ 

Ι9 Εογ ψὲ ψ1] ποῖ ἱπβεσῖε στῇ 
δ Οἡ γοπάεγ 5:46 Ϊογάδῃ, οἵ ἔογ- 
ννιὰ ; θασδιιβ6 οἷἵ με Πίδποο 8 (8116 η 
ἴο υ8 Οἡ [ἢ]8 8:4ε Γογάδῃ ελϑίνναγά. 

20  Απά “Μοβε8 3414 υπίο {Πεπ|, « 7068. τ. 
Ιἔ γε ν"}}} ἀο τὴ 5 τηΐπρ, 1 γε ψ}}} ρο ἡ" 
Διτηεά Ὀείοτε {πε ΠΟᾺΡ ἴο ννᾶγ, 
21 Απά Μ1] ρὸ 4]] οὗ γοιι δγπχεά. 
ονεΓ Ϊογάδη δείογε ἴῃς ΓΟΚ,, ὑπ] 
ἢδ Πδῖῃ ἀπνθη οι 8 ΘΠ 6Π1168 ἔγοπὶ 
δείοτέ ἢϊΐπι, ὍΝ 

22 Απά τἢς ᾿απά θὲ βυδάιεά ὃδε- 
ἴογε τῆς ΓΟΚΡ: τμθη αἴεγνναγά γε 
804}} γεΐιγῃ, δπά θὲ ριυ 1ε88 Ὀείοτε 
εῆς ΙΟΚΡ, δηά Ὀείογε [βγδεὶ; δηά 
118. Ἰλπα 5ῃ4}} θῈ γοιιγ ροβϑαϑδϑίοῃ δ6- 
ἴογε τῆς [.0Ὰ Ὁ. 

22 Βυὲ 1 γε Μ]1 ποῖ ἀο 80, δε- 
ἢο]4, γε ἤᾶνε βἰηπεά δραδίηϑὲ πε 
ΓΟᾺΡ : δηά θὲ ϑυΓα γουγ 5ίῃ νν}}} μπά 
γου ουζ. 

24 Βυϊὰ γοιι οἰτε8 ἔοσ γοιγ {ππ||Ὸ 
ΟΠ 68. δηὰ ΤῊ ἔογ γοιγ 5ῆδερ; δηά 
ἀο τπδὶ ἢ ς ἢ Βδῖἢ ργοςεεάεά ουξ οὗ 
γουτ τηοικῇ. 

ἃς Απά τἢε ΤοὨΠ]άγεπ οὗ (δά δηά 
1(ὴ6 σὨΠ]άγεη οὗ ευδεη βρακε υπῖο 
Μορβεβ, βαγίπρ, ΤΥ β8εγνδηῖϑ νν}}} ἀο 
85 ΠῚΥ͂ σε! ςοπηπδηάείῃ. 

26 Ουζτ ]ππ|ἰ6 ομθ8. οὐγ νγίνεβϑ, ΟἿἹΓ 
βοςκβ, δηὰ 41]1] ουἵἦ σδίτ]θ, 521} ὃς 
τῃεγα ἴῃ τῆς οἰτε5 οὗ (Ἰ]οΔλά : 

27 “Βυϊ (ὮΥ 8εγνδηῖβ νν}}} ρᾶ85 ονϑῦ, 4 7]. 4. 
ΘΥΕΓΥ͂ πΊδῃ ἀγπιθά ἔῸΓ γγᾶγ, Ῥείοτε τῆς ἢ 
ΓΟῸΚΡ ἴο δαῖιϊς, 45 τὰν Ἰογά 52. 1ἢ. 

28 8ο σοηςογηΐηρ; [Π6πὶ Μοβ68 ςοῃ- 
ταλπἀεά ΕἸεδΖαγ ἴῃς ργίεβί, δηά ]ο- 
βῆιια 1Π6 βοη οὗ Νυῃ, δηὰ τῆς ςἢϊοῖ 
[Δῖῃοτβ οὔ ἴῃς τΠ068 οὗ ἴῃς σΠΠάγεη οὗ 
15γδὲ]: 

48. δὲ “γέ οι οἷπ «υἱῇ βαά γοι ομ] 1.1ϊ, 
κηονν γὺ οὗ γΟῸΓ 5818 ἰδαῖ 1 ν}}} Βηά γου 
ουἱ." Μόορεβ ἱπιρὶῖεβ μδὶ {μεὶγ δὶπ νσουϊὰ 
εὐδης 8 }}}7 Ὀγηρ 115 ον Ριηὶ ἢ δὶοης 
ψῈ τί, 
7. δεύογε ἐδε ΟΕ .6. ἹτΑτη αἰ δίεἶ νυ ἴῃ 

ἔτοηΐ οὗ ἴδ βδογοὰ ἴοϊκεης οὗἩ [πο 1, οὔ 5 ρζοὸν 
ΒΡΏς6: ςἢ, Χ. 18---Ι, 

48. οι ε: εογμ»ιαπάε οϑοβ ψίνεβ {Π6 
ΠΟΟΘΒΘΑΤΣΎ ποι ΠἸΟΠ5 ἴο ἴποϑο ᾿ηἰγυσῖοὰ ἡ ἢ 
{με ἀυΐγ οὗ πιακίηρ ἴδε ραγοη (ςΐ. χχχίν. 
17 544.). [ξ νγᾶβ ΟἹΪγ θη [86 πη δηὰ 8 
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29 Απά Μορβεβ εαἰά υπίο τπεπὰ, 1 
τῆς ἙςμΠ]άτγεη οὗ (σά ἀπά τε ςἈ]]άγεη. 
οὗ ευδεη Ψ1] ρᾶ8588 ἢ γοι ονεΓ 
]ογάδη, Ἄνειῦ πιᾶη ἀγπιθά τὸ δδίε]ς, 
δείοτε τῆς ΓΆΡ, ἀπά πὸ ἰδληὰ 5} 2]] 
δε 5 δάἀπεά δείοτε γοιι ; {δ γα 5}]]} 
δῖνε τῆεπὶ (Π6 ἰαπά οὗ ΟἸ]ελά ἴογ ἃ 
Ροβϑεϑϑίοῃ : 
..20 Βιυῖ ΙΕ {ΠΕ νν}}]] ποῖ ρᾷ88 ονθῦ. 
στ γου ἀγηθά, τῆ ΕΥ̓ 538} ἢανε ροβ- 
ϑαϑϑίοηϑ ἈΠΊΟΠρ γοι 1η ἴῃ6 ἰαπά οὗ 
(ὐλπμδδη. 

21 Απά τῆε ομΠ]άγεη οὗὨ (ὐδά τδπά 
τῆς οἰ] άγοη οὐ Εδυθοη δηβννογοά, 
ϑΑγΐ Πρ, Α8 16 ΓΟᾺΡ Βδῖῃ 8414 υπῖο 
ΤῊΥ β8δγνδηῖβ. 80 ὙΜ1}} ννε ἀο. 

72 Υε 111 ρᾳ88 ονεῖ δγπηεὰ Ὀθεΐογε 
ἴῃε ΓΟΚΡ ἱπῖο τῆε ἰληπά οὗ (ὑδῃαδη, 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΙΙ. [ν. 29--36. 

(δὲ τῆς. ροββεβϑϑίοη οὗ οἱὐγ ἱπῃογίίδηςα 
οη τῇϊ5 814ε Ϊογάδηῃ σπιαν δ ουτϑ. 

212 Απὰ “Μοβεβ ρᾶνε υπίο τἢεη]., “Ῥευι. ψ 
ευέη ἴο ἴῃς ςὨΠ]άγεη οὐ Οὐδά, ἀπά ἴο 7 εῆ. 13. 8. 
τῆς ΤΠ] άγεη οὗ δυδεη, ἀπά ὑπο μ4 1 55. «- 
της ετῖρε οὐ Μδηδββεὴ τς 8οη οὗ Ϊο- 
56Ρἢ, τῃ6 Κίπράοπι οὗἩ διῆοῃ Κίπρ οὗ 
τῆς Απιογίϊεβ, ἀπά τῆς Κίηράοπι οὗ 
Ορ Κίηρ οἵ Βαβῆδη, πε ἰδπά, στ 
[6 οἰτἰ698 τΠογοοῦ ἴῃ τῆς Τσοδϑβῖβ) συ 
τῆς ςἰτἰε8 οὗ ἴῃς σουπίγΥ τοιηά δθοι. 

24 ἅ Απά τὲ ΤΠ] άτεη οὐ (δά 
διε]: Ὠίθοη, ἀπά Αἰδγοίῃ, δπά Ατοεοσ, 

ς Απά Αἰτγοῖῃ, ϑῃορῆδη, δπὰ Ϊδδ- 
ΖΕ, δπὰ Ϊορθεῆδῇῃ, 

26 Απά Βειἢ-ηἰπγαῃ, δπὰ Βειἢ- 
μάγδῃ, ἰδηςεά οἰεβ: δηά [0]45 ἔογ 
8ῆ6Ερ. 

8.41 {τἰδ65 τοςοϊνοα ἐποὶσ ἱηπογιίδηςθ ἴῃ νυ ϑβίογῃ 
Οδηδδῃ, ἐμαὶ {π6 ἔννο {{|0ῦ65 δῃηά 4 ἢδ]ξ, μανίηρ 
Γι] Β]1οἀ (πδ΄ σοπάϊοη5 τεαυϊγεὰ οὗ ἔδοτη, ἔοτ- 
ΤΆΔΙΪΥ οηΐεγοὰ ᾿ηΐο ροβϑεβϑίοη οὗ Οἱϊοδά δπά 
Βαβῆδῃ, Ὁ. 12; οἴ. Πουΐ. 1}. 12---.2ὸ. ΤΏοη 
ἴοο, πο ἀουδέ, {Π6 Ὀοιιπάδγιοβ οὗὨἨ ἔδεῖγ γεβρες- 
ἔνθ δ] οἰπηθηΐβ ννογὸ ἀοίογηϊηρά, 

383. ῥαΐ δε ἐγὶδο ἡ Μαπα...0] ΤῊΪ5 μα] 
ἐγ, σοηϑιϑ ηξ, 85 ἀρρθᾶγβ ἔγοτλ Ὁ. 20 544.) 
οὗ [Π6 ἔαῃλ θα οὐ Μςοῆϊγ, 15 ἤθσο σηθηςξὶ οηθὰ 
ἔοσγ ἴπὸ ἢγβι {π|6θ. [ἰ νουϊά βθοπὶ [Πα Μοβοϑβ, 
ψν ἤθη δϑϑρηϊηρ ἴο ἴΠ6 ραϑίογαὶ {γἰδθ5 (Π6 ἴῃ - 
Βογιίδηςο  ΒΙοἢ (ΠΟῪ ἀοβιγοά, ἴοοῖς ορρογίιη!ν 
αἱ [Π6 βαὴθ {{π|ὸ ἰο Δρργοργίδαίΐο ἰο ἔθθβϑθ 
Μαμπδϑβϑιίος. βρϑοδ!νγ [Π6 ἀϊδίγιςς ΠΟΥ δά 
ΙΓ ουδάυεά, Ὑδυ5 ἴΠ6 ψ ῆΟ]6ὸ οὗ ἴδ6 
ΠΟΠΠιεγοα σΟὈΠΓΓΥ νγᾶβ ὈΓΟν 5 ΟΉΔ ΠΥ ἀ15- 
Ροβοὰ οὗ, δηά (86 ἔογυναγάῃοθ δηὰ υδίοιγ 
οὗ [6 Μδςβιγοβ τενγαγάθα [1 966ΠῚ5 οἰθαγ 
ἔγοπιὶ Ὁ. 39 δηά Ϊ]οϑὶ. χυ!Ἱ. σ, [δαξ {(Π6 ο] αἱ πΊ5 
οὗ 1π6 Μδοβιτΐοβ ἄσγοϑὸ ΒΡΙΥ οὐ οὗὨ {ῃ6 Ὁ 
οχρίοἱἵβ. 

84-- 36. δεξοπιοηΐβ ἔοιτηοαά ἔογένν ἢ ὉΥ͂ 
1π6 Οδάϊίεβι ὙΠ6 οἰ 65 ἤοσγὸ παιηθὰ [24]1] ἰηΐο 
[γε ξτοΙΡ5. 

84. Το ᾿ἰοδάϊηρ οἸἿΥ οὗἩ [πε ἔγϑέ στοὺρ 15 
ίδοη, εξ, χχὶ, 40; ς4116ἀ, ἔτοπι ἴπ6 ροϑβϑεβϑίοῃ 
Ὑ Ὡς ἢ (Π6 Οδάϊίεβ πον ἴοοκ οὗ 1, Ὠιθοη-ρ δά, 
ΧΧΧΙΙ. 45), 46. [1ἰ ΔῪ ἔρυΣ πλ}165 που οὗ (Π6 
Ατηοῃ; δηὰ 115 Ὄχίθηξινθ σγι!η5 511} Ὀθᾶσ [ἢ6 
πδίηὴθ ὈΒθᾶη. [1Ἐ νγᾶ5 βοὸ πὲ [Π6 Μοδθϊξο 
δίοῃθ ννὰ5 ἀϊθοουογοά ΌΥ {86 δν, Τ. ΚΙείη, 
ἴῃ 1868. Αοσροοτγάϊης ἴο ἃ ΥΟΓΥ͂ ΡΓΟΌΔΌΪΘ τὸ- 
βίογδίιοῃ οὗ ἔννο Ἰδεϊογξ τη βϑὶηρ δὲ {Ππ6 οπά οὗ 
[Π6 ἢτϑξ [πὸ οὗ (Π6 ἱπβουροη οἡ [6 βίοπθϑ, 
ΟΠοπιοϑηρδά (- 6 ψψῃοβο ροοά ἔογίιιπο 15 
ΟΒοιλοϑῃ," εἴ, Βαδ]- δά, ]οβῇ. χί. 17), 1Π6 
ἔλῖῃοσ οὗ Μοβθθα, ννὰ9 ἃ Ὠιθοηϊΐο. Ὀιδοη ἰ5 
Γεοκοηθά 45 ἃ Κουθδοηῖο ἴοννῃ, [οϑβῇ. χὶϊ.  ; 
ὙΉ15ὲ ἴῃ 158. χυ. 2 δηὰ [6γ. χῖν. 18, 22, ἰΐ 15 

βροόκθη οὗ 8ἃ5 Μοδϑιθ, Οοςεςυρῖοά οἡ ἴδ ἤτϑὶ 
Δοαυ ϑμίοη οὗἉ ἔπε ἱεστι ογυ Υ ἴμ6 Οδάϊεδβ, δπὰ 
ἀϑϑιρηθά ΌΥ [οβϑῆυδ ἴο ἰπΠ6 Ἀριθδεμοβ, [ἃ νγὰ5 
Θνθη Δ }ν τοοδριαγεά Ὀγ [π6 ΜοδΌΙίε5, ἴῃ νυ μοθῈ 
Βιδηάϑ ἰὲ στοπηδιηθά. “ιαγοίῥ, ἱ. δ. “"στονγη5,᾽" 
τον ὑπὸ γαΐπ Αἰάγύς, οἡ {π6 81]} ἰο ΔΙ ἢ ἢ 
δῖνοβ 115 ΠΔΠΊ6, νγᾶ5 ϑθνθη [1165 ποι -ννοβέ οὗ 
Ὀιθοη. “γοεγ, πον Ασᾶϊγ, 5ο ἴῃ σιιϊΐῃβ, ἸΔΥ 
Ὀοίννοοη Ὠθοη δηά ἰδ Ασῆοῃ, οἡ ἴ86 ὈΓΙΠΚ 
οὗ [86 ρῥγοοϊρίΐοιιβ γσανίπε (ἤγουρὴ ΙΓ [παῖ 
ἰοττοπὶ ἤοννβ. [{ πιισὲ ποῖ ὃὉ6 ςσοπίουηάος 
τ ἢ [ὴ6 Ατοοῦ ἡ ὨΙΟἢ [611] ρου ΠΟΉΕΥ ἴο ἐδὸ 
Ομάϊίοβ, ἰῃ ἔτοηξ οὗ Ἀδοθδ-Απιοῃ, [οϑῇ. 
ΧΙ, ἃς. 

856. “τοί, ϑδοῤῥδαῖ ΜΠ Αὐσοῦ- 
ΒΌΟΡ.Δ:, ἰ. 6. Αἰτοίῃ, οὐ Αἴλγοίῃ οὗ ϑβορῆδῃ. 
ΟΥ̓ “οὗ [86 Ὀυττον,." ὍΠὸ δαάπίοη 5 τηδά: 
ἴο ἀϊβιϊηρι 5} (815 Αἰδοόίἢ ἔτο ἴΠ6 ομθ 
ὩδΙηθαὰ ἰπ [Π6 γοῦϑο ρσγθοθάϊηρ, ἔγοπὶ ΒΓ ἢ [ξ 
γγ5 ΡΓΟΡΔΌΪ ποῖ ἔα ἀϊξίδηί. ὙΤδ ἔουγ οΙ{165 
ΠΟΥ Ὠδιηδὰ ΠΊΔΥ Ὀς 5: γ]6ὰ (86 ὈΙθοη 56{{]6- 
τηοηΐ. 

)αακχεγ) Οὐ Ϊλ2οσ. 866 οἡ ὕ.1. ὙῊΪ ΟΠ 
σ ἢ [Π6 ποὶρθουγπρ ορσὀεῤαδ, τον [ΘΌοΙ ΠΑ, 
ἃ Τυϊηοά ρῥἷδοθ ϑούθῃ Π11165 ἴο ἴμ6 πογίι-δαϑῖ, 
ογιχοά {Π6 Ξοσοπά βτουρ. 

386. Το ἐπιτὰ Οδάϊίε ϑβεϊ]θπιεπέ ἸΔΥ :η 
[(᾽ὴ6 νδιον οὗ 186 ζοτίλπ, ἴο {86 ννεϑὲ οὗ [86 
τεσράϊηρ, νὴ ὙΠ ἢ 1 ἸΏΔΥ ΡΟΞΘΙΌΪΥ πᾶν 

ςοπηροίοά, [{ σοπιργιϑρὰ (6 οἱ65 οὗ 
Βειῤ-πέγιγαρ, οἴδιογννιθο Νίτησγαῖ, δηὰ Μείῤ- 
βαγαη: 566, ἕογ Ὀοίῇῃ, οἡ χχὶϊ. σ0. ὝἼὥΖΒο ἰδίζογ 
οὗὨ {656 ΔΚ τίη {πὸ στουηὰ σονογοά ὉΥ πο 
15 γδ6} 15} σαπὶρ, δηὰ ἱμογεΐοσθ σὴ δΒδγάϊν 
μάν θοῦ οσουρίοὰ ὈΥ 86 Οδάϊίεβ 811] [86 
δοϑέὲ ογοββοά ἰῃς Τογάδῃ. 

ΤΠΟ αδζοῦ δηὰ Ϊ]ογάδῃ ϑει]οτηθηΐ8 ὙγΟΓΟ 
δνθη 4} }7 σοηβιτηοά ἴο {πὸ ὐδάϊο5 85 ρασί οὗ 
ΠΟΙ͂ ᾿ηΠογιίδηςο, ψῃ]ςο ἢ ἔσοπιὶ ἴδοηὶ σἰσοιοβοὰ 
ΔΝΑΥ ὩΟΠγατάβ,. Βυΐ {μεῖς Ὁ Ὀοη 5εῖ(ϊθ. 



ν. 371--41.} ΝΌΜΒΕΚΒ. ΧΧΧΙΙ. 

17 Απά δε ομΠ]άγοη οὗ Κευδεη δ} 
Ηεβηθοη, ἀπὰ ΕἸεΔ] ἢ, ἀπά Καὶ ἐγ): Παὶ πὶ, 

48 Απὰ Νέερο, δπὰ Βδαί-πιεοῃ, 
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τοοῖς ἰξ, δηά ἀἰϑροΞξβεβϑεά τῆς Απιογῖα 
γνΠ ΙΓ ἢ τυας ἰῃ 11. 

40 Απὰ Μοβεβ ρανε Οἰεαά υπῖο 
᾿Ηοῦ.. (ΠεῖΓ πᾶπηθβ δείηρ σμδηρεά,) δπὰά Μδςμίγ ἴδε ϑοη οὔ Μδπδββεὴ; δπά με 
ον εαὐἰδρα β Ϊ ὧν πᾶνπες ΘΠΙΠΏΔΗ : ἀπά ἴρανε ΟΠΟΓ πᾶπη68 τη- ἀἄννεὶς τΠογαίη. 
πε λανεε (0 τῆς οἰτίεβ νυ μος ἢ ΤΠ δυ46ἀ. 41 Απὰά “7αΑῖτ τε βοὴ οἵ Μάδῃδββεῖ ἢ Ῥευι. 3 
οὐ φῳῖ .. 39 Απά τῆς ςΠ]άτγεη οὔ Μδο γῆς ννεηῖ δηά ἴοοκ τῆς 51π14}} ἴονγῃβ [ἢθγθ- 
--. 580ῃ οὗ Μδῃδϑββεὴ Ψψεηΐ ἴο ΟἸἰοδά, ληὰά οἱ δηά οδ᾽Ἱεά τἢετι Ηδνοί!-]Αἱγ. 

τηϑηΐ, νυ] ἢ τγᾶ5 ουξ ΟἹ ἔγοπι (ἢ6 οἴποῦβ, τηυϑέ 
δᾶνθ ραβϑοά ἰηΐο (86 ροβϑοϑϑίοῃ οὗ ἘἈδρυδθθῃ: 
866 Ϊοϑβῇ. χὶμ. τό, 17. 

37, 38. Το Ἀδυδοηϊος οϑί δ 5ποὰ {Π6πὶ- 
Βεῖνοβ Σοτο (ΟΙΏΡΑΟΪΥ ἴπδη ἰδ Οδάϊίοβ. 
ΤΎΠΟΙΣ ΤσοηΐΓΑ] ΟΥ̓ νγὰ5 ἴῃ6 οἷά Αἰηο  ϑἢ 
σλρὶίαὶ, Η ϑῃθοη: 566 οἡ χχὶ. 2ς. ΤΌΠΟΥ οςςι- 
ΡΙοὰ αἰϑο ὐαίεδ, πον ε]-᾿ Α], ἃ τλ}]6 ἴο (86 
πουίἢ-οαϑῖ; Λίεδο, ῬγοΟ Δ ΌΪΥ [Ὦγοθ τα ]]65 ἴο (86 
βουϊῃ-ννεϑὲ (566 οἡ χχί. 2ο); δηὰ Βδαί-ριέοη, 
ΠΟΥ͂, ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ Μγάη (5εε ΒΙτοκμδτγάϊζ, Ὁ. 26ς), 
ΠΟΑΓΙῪ ἔνγο ΤῊ 1165 ἴο {π6 ϑουΐϊ ἃ, Τῇ πδπιδβ οὗ 
ἴδιο ϑῖ ἴτνο οἰτ65 {ΠΟῪ οπάθανουγοά ἴο σἤδηρο, 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ οἡ ἀεοουπί οὗὨ {πεῖν Ἰἀοϊδίγοι). “8δ- 
τασίοσ, ΟὗἨ Νεῦο, [ἐγοπιθ (οἡ 138. ΧΥ. 2) 54γ5: 
“Ἰῃ Νοῦο εγαῖ Οδδπιοβ ἰάοϊτι σοηβθογαίαπΠι, 
ιοά ἃ11ο ποπιῖηθ Βδδὶ-Ῥβοροσ δρροϊ]δίυτγ." 
[ ννᾶβ στεΐδκρη ΌὉΥῪ Μαβϑῆδ, οἶσε. 89ρς Β.0., 85 
16 Μοδθιίο βἴοπο γθοοσάϑ: δηὰ βθῆςθ νγὸ ἢπά 
1 βροκθϑη οἵ ὈΥ [ϑαϊδῇ, χυ. 2, δηὰ ὈΥ 7Θγοπη δῇ, 
ΧΙΝΙ, 1, ἃ5 ἃ Μοδθϊϊο ἴονγῃ: ςξ, οἡ χχί. 29. 
Βεοοη (νυ. 3), οὐ Βεΐ-ποοη (7 6γ. χ]νη. 23), 
ΤΆΏΔΥ Ὅδ [Π6 πδῆῖθ ΟΥ̓ ν ὨΙοἢ Β4Δ]- το νγᾶ5 
τορδοοά, Ὅο οἰξίοβ, βονγόνοσ, 581 θοσὸ ἴῃ (δ6 
ἀλγϑ οὗ ἴΠ6 ρῥγορμεῖβ πος οἱά ἀοϑιηιδίοης; 
ςξ, [5. χν. 2) Εζοκ. χχυ. 9. Βδαὶ-τἤθοη ᾿ηἀοοὰ 
ψνου]ἀ 9566πὶ ἴο πάνθ ἔδ)] θη ἰηΐο [ἢ6 παπάς οὗ 
ἴμε Μοδθὶίεβ θείοτε ἔπε ἀδγβ οὕ Μεβδα, νγῆο 
ΒρΡΟΔΚ5 οΟΥἨ ΠΙΠΊΘΟΙΥ 48 μανιηρ ἴδετε δ] ἃ 
ἴοι ρ]θ, πὸ ἀουδὲ ἴο Οπολοβῃ, δηά 85 μανῖης 
ἔοτιβοὰ 186 ἰονσῃ. Ηδ ψουϊά 5θὸπὶ ἴο πᾶν 
τηδάθ τ (6 5σοηρῃοϊά ἔτοπλ ὙΠΟ ὮΝ ἃ5 ἃ 
0515 Ὧθ6 ορετγαϊοὰ ἴῃ ἢΐβ Ἰδίοσ. σοηηιιθϑίβ. 866 
δοπ)οξ πηδηη, ὁ 16 δῖεζο. Μοϑδϑ,᾽ ΡΡ. 1ό, 17. 
ΟΣ {6 τοσηδιπῖηρ ἴνγο οἰἐ65 οὗ ἴπ6 Ἀδυδοηϊθ 
βοε ]οτηθηΐ, Κὐγ αἱ δαΐ»ε, Μ ὨΙΠἢ 15 πιο! οηδὰ 
Ὀοΐννοθῃ ΕἸθαϊθῆ δηὰ Νοῦο, μ85 Ὀδθη βου ρῆϊ 
ἔγοθ τ 1165 δου ἢ οὗ Ηδβῆθοη, ἴῃ (ἢ6 σὰΐπ5 
Κποσῃ 845 εἰ- Το. Το ἀποϊθηΐϊ πᾶπιθ, ᾿ν ΒΙ ἢ 
55 η1Ώ65 “ἴδε ἀουθ]6 οἰ Υ,᾽) ΤΊΔΥ ρογπᾶρϑ ΌΥ ἃ 
1156 εἰ τη Ο] ΟΡῪ πᾶν Ὀεθη τυτιτθη ΚιγΟ δ  ΠΔ1 πὶ, 
πιάνο Ἰοβὲ 115 1η1{14] 5υ}140]6 ἴῃ οουγϑο οὗἁἨ Ἐπιο, 
δηὰ Ὀδεη οσοττυρίοα ἱπίο 118 στηοάειτι ἔογπι. 
Αδςοογαϊηρ ἴο Ευϑοῦίυ5 Κιπαίῃδιτη 15 ἴο Ὀδ 
ἔουπά ἴῃ [86 51:16 πον οδ]]θὰ Καγεϊγαΐ, οὐ [86 
τηοϊπίδιη, οἷοϑο ἰο Αἰαγοίῃ: δυΐ {815 νουϊάὰ 
δανο ἰδῖπ σὴ ἐδὸ βϑουΐμοση Οὐδάϊο ει {16- 
τιοηΐ, δηὰ νουϊὰ ποῖ βᾶν δθθη οςςυρίοά 845 
γεῖ ὉΥ ἐπε Ἀουθδοηϊίο5. 1,45], ϑδέῤνιαρ, τλοτα 
ΡΓΟΡΕΙΥ δ: Ὀπιδῃ, ἕδπιοιιβ αἵ ἃ ἰαΐεγ ρεποὰ ἔογ 
115 νἱπ65, ἢ. 154. χνὶ. 8, 5111} ἰοᾶνθβ ἔπ ἴσας οὗ 
[18 ΠΔΠΊΘ ἴῃ ἴπ6 συ 5 65- ϑαιηθῆ, ἔοῸΓ Π1}165 οαϑξ 

οὗ Ἡδοῆθοη, ὌΠ 411] ἴμοϑο θυ θη ο1 65 
οἰ υβίοτοεά τουπὰ ΗἩοόϑῆθοη ; δηά, δ᾽ ον ίηρ ἃ ἔδισγ 
5ρᾶςδ γτουπά οδοἢ, ἴΠ6 οχίεηξ οὗ {86 Ἀδυθθηϊδ 
5 Ποπιοηξ ἡνοιϊὰ 6 δῦοιϊΐξ οπϑ-ϊοης ἢ οὗ [Π6 
οχίοπέ οὗ {π6ῚῚ δνθηΐδὶ ἱπῃεγΐδηςθ. ΤΟΥ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ δὲ {86 ραγίιοη τεϊδι θὰ 411] ἴῃ6ϑ6 
οἰ 65 ψὮ (ἢ6 οχοοράοη οὗ Ηδβηθοη [156]} 
ΙΓ ἢ, Ραϑϑίηρ ἴο [πε 1,ον]ῖ65, νγᾶ5 ἐμοηςοίογι ἢ 
τοςκοποὰ 85 νη ἐδο ἔγιρο οὗ Οδά. 

71 18 οὈνίουβΒ (μαξ ποιῖποῦ {πὸ Ἀρυθρηϊΐος 
ὯΟΥΓ {ὴ:6 Οεάϊίες νοῦ ἴπ6 ἔουηάεῖβ οὗ [86 
οἰτἴ65 οὗ ψ δὶς ἢ ΠΟΥ ἢ 5 ἴοοϊς ρΡοβϑοϑβίοη, ἀπά 
Ὡς ἢ ἴδ ἰοχὲ ἀδβογιῦδ5 {Ποῖ ἃ5 ““ δι] 41 ηρ.᾽ 
ὙὝΠΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪ ἐογβεὰ ἴδεπι, ἔοσ ἴδε ἤγεξ 
Ἐπιο οσ δίγεβῃ, 80 25 ἴο γσεπάογ ἔποπὶ ὑἶδοοβ οὗ 
ΒΑΕ ἴοσ ἐποῖς 2 πλ11}165 ἀυγίηρ ἴδ σαηηραῖρτι5 
ου {πε οἴδμεγ 5ἰάε οὗ ἴῃς Τογάδη ; ἂπά ργονϊ ἀθὰ 
(δοπὶ ἢ 41} σοηνθηΐϊθηοεβ ἔοσ ἴμεις ἤοςκϑ 
δηὰ πογάϑ, 

389. 206 εδίἰάγοπ 9 Μαοῤὶγ] Μδοῆῖσ, (ἢ 6 
50οὴ οὗ Μαπδϑεϑοῆ, ννᾶς ἰοηρ 5ίῆςθ ἀθδά : ὄὐξῃ 
ἢϊ5 ϑοὴβ δὰ Ὀδθῃ Ὀγουρῆξ ὉρΡ Ὁροη Το ϑορ ἢ 5 
Κηθοβ (Οξεη. 1. 22).) Βυξ [Π6 τέπονῃ 86- 
υϊοὰ ΌΥ 85 ἀεβοοπάδηϊβ γαϊϑοὰ ἢϊ5 ΓΩΠΥ͂ 
δἰπιοσὲ ἴο ἴδ αἰρην οὗ 4 06; δηὰ {[Π6 
Μαδς  γ(οϑ τὸ 'ῃ [86 ποχὶ γϑγβα βίγ]οὰ Μδςῆιτγ, 
Ἶυ5ὲ ἃ5 {π6 σμ]άγοη οὗ [υἀδῇ, οὐ οὗ Ἐρἢγαὶπὶ 
ἅτ οἴδθῃ βϑροκεοὴ οὗ δ8 [πάλῃ οἵ ΕΡρ σαί πη. 
80 ἴῃ Τ[υάρ. ν. 14 Μδςδὶγ 15 σουροὰ ἢ 
ἘΡὨγαῖπὶ δὰ Ζορνυΐυη. 

«υεη1} 1.6. "' δά ροπὸ:" (86 5ἰδίοπηδηξ 5 
ῬΓΕΡΑΣδίοσΥ ἴο {πὸ δησυϊηρ τοσοσγά οὗ ἴδ6 σταηΐ 
ἴο ἴδοῖὴ οὗ ἴδε Ἰδληὰ {ΠΟΥ Βδά τνοῃ. 

Οἰἰα4] Μοτε 5.ΓἸΓ ΕΥ̓ οὗ ποτ ΟἸ]ραά; 
Ὡς ἢ, που ρῇ ἱπηδοι θα ὉΥ [6 Ατηογίίοβ, δά 
Βεϊοηροά ἰο {86 κἰηγάοτῃ οὗ Οὐχ. ἈἘοβρεςίηρ 
118 υϑ6 οὗ [6 ἡδπὶα ΟἸοδά ἔογ ἴθ ἰουτΊ ΟΥΥ 
οὗ ἴῃε Μαςδίγιῖοϑ, 566 Οἢ ΧΧΥΪ. 29. 

41. αὶγ] Οη ἢὶ5 ρϑάϊγτος οἷ. ου χχυῖ. 1. 
δ νἃ5, ἰγουρῇ 15 δῖ οσ᾽ 5 τῃηοίῃοσ, 4 ἀθ- 
βοοηάδηϊξ οὗ Μδςῆιγ, ἐπουρ ποῖ οὗ ΟἹοδά; 
Ὀυΐνν 1] τοοκοηρά, οἡ ἣοσ δοςουηΐ, ἃ Μηδϑβιίο, 
Ὧ6 ἰγαοοὰ ὉΡ Ὧϊ5 δηςοϑίσΥ ἴῃ ἴδε τηδ]θ 11π6 ἴο 
[π6 τηοτὸ 1Ἰσίγίου5 ΚΑΠΪΥ οὗ [υάλῃ. ἩΗΐδς 
ονστι ἐχρίοἱί8---ἢθ νγᾶβ {πε σοπάπεγοσ οὗ Ατροῦ, 
Ὠουζ. 11. 14---58γ8 ΟῚ Ἰυδίγο ἴο ἢ19 ὩΔΠΊΘ: 
δηὰ ἴδο πιο οὗ πὸ ΠΥ 5 δἰζοσίε ΌὉΥ 186 
Βϑίοτυῃ οὗ [δῦ ἔπε 15γϑο! 5} Ἰυάρο, ἀου ὈΓ1655 
ἃ ἀοκοοπάδηϊ; ῬεογδδΡ5 α͵5ο ὈΥ [186 τροποη οὗ 
]αἴτα5, 81 [Κ6 νἱῖ]. 41, ἴΠ6 τυϊος οὗ ἴδ6 5γπδ- 
βορὰ δ {86 πεϊῃθουσίηρ οἰγ οὗἉ (δρεσγηδυπι, 
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42 Απά Νοῦδῆ νεπὲ δηά ἴοοκ 
Καμαῖῃ, ἂδηά τῆς υἱ]άρεθ τῆδγεοξ, 

ΝΌΜΒΕΚΘ, ΧΧΧΙΙ. ν. 42.- 

δηὰ οδ] δὰ τὸ Νοῦδῃ, δίεγ ἢ18 οὐνῃ 
ὨΔΙ6. 

Ἡσυο!ρ-  αἱγ] Τδὶ 15, [6 ν]]Π]λροβ, οὐ ταί ΠοΓ 
ξῖουρβ οὗ ἱεηΐβ, οὐ “"Κγδ8]5,) οἵ [41-. ὙΠῸ 
ἴοτῃ ΡΓΟΌΔΌΪ ϑργίηξϑ ἔτοπι 8Ὧη Ατδῦϊς τοοῖ, 
βϑ ΣΟ ης “ἴο ςοἸἸοςῖ:᾽" δηὰ βιφρεβίβ [μδὲ [86 
ἐονγη5᾽,) ἴῃ αιεσίίοη πιδὰ ρῥϑου ταῦ σμαγδο- 
ἰογιϑςθ, ὙΠῸ οὐρίηδὶ ὁ“ βανοῖ -Ἴαἰγ ̓"" Τεγα 
ἐνγεπίγ- γοο ἴῃ πυμθογ, τ Οἤγοῃ, 11. 22: ἰῃ 
ἴθ ἀδγβ οὗ ἴπ6 γουηξεῦ [αἱγ, ἰο τ βοπὶ ΠΟΥ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀεϑοεηάδά ΌΥ ἱπῃεγιίδηςθ, ΠΟῪ ΟἸΕΠΟΓ 
Ἡλά ἱπογθαϑθὰ ἴο {μι γῖγ, ΟΥΓ ὑγεῦὲ σεοκοηρά δ 
1τῃδὶ τουπά πιιηῦοτ, Τρ. χ. 4. ΤῊ ννοβίογῃ 
15γσδο  ἴος δά ἤονγενοσ Ὀυ δὴ ἱπηρογέεςϊ Κπονγ- 
Ἰοάψε οἵ 1815 ἀϊδίγιςῖ, Ὡς ἢ νγᾶ8 ᾿ογθουογ 
εσουγάοὰ τι ἴοννηβ.Ό. Τῃὸ Αὐτὰρ σεσκοῃ 
Τοτο ἴμδὴ σοοὸ πον ἀεϑεγίεα ἴονγῃβ ἰῃ [86 
Ηδυγδη αἱοῃς, ρ Βυςκίηρδδπι δηὰ δεοίζεῃ, 
ἴῃ Κπορβεὶ, ἴῃ ἶος.) Ηδεπος πε δρροϊ]δέοη 
ΗἩδνοῖἢ-Ἶαἱγ νγᾶβ βοπηθπηεβ οχίοηάθά ἴο πλοσὸ 
ἀϊξίαπε ρογίίοης οὗ ἴδε Μαςδίγιίς ἀοπιδίῃ; ἴο 
Αὐτοῦ υἱἢ 115 1ηγεοβοογο ἐογ Πθαὰ οἰ 165, [ἢ 6 
ὙΕΓΥ Τόνεγϑο, ἴῃ ἐδοῖγ σἰγισίαγο, οὗ “Βδνοία ;᾽" 
δηά ἴἰο Κεηδίῃ, οὗ νῇϊςῖ, Ὁ. 42, ποῖ [Ὧν Ὀυΐ 
Νοδαὴ νγᾶβ ἴδ σοπαμοσοσ (566 ει. 1]. 14: 
]οβῃ. χἱ. 20; 1: Οἤγοῃ. 1. 23). ΤὨΪ5 ἰῃ- 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ 8ἃ5 ἴο ἃ Γεηοΐο ἀϊδίγοξ ΠΊΔΥ ὃς 
"Πυϑιγαϊθὰ ΌὈΥ οὐγ υ86 οὗἉ [6 πδῆλα (ομηδιυρῆϊ, 
ΟΥ̓ ΣΙΏΠΑ [Π6 (οΥτΟΥὙ οὗἩἨ ἴπ6 βερὲ οὗ {86 
ΜοΝδυρῆῖθ, Ὀυϊ πον ἀδποίϊης ἴδε ψ 8016 
τνεβίογῃ ργονίηςο οὗ [γεϊδηά,. 

42. ἸΝοδα] ϑετίρίυγε στρεπεοηβ ᾿ἰπὶ πὸ 
τόσο, δυΐ 6 15 ἴ26 Βοῖὸ οἵ νδγίοιιϑ οχίγα- 
νδρδηΐ ἰοροηάβ 'ἰπ (6 ϑαπιδγϊίδη Βοοὶς οὗ 
]οβδυα; νος ἢ ΠΊΔΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἴῃ μαγί βᾶνγθ 
βργυης ουἱ οὗ δυϊπεπᾶς Ἰοςδὶ ἰγδάϊοη5. 

Κεπα! δὴ Νον Κεμανᾶξ, δη ἱπιρογίδηϊ ἰδ 
πρῶ ἴδο βουΐποστι Ἔχ γε γ οὗ ἰἢς ἰγαςί ε]- 
1,6] 4}, ἃπὰ οὐ [86 ννεβίοπι ϑΐορεβ οἵ [πὸ 
τηουπίδίη5 οὗ ἴδο Ηδυγᾶη. [5 Γυΐη5, σΒΙΕΒγ 
Βονγονεσ οὗ [6 Ἀοπιδη οσὰ, δἰίοϑὲ 115 ΤΌΣΤΏΟΣ 
ϑταπάρυγ; δηὰ οχίοπά ἕογ δουΐ ἃ π||}6 δοησ 
ἴδε ρσοοίριουβ Ὀδηκ οὗ ἃ ἄθορ δηὰ νυ"]]ὰ σαυῃθ. 
ὙΠΟ σΟυπίγσΥ τουπὰ ἰ5 ΓΙΘΉΙΥ ννοοάοθά. Το 
ΟἸΕΥ 15 ἀρρασγεηθ!ν ΓΔ] Νορδῇ δῇογ 115 ςοη- 
υογοσ ἴῃ Τυάρ. νἱῖ}. χα; δ ἘΠ15 πᾶπΊθ, ἃ5 ἴῃ 
Οἴδοσ οᾶ965, 61} ογὸ Ἰοηρ ἱπίο ἀϊΐϑιιϑο, δηὰ ἰδ 
οἷά πᾶπιὸ [85 δοὶά 115 στουπὰ ἴο [15 ἀδΥ. 

ΤὮο ποῦςεϑ5, Ὀοΐῃ ϑογὶ ρίυταὶ πὰ γα! οηαὶ, 
οὗ 18Π6 οοπαᾳυσβὶ οὗ πογί ῃ-οαϑίεπι ΟἸ]οδὰ δηὰ 

Βαβθδη ὉΥ 186 Μδοδιγιίοβ, ὈΪΔΙ}Υ ἱπεϊπιαῖδ 
(πδὶ 1 ννδλ οἰοοίοα ὉΥ ἃ ἔδνν Ἂδιοῖ οὗ 
Ετοδὶ Το] ΠΑΓΥ Ῥγόνγοββ, γῆο ΟΥΟΓΓΔΠ ΓΤΑΡΙΪΥ 
ἃ ἴΔΥ ἰάγροσ ἀϊδίγιςϊ ἴδῃ ΠΟΥ σου]ὰ ςΟ]ΟΠ]ΖΘΟ, 
ΤΒὸ {ῦ6 οὗ Μαπδϑϑθῇ ννᾶ5 ἴἢς ἰϑαϑδὲ πυπιὸ- 
Τουβ οὗ 411] δἱ διηδὶ, δηδ ΟὨΪΥ οἰοοά 5ἰχίἢ 
ἴῃ ἴΠ6 σδῆβιια γοο ΠΥ δοά (ομᾶρ. χχυΐ.) : 
γεῖ 1 δνεηίι δι χεςεῖνοά οὐ ἴῃε νγοϑδὲ οὗ 
Π ἃ ΚΟΓΓΙΟΓΥ 85 ἰάῦγρθ οὐ ἴπθ6 ἈνΘγαΡῸ 8495 
611 ἰο 16 οἴοσ {το 5, θοϑιθ (ἢ6 ἀϊπίγιςῖ ΠΟΙ 
Αἰ]οϊοὰ ἰο (6 Μδςδιγιίος. Το ἔδίΠοῚ οὗὨ [Αγ 
Βοννόυοσ, δοριῦ, νγᾶ5 οὗ 86 {τἰδὲ οὗὐ [υἀδῇ 
( Οδγοη. 1}. 21, 2, οἴ. οἰ. ΧΧΥΪ!. τ, δηά. 
ποΐθ); δηὰ ἴξ 15 ᾿κοῖγ {πδὲ (86ὸ Μδηδϑεϑιίθ 
Ἰοδάετβ ἱπάιςεά πλδηγ οἵ ἴΠ6 πιοτὸ δάἀνθεηζυγουϑ 
οὗ [ἢ]5, δηὰ ϑοπῖθ ῬοϑϑιΥ οὗ οἴμογ {π|δ65, ἴο 
͵οίῃ ποῖ ἴῃ ΠΟΙ͂ δηίογργιϑο ἀραϊηϑὶ Βδϑἤδῃ, 
ΎΤ6 τοπλδυκδῦϊο ποῖος 'π [ο5}}. χῖχ. 34 (566 
ποΐθ) ρῬοϊηΐβ ἴο ἃ βϑε(Ἐἰπηδηΐ οὗἨ ἰπ6 σμ]άγοη οὗ 
]7υάδῃ 45 ἴδῃ οχιϑιηρ ἴῃ ἴμ6 γε ἀϊπίτςξ ἴῃ 
αιδβίίοη; δηά ἴδυ8 ἴοο (ες ἕδεῖ, τεςογάθὰ 
7.58}. χῖχ. ο, (δὲ 186 πιαὶπ Ὀοὰγ οὗ ἴδ6 {π|δ6 
οὗ Τυάδῃ ρῥγονοὰ ἱπϑυδιςοϊεηξε ἴο ΟσοΌΡΥ [86 
Ἰῃμοίΐίδηςς δεϑίρηοὰ ἴο ἴῃοπὶ, ΤΑῚ ὕες 8.- 
σουηίοά ἔοτγ. 
Ι ἀρροᾶσβ ἤτοπὶ οϑῇ. ΧΙ. 12 (566 ποίθ) 

[δὲ (δ. Μαςβιγιίος ἀϊὰ ποῖ οχίοσγπίηδίς ἐπὸ 
Ὑ80]6 Ρορυϊδάοη οὗ [15 ἀϊδίσιςῖ. ῬγΟΌΔΟΙΥ 
με ἀεδίγογεὰ (ςἢ, χχὶ. 3.5) ΟὨΪΥ {δε ἀοπιὶ- 
ῃδηΐ μοαίμοη ἔπιε (Ὥγουρ Ὡς Οκ μοϊὰ 
ΒΨΑΥ, Πα ΙηΘΓΕΥ ρΡυΐϊ ἰο ἰπθυΐϊε (6 συὉ» 
Ἰοςΐῖ γᾶσθ ΟΣ σᾶοθβϑ, ἃ5 Οκ μδᾶὰ ἄοῃὸ Ὀοΐοτθ. 
ΤΟ οοπηυοϑί οὗ ἴδε ἀϊΞκίγιςϊ οαϑὶ οὗ [ογάδῃ 
5ΘΕΘΠῚ5 ΠΟΥΘΓ ἴο ἢᾶνα Ὀδδη 50 Θἰθος Δ} δοςοοπ- 
ΡΙἰϑῃοὰ ἃ5 μέ οὐ ἔπε οἴμογ διά, [{ τγᾶβ 
τηάἀορὰ πο μαζί οἵ {Π6 ἱημοσιίδηςο ΟΥἹΡΊΏΔΙΥ Ρσγὸ- 
Τηϊϑοά (ςΐ. ΧΧΧΙΥ, 1---ἰς}, ἀηἀ νγᾶβ ἤγεῖ συνορί 
το εω ἴδε ϑἴοττῃ οὗ μεδίμοη ἰηνδβίοη (1 ΟὮσ, 
γν. 106). 

Θυτίης [6 ἰγουδίουβ Ὠπιο5 οὗ ἔδοὸ [υὐρο5 
[06 εοδϑίοπι Μδηλϑϑίος τοηάεοσοὰ ροοὰ 96:- 
υἱςο ἴο {πε πδίίοη ; οἴ. [υὰξ.ν. 14. ΟἸάροη, 
δηἀ ΡῬΓΟΌΔΟΪ λαμ. ψΈΓΟ οὗ [(ἢ]5 {Π|86, 
Δα χτεβῆοοξϊ ἴῃ ἃ ἰδίοσ σοπογσδίίοη ἴδ νγαυθκθ 
δῃὰ δάνθηϊισοι8 βρίγιί νυ] ςἢ [4 δηὰ Νοῦδῃ 
ΘΧΒΙΙοὰ ἴῃ {π6 ἀδγβ8 οὗ Μοϑθεβ. Ο [δε σοη- 
ἘΓΑΣΥ͂, ἴπο Δρδίῦυ οὗ ἴδ ραϑίοσγαὶ ἰγῖῦεβ οὗ 
Ἀξευθεη ἀπά Οδά 15 πιοσε ἴπδη οηςα Τεηϑυγεά 

()υάξ. ν- 1-ς---7, Υἱ1. 4---9). 

ΝΟΤῈ, οὐ (Γ(ΗΑΡ., ΧΧΧΙΙ, 8. 

Καάεν Βαγπεα. ῬὯῆδ πλθδηϊηρ οὗ ἴδε ἴογηὶ 
ΒΑγηρδ 8 πποογίδλϊηῃ. ἴῃ χχχῖν. 4 [6 ΧΧ. 
Τοπάοῖβ Κάδης τοῦ Βαρνή, ΜΏΪΟΙ πυρροβίβ [86 
ποϊΐοη παῖ Βαιτθα ννγᾶβ8 σὸν 8ἃ5 ἃ ΤΩΔῃ ἢ 8 
Πᾶπιθ. ΕἸϑουυῆογο δούνονοσ ἴῃς 1ΧΧ. ρῖνοβ 
Κάδης Βαρνή. Εὐτοῖϊ Ργοροϑεβ, ΚΣ) Ἴ - "δοῇ 

οὗ ναηάδογηρ :᾽ ἐ.4. Βοάουϊπ. Βυΐ [ἢ6 νογὰ 
ἽΒ ἴῃ ἴῃς 86ῆϑε οἵ “" δοῃ᾽" ἀοδβ ποΐ Οσοὺγ ἴῃ 
186 Ῥεηίδίους!. ΟἸἾδοῖς Ργείοσ ἴο ἴδκο Ἵ3 δ5 
ἔἴτοη 3, δηὰ στεπάοσ ἰξ “" σου ΠΕ Υ ΟΥ̓ 
Ἰδη δ," 88 1 15 ὑῬγοῦδὈΪΥ ἴο δὲ τεπάογεά ἴῃ 
7οὉ χχχίῖχ. 4. α οἴδες 84] οὗ ἴδε σποτγὰ 
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(012) 6 ἀεγίνεά ΠῸΠπιὶ 4 νυοσά εἰρηϊγίης ἰο 
ἔχῃονα ἴο δηὰ ἔτο," οὖ “ἴο ὃ6 5Πδκρῃ.᾽" 
ῬΞ51ΌΪΥ [Π6 μᾶλα σαττὶοβ ἴῃς ἐγδάϊοη οὗἁἉ βοπιθ 
δτεαΐ Ὡδίυγαὶ σοηνυ βίου νὩ]οἢ Πδρρεπθά ἴῃ 
1δς ἀϊδίτςῖ, Ηδνο νγὰ δη δ]]} εἰοη ἴο Βαᾶστιοᾶ, 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΙΠ. 
: 7ῦο αμα ,ογίν 7οωγηεενς οὗ 16ε 7 .»γαείῖσι. 50 

Ζλε. (αμααρ ες αγέ 10 ἐξ ἀδεέγογεί, ' 

ΗΕΒΕῈ δχγε τῇῆε. Ἰουγπεγβ οὗ τῇς 
σΠ] ἄγη οὗ βγδοὶ, νος ἢ ννοηξ 

ἴοτ οὐκ οὗ τε ἰαπά οὗ ἔργρε ψ ἢ 
1Πεῖσ ἀγηιΐεβ πάεγ (ἢ6 Πᾶηά οὗ Μοβεβ 
ἃπά Αδγοῃ. 

2 Απά Μοβαβ ντοῖς {πεῖγ ροίηρβ 
ουξ δοσογάϊηρ ἴο {πεῖὶγ ἸουγΠΘΥ8 ὉΥ͂ 
{πε ςοπιπχδηάτπηεηξ οὗ τὴς ΠΟΚῸ : δηά 
[Π686 4γέ 1Π6ΙΓ ἸΟΌΓΠΕΥ5 Δοσοσαΐηρ ἴο 
ΠΟΙ, ροϊηρβ οὐ, 

“ἙἘχοὰ τ. 42. Απά {πεν “ἀερατίεά ἔτοηι Κδ- 
37: ΤΏ6568 ἴῃ {πε Β τιοητῆ, οα ἴῃς ΠΕ 

[ες πῖἢ ἀδγ οὗ τῆς ἢτϑὲ ππιοητῃ ; οἡ {πε 
ΤΊΟΙΓΟΝ δῖε ἴπεῸ ράϑϑονεῦγ ἴῃς ςἢ!}]}- 
᾿ἄτεη οὗἉ 1βγδεὶ νγεηξ οἷἱξ ἢ δη Πρῃ 
Βαπά ἱπ (ἂς βίρῃξ οὗ 411 τῆε Εργρ- 
[ΔΏ8. 

4 Ἐογ τῆε Ἐργρείδῃβ δυγεά 4]] 
ἐῤεὶγ ἢιοδογη, ἢ ϊο ἢ τῆς ΠΟ δά 
δηγ τἜ ἢ Δπιοηρ' [Π6πὶ: ὉΡΟη {ΠΕΙΓ ροάβ 
αἶδο ἴπε ΓΟΚΡ εχεςιῖεά ᾿υἀρπιθηῖβ, 

5 Απά τῆς ςμι]άτεῃ οὐ ἰβγδὲὶ τε- 
ταονοά ἔτοπι Βδπιεβεβ, ἀπά ρι(ςΠαά ἰη 
ϑυςςοῖῇ. 

δ Ἐχοά.:,.. 6 Απά ἐϑι ἀεραγίε ἔτοπι ὅϑιις- 
δε οοἴδ, δηά ριτοπεά ἴπ ΕΠ, ΒΓ ἢ ἐς 

ἰῃ τῆς εἄρε οἵ [ῃε νν»]άθγῃ 88. 
7 Απά {ΠΕῪ τεπιονεά ἔτοπι ΕΠ ΔΠ|, 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΊΙΠ, 775 
υηδειϑίοοά δοοογάϊηρ ἴο ἴδο 1λοὲ ἀετναϊοηῃ, 
ἴῃ Ἐς. χχίχ. 8: "ἼΠο Τ᾿ οστὰ βῃδιοί (ἢ 
Ὑ]Πάοτηδος οὗ Οδάθϑ" ἡ Τὴ Ηροῦσονν ντοτζά 
Βοννόνοσ ἴδογο υϑοὰ 15 ηοὶ })}). 

δηὰ τυὐγηεά ἀραὶη υηῖο Ρ᾽-ΒΔἢϊγοίῇ, 
ΜΉΘ ἐς Ὀθείογε Βδδὶ-ΖζΖερῆοῃ: δηά 
1Πεγ Ρἐςῃεἀ Ὀείογε Μ|ραοΙ. ἱ 
4 Ἀπὰ ἼΠΕΥ ἀεραγίεα ἔτοπὶ Ὀείογα 

ΡΙ-Βδπίγοιῃ, δηὰ 9 ραϑβεά τῆγουρἢ 1ἢῃ8 “« Εχοά. 15. 
ταϊάβι οὗ τῆς 8564 ἰηΐο τῆς νν»]άσγηβββ, ἢ 
δηὰ ννεηῖ (ἢγεε ἀλγβ᾽ ἸΟΌΓΠΕΥ ἴῃ ἴΠ6 
τ] Δογης88 οὗ Ετῆδῃ, δηά ριτομοά ἴῃ 
Μαγαδῇ. 

9 Απά {πε τεπιονεὰ ἔτοπι Μδγδῇ, 
δηὰ ἄςδπλα υὑπίο ΕἸΪπι: δπά ἱπ ΕἸΪπὶ 4 Ἐχοά. «5. 
τὐέγέ τυγεῖνε ἐουιμπιαίῃ8 οὗἉ νγδῖεσ, ἀπά ἢ 
(Ὠγθαβοοσα δηά ἴεῃ ραὶπλ ἔγεθβ; δηὲ 
τΠ6γ ρτομεἀ τΠεγε. 

10 Απά τῆεῪ τεπιονθά ἔγοπι Ε]]π|, 
Δηά ἐπολπιρεά Ὀγ τῆς δα 562. 

11 Απά {ΠΕΥ τεπιονεά ἔτοπι (ἢε 
Ἐεὰά 5868, ἀπά εποδιηρεά ἴῃ {πε “ψν1]- { Ἐχοά, τό, 
ἄεγηεϑ5 οὗ δ΄η. 

12 Απά {πεν τοοῖς {ΠΕ ῖΓ ἸουΓΠΕΥ 
ουἱ οὗ τῆς ψ]άσγηθβ8 οὗ δίη, δηά εη- 
ςαιηρεά ἱπ ᾿ορηκΚδῃ. 

11 Απά {πεν ἀερατγίεά ἔτοπι Π)ορἢ- 
Κλ, δῃὰ εποδπιρεά ἴῃ ΑἸ υ5ἢ. 

14 Απά τἢεγ τειηονεά ἔγοιῃ ΑἸυ ἢ. 
δηὰᾶ ἰπεύπμῤι αἵ “Ἐδρἢ άπ, ᾿νε ΓῈ ΧΕχοά. «7. 
8 Ποὺ ψγδίεσ ἴογ τῆ6 ρεορὶς ἴο " 
ἀτγίηκ. 

15 Απά {πεν ἀερατγίεά ἔτοπι Βερἢ!- 
ἀϊπι, ἀπά ρἱϊοπεά ἴῃ τὰς ἐν] Ἔα Π 88 ἐ Εχοά. το. 
οἵ δἰηδί. ᾿ 

ἴῃ ἔνθ ᾿οϑθογὲ 15 οἰοθοὰ Ὁγ ἃ 
Ἰιςκῖ οὗ (Π6 ρίδοος οἼςσιρίοά ΟΥ̓ ἴῃς [5γδεὶ 
Θῃσδιηρτηδηξ ἔγοηι ἴπ6 Ἔχοάιϊι5 ἴο ἴδε ἀγγῖνδὶ δἵ 
Π6 Ἰοτάδη, Ὑηϊ5 |15Ξὲἃ νγᾶβ τυτιΐεη οὐΐ ὉΥ͂ 
Μοϑο5 δἱ Οοὐβ σοπιπηδηὰ (Ὁ. 2), ἀουθΈ1655 
85 ἃ τιριηοσίδὶ οἵ Οοὐβ ργον: ἀθη8] σᾶγο ἔοῦ 
Ἡ!ϊ5 ροορὶε ἰδγουρδουΐ (815 ἰοηρ ἀπά ἰτγίηρ 
Ῥεοῦοά. Οπ “ἴ 38εὲ [πίτοά. ᾧ 4. 

8. Ἀα»ιο": 866 ου ΕΧ. ἷ, χὰ δηά χὶϊ. 37. 

4. δωγίε4] ἈΔίδοΙ, ΤΟΤΘ ὈΌΣΥΊΠΕ. 

δ. διωεεο! δὴ 866 οἡ ἘΧχ. χιϊ. 37. 

6. ΕΕἰδα») ΟἿ οἁ Ἐχ. χῖν. 2. 

ΩΠΗΑΡ. ΧΧΧΙΠΙ. 1---49. Τὸ δίοίοσυ οὗ 8. ,δαδίγο! Ὁ} Ἡεῦτ. ““ ΗΔΏΠΟΓΙ , Ὁ δῖ 
ρουδδρ5 ΌΥ 8ῃ εἴτοσ οὗ ἰγδηϑβοτρίοη. 
ΤΠΘ οὐ “ Ρ 1 15 ΒΟΥΤΟΥΟΣ ΟὨΪΥ ἃ ςοπὶ- 
τοη Ἐξγρἕδη ὑγεῆχ. 866 οἡ Ἐχ. χίῖν. 2. 

«υἱάεγπεις οΥ Εἐδαρ)] ἐ.ε. ἰδαϊ ρατί οὗ [86 
δξιολὲὶ νυ] άογηοβα οὗὐ ϑυΓ ῖο ἢ δαϊ)οϊποὰ 
Εκῶδηι: ςἕ οἡ ἔχ. ΧΥ. 22 δῃά οἰ. χ. 2. ΤΠ με 
οὗὨ 5ἰδίίοηβ ἃν ἴο ἰδιαξ αἱ δ᾽πδὶ ἄρτθθβ 1 [Ώ6 
Ὡλιτδῦνο οὗ Εχοάιυ ὀχοορὶ ἴδαΐ νγὲ ἴᾶνὸ βεσὸ 
τιοηςοπρά (Ὁ. ΣΟ) 84 δῃολιηρσηεηΐ ὉΥ ἴΠ6 Ἀδὰ 
868, δηὰ ἔντο οἴδετβ, Ὁ δηὰ ΑἸυϑβὰ 
ἰνρὰ 12--14), ΜὮΙΟΒ ἃσὲ οπιεὰ. Οπἡ 

Ρίδοοβ, δηά οὐ ἴδε σουΐε ζο]ονσοὰ ὈΥ ἴδ 
18τδοὶ ἴθ ἔσοπι ἴῃ. Ἀδὰ δε ἴο ϑ᾽η21, 366 οὔ 
Ἐχ. χυ. Νοῖο δῖ σπά οὗ Ἵομιδρίοσ. 
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τ6 Απά {δεῦ τεπιονεὰ ἔτοπι τΠῈ 

Ἁ οδαρ. τι. ἀεβεγὶ οὐ δ᾽ηδ], δηὰ ριτομεά τι ' Κ- 
ἔζμαις, δτοι-Παϊοδλνδῃ. 
ΤΑςρργαυεξ 

ἕ 97 ἐμξέ. 
17 Απά τῆεγ ἀερατιεά ἔἤἴοπὶ Κ,ὶ- 

τ οθαρ. τα, ὈγοἢΠ-διίδανδῃ, ἂδπά ᾿εποδπιρεά δὲ 
35. Ηκζετοῖῆ. 

18 Απά τπογ ἀερατγιεά ἔτοπὶ ΗΔΖε- 
τοῖῃ, ἀπά ρος μεά ἴῃ ἈΠ πιδῃ. 

Ι9 Απά {πεν ἀεραγῖεά ἔγοπι ἘΠῚῸῚ- 
πιδἢ, δηά ρἰτοῃεά δὲ ΕἸΠΊ πιο -ΡΑΓΕΖ. 

20 Απὰ τπἢεὺ ἀερατγίεα ἔτοπι Κἰπι- 
ΤΟ -ΡΑΓ6Ζ, ἼΙ Ρἰτοπεά ἴῃ 1 πδῇ. 

21 Απά {πε} τεππονεά ἔτοπι 1,1- 
ὨΔἢ, Δπά ρἰτοΠεά δὲ Ε᾿554ἢ. 

22 Απά {πε} Ἰουγπεγεά ἔτοπι Κἰ5- 
8Δἢ. Δηά ρ᾽ το εἀ ἴῃ Κὶ Εμεἰδι δῇ. 

16, 17. 866 Οἡ Χὶ. 24ς-. 

186. ΚΑὐῥηια δὴ Ὑῆα πάη οὗὨ 115 βἰδίϊοῃ 15 
ἀογίνοα ἔγομῃ γείεσι, ἴη6 Ὀγοοπ,-Ὀ]Δηΐ, [86 “7.- 
προ" οὗ ἴδε ΑΟΨΝ.; 8686 οἡ χἱϊ. λό. “15 
τηιϑὲ θ6 {π6 βᾶϊτηθ δη]διηρπιοηΐ 85 [πδὲ νυ Ὡς ἢ 
5 54, χὶϊ, )ό, ἴο αν Ὀεεη δὲ Καὶ δάθεβῃ. 

19. Εὐγριριοποβαγες} ΟΥ ταῖπου ΒΊ τα σ01»" 
ῬΘΣΟΘΣ, ΐἼ.6. “" Εἰπησηοη (ἰ. ε. ἴδ6 Ῥοπηορτδηδίθ) 
οὔ [6 Βτοδοῖ." Ὅλο ἴοστη ῥέγες 15 υϑϑὰ ΟἸἿΠ6Γ 
οὗἨ Βοβί]ς ἱστυρεέοη (5. οχὶῖν. 14) οὐ (ςξ. 
Ῥεγοζ- 2 ΖΔἢ, 2 841). Υἱ. 8) οἵ [πὸ ουϊῦτγοακ οὗ 
ΟοάϊΞ ντδαῖῃ ῳοΡ ΧΥ͂]. "ἢ Ῥοββίθ!υ (86 εη- 
σδιηρπιοηΐξ οὗ ΕἸγηπλοη-ΡΟΓ6Ζ τυ ποϑϑοά 5016 
ΒΙ ΚΔ] τηδηϊοοιδοη οὗ ΓΙνη6 ΔηΡΟΤ. [{ ΤΠΔΥ͂ 
βᾶνς θη Βογα ἴδαΐ (δε ϑοάϊοη οὗ Κογαῖ 
οςουττοά, 

Ετοπὶ [ἢ15 νοσϑο ἴο υ. 26 {Π6 5σἰδέξοηβ πδιηθὰ 
ἅΓα ἴποβε υἱϑι θὰ ἀυγίηρ 86 γοαγβ οὗἨ ἁ ΡῬθῃδὶ 
Ὑνδηοσηρ. ὍΤΠὸ ἀείειτηϊηδίοη οὗὨ {ποῦ ροϑβῖ- 
ἸἸοη5 ἰ5 ἀπ ἤῆου]ξ, θδσοαυθ ἀυγηρ [ἢ15 ρογιοά 
ἴῆογο νγὰβ 0 ἀεδηϊίο ᾿πὸ οὗἩ τπηᾶγοῇ Ριυγϑυοά. 
ϑοῖὴδ ἰάθη βοδίοηβ ἄγ τεηἀεγοὰ Ῥγοῦδῦϊθ ὉΥ͂ 
τηοάοση σοϑθαγοῆ, ἡ ]Οἢ ΤΊΔΥ ΠΟΓΕΔΙ͂ΟΓ βυξρεβῖ 
οἴδεοσβ. ΑἹ] ἱηά!ς δου ἴἢιι5 2 βθοῖὶ ἴο 580 
(μδὲ [86 [5γδο 65 ἀυτίηρ [η15 ρεοά ἀϊὰ ηοΐ 
ογοσβίορ [86 Ὀουπάδλτγιες οὗ [86 ΝΠ] άογηοβς οὗ 
Ῥάσδῃ (845 ἀεβηρά Χ. 12), Ἔχοερῖ ἴο Ρᾶ55 δίοηρ 
(διὸ δ ϊοϊηϊηρ νά] ον οὗ 6 Ασγαῦαῃ. ονεσ {86 
τ ρὲ οὗ Ῥαδγζδῃ δὰ 1 ἰ5 ἐδανύεη ἐπ τ 
ΤΩΔΗΥ͂ γοΑΓ5 [6 ΡΘΟΡΪΘ 50 8116 [ἢ ἰΔῦοτ- 
ἀρρῦα αῃηά μπᾶ θα σδιὴρ πιονθὰ δϑουΐ ἔγοπι 
Ῥίδοο ἴο ρίδος διποηρϑῖ ἴπεπὶ (ςξ, οἡ Χχ. 1). 

ΦὯΟ. Ζίδπαϑὴ ῬτΟΌΔΟΙΪΥ ἐμὸ 1,ῦδη οὗ Πευξ, 
ἵν χσ (ποτα 9ε6 ποΐθ), δπὰ βιξυδίοά ΟἹ ΟΥἨ ΏΘΑΓ 
οἰἴποσ [ἢ ΕἸδηϊς συ ογ δ Ατάῦδῃ. ΤῊΘ ὨδηΘ 
δ ΡΕΓὮΔΡ5 Ῥγεϑογνοά, δον ἰῃ ἃ οσοττυρίοά 
ἔοττη, ἴῃ ο]- Βοεγάποι, πο ἀσϑι σηδίϊοη οὗὁἩ ἃ ρασΐ 
οὗ 186 τηουηίδιη-ρ]δίοδιι δηὰ δαάδοθηΐ νυ] ου, 
οὐ ἴΠ6 τυοβὲ οὗ ἴ6 Ασαυδῇ, ποσίῃ οὗ ΕζΖίοῃ- 
δεῦοσ. Τα Ηρῦσονν πᾶηὴθ βρη ῆθ5 “6 νυ 116- 
Ὧ655:᾽) Π6 τηοάογῃ Αταδὶς, “6 πο ἀϊξης.᾽" 1 

ΠΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΙΠΙ. [ν. τό---20. 

22 Απά τπεὲὺ ψεηΐϊ ἔτοπι Καὶ εῃεἶδ- 
(Δ. δά ρἰτοπεά ἰπ τππουπὲ ΘΒΆρΡΒΕγ. 

24 Αμπά {ΠΕΥ̓ τεπηοναά ἔτοπι τηοιηξ 
ῃΔρἢεῖ, δηά ἐποληπιρεὰ ἱπ Ηδγαάλῃ.. 

25 Απά {ΠεῈΥ τετπονεά ἔτοηι Ηδγα- 
ἀλῇ, δῃά ρίτοῃεά ἰῃ ΜΜδκμοίοιῃ. 

26 Απα {δεΥ τεπιονεά ἔγοπι Μδκ- 
Βοϊοιῃ, δπά Ἂεποδιῃρεά δὲ ΓΆἤδίῃ. 
.27 Απά τῇεν ἀερατιεά ἔτοπι ἃ- 

Βδῖῃ, δηά ρἱτοπεά δὲ ΤἌγαῇ. 
28 Απά {ΠῈῪ τεπιονεά ἔσγοπι ΤΑγαῇ; 

δηά ρἰτοῃεά ἴῃ ΜΙΕΒοδῆ. 
29 Απά {μεὺ ψεπῖ ἔγοπι ΜΈΒΟΔΗ, 

δηά ριτοΠεά ἴῃ Ηδϑῃπιοηδῆῇ. 
40 Απά τ{Πεγ ἀερατγίεά ἔτοηι Η23}- 

τιοηδῆ, δηά ξεηοδιηρεά δὲ Μοβεγοίῇ. ς 

158 ΟΥ̓ ϑοπια οοπηροίοα ψῖ ἴΠ6 τυ 6 ρορὶᾶγ 
ἴγθθ, ΒΟ ΡΟΞΒΙΌΪΥ στὸν ἀουπαληἝΥ 1ῃ 186 
ποὶρΒΡουγμοοάῦ, [{ 50 ἀογινοά, (ἢ]5 δηὰ [ἢ 
ἔνγο ῥσγδοθάϊηρ Ὡδηηθ5 οὗ ϑἰδίϊίοῃβ. μᾶνθ Ὀθθῃ 
411 συιρρεβίοα ὈΥ ϑοπὶὸ πδίυγαὶ ἔοαΐασγε οὗ νεβθ- 
ἰδίίοη. 866 δίδῃϊου, “5. δηὰ Ρ.᾽ Ὁ. ς21. 

21. Ἀἰμα}] ΤὨϊθ ΤΔΥῪ Ῥογῆδρβ Ὀ6 ΙἀοηΕ- 
βοὰ ψῇ (86 Ἀλθα οὗ ἴῃ Ἐοχηδῃ ἰΔὉ]68: 
ψΒΙοὮ, Ὀοίηρς δρουΐ 20 11}165 ἔγοσῃ Ε]δΔίἢ οἡ 
ἴῃ τοδὰ ἰο [ογιιβδίθπι, πηιισὲ μάνα ἰδίῃ οἡ (ἢ6 
Ρἰαΐοαιι οὗ ἴ86 τυ] άθιτιθϑϑ, πϑᾶσ ἴο ἔπ6 8Π] ἢονν 
πον 45 Ἀἀ5-.}-Κἀ᾽ ἃ, “" Ηοδά οὗ ἴδ ρ]διπ," 
Ὠογίῃ-τνοϑί οὗ ΕἸ ΖΙοη- θοῦ, πὰ νγεϑί Οσ ϑουἢ- 
τγεβί οὗ εἰ- Βεγάποἢ. 

45. ΜΚεῤεία!θα) ἰ.6. “6 ἈΘΘΟΤ Ὀ]Πηρ." ὍΤῈΘ 
ὩΔΠῚΊΘ τγ85 ον ΘΠ ΕῪ ρίνθῃ ἴο ἴΠ6 σἰδίίοη ΌΥ͂ ἴΠ6 
15γδοὶο5 Ἐποιηβοῖνος; δηά 15 ποῖ 1 Ὺ ἴο Βᾶνθ 
Ὀδθη ἸοοΔ]Υ ργεϑοσνθά, ὅδ6δ οἡ ΧΧ. 1. 

28. γιοιι ἀν οξα Ἐ  λρυρτα εἰἴμος {86 
1] ποῦν Κπον 8ἃ5 [606-65 }-ϑυγοιε, δθουξ 
40 τηῖ]65 ποιίῃ-ννεδὲ οὐ Κ ἀ5-ε|-Κ ἀ᾽ ἃ (866. ου 
ΥΟΓ. 21); ΟΣ οἶβ6 {πδὲ Κπονγῃ 85 [εὐ ε]- 5 Βογά ἔθῃ, 
ἃ ΤΟΟΚΥ ΡΓΟΠΙΟΠίΟΥΥ οἡ Π6 ννεβίειπι βδῆογε οὗ 
[6 ΕἸδπιες συ], ποὰσ ἴπ6 βοιυΐβογηῃ τς οὗ 
16 ΤΊῆ. ὙΠῸ ἔοσπηοσ 15, ἔτοηὶ ἰ[5 ροβιἴοη, 
[6 τηοσο ΠἸΚΟΙῪ (566 γοῃ δομιθοτῖ, 11. Ρ. 272). 

44. Ἡαγαάα] Ῥτορδὺϊν ὙΝ ἀὰγ-ο]-Κὶ ἢα- 
τἀϊτοῆ, δθοιξ ᾿ς 1.}165 δουΐῃ-εαϑὶ οὗ [εὑ ε]- 
ἐβ ἢ Βυγοῖξ, 

256. Μαξδεῖο! δὴ “4 ΑΘΘοΙ Ὁ ]165 ΟΓΥ “Ὃ ςοη- 
δτοραϊοηβ:,") «ἃ Κιπάγοαά ἤδίὴς ἴο Κοβοἰδίμδῃ, 
τῳ. 41λ. 

428. ΜΙδεα8ὴ ΤὮδ πδπιὸ {-Ξ “Ὃ συνθθίηθββ "ἢ 
οὔ ΜΜαγαῦ -- 6’ ὈΠΈΘΓΠ655)) ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ροϊηῖβ 
ἴο 1Π6 Ἔχ σε] ]επςοο οὗ 16 νναΐῖογ δὲ (ἢ]5 Ξἰδίοη. 

49. Παιῤνιοπα ϑὴ ῬΥΟΡΔΌΪ ἴμε Ἡδϑῃπηοη 
οὗ Ϊοβῇ. χν. 27, οὔθ οὗ “"{πὸ υἱίοστηοϑβὲ οἰ |65 
οὗ [86 ἴπῦε οὗ ἴἢε σμΠ]άτοη οὗ [υὐδῇ ἰοννασὰ 
[πΠ6 Ἄοοδοῖ οὗ Εάοπι βουϊῃννασά .,) δηὰ ὑν Ὡς ἢ 
(δογοίοσο, 1κ δῃοΐμογ οὗ 186 βαπὶδ οἱ 65, 

4 ευϊ. το. 



ν. 31--.ς34.} 

41 Απά {πεγ ἀερατίεά ἔτοπι Μοβο- 
τοῖῃ, δηά ροῃεά ἴῃ Βεηθ-]λλίκδη. 
ἑρξ χρῷ [ΠΕΥ τεπιονεά ἔτοπὶ Βεπε- 

ἠλλκαπη, δῃὰ εποληρεά δὲ Ηοσ- "δ- 
οἰάραα, 

Κοαθϑῆ, ΤΑΥ͂ νοὶ] μάνο ἰδίῃ στπουξ ἔΠ6 πδξα- 
τὰ ἔγοπῆεογ οὗ (ἢς ΗοΙΥ [,Δηἅ, ἴῃ ἴμ6 Ἔχέγεπιθ 
ποσί οὗ ἴδ τυ] άογηθθθ. δυο 5 ἴθ δοΐιδὶ 
οἰἰυδΔθοη οὗ ἴπ6 ἐουπίαίῃ Αἴηῃ Ηϑῦ, ἴῃ [πὸ 
ποσί-τνοσῖ οὗ (86 Ατδῦδῃ: ὑσβοσο ἔθογο 15 βαιὰ 
ἴο Ὀ6 ἃ ηδίυγαϊ ροοὶ Β]1οὰ νυἱῖ σννεοῖ ᾿ἰνίηρ 
ννδίεσ, δυγγουπάθα ΟΥ̓ πλ ΓΒ νεγάυγε, δῃά νὰ ἢ 
ἴγᾶςο5 οὗ τυῦϊηβ (Κοιηβοη, ὁ ΒΙΌ. Ἀ65.᾽ 11. 110 
νη ΐοη, ὁ Νοροῦ,᾽ ΡΡ. ΙΖΣ 544.). 

80. Μοιεγοὶ δὴ ἙἘογ {ἢ1]5 Ρ] ΓΑ] ἔοστη οὗ 
(Π6 πᾶπὶθ νγὸ ἢδνο, Ὠουῖ, χ. ό, [Π6 5] πιρ}6 
Μοβεσγδὴ (Α. '. Ἰουτ) [1 νουϊὰ 56ὲπὶ 
ἔγοπι [δὲ ραββᾶρθ [ῃδὶ {πὸ ϑἰδίοη ἰΔῪ ἴῃ [Π6 
μοὶ θουγῃοοὰ οὗ δ πηουηΐδίῃ οὐ ψὮΙΟΒ 
Αδζοῃ ἀϊοάὰ: οἶ, οὔ Χχ. 22. [1 νγὰϑ ρεγδδρϑ 
ΤΡροβίίο ἴο ἴδ, οπ ἴῃ τγεβίεγη δἰ οὗ ἴπ6 
Ατδοδῆῃ, υπάοσ ἴδ τηουπίδ!η-] 0, πον Κπονσῃ 
8ἃ5 6. Μακγάῃ. ϑοπῖδ δανὸ ἱβουρδέ ᾿πάεοά ἴῃδὲ 
Π6 πάτο 15 ρεγρεϊυδίοα ἴῃ ἴῃδὲ οὗ ἴθ 8}}} 
Μαδάογαμ, στυςἢ ἔυσγίπος ποῖ, δὴ ἰϑοϊδίοὰ 
ταουηΐ οὗὨ ϑἰ ραν σμᾶρθ, ἔοστηῖηρ ἴδ6 Ροϊηΐ 
ΟΥ̓ Ξβοραγαϊίοῃ δεΐνγοοη ὟΝ δὰγ-εἰ- ΕἸΚσΘ ἀπά 
[86 Ἰοννοσ ροσγίίοη οὗ ΝΥ δὰγ-ἰ- Μαγτδὴ (366 οὔ 
Χχχίν. 2 564ᾳ.). ΤῊϊ5 ΜΠ] 15 δρουξ ἃ πιῖΐθ ἴῃ 
εἰγουχηξεγθηςθ, βίοορ, δῃά Υ ὕατο. [ἴ 
Ποηβίϑίβ ἴῃ ρατὶ οὗ ἃ ὈγΕ}6 σταϊχίυσο οὗ ἌἽμδ]ὶς 
δηὰ 5δηάΞίοῃο, ἴῃ ρατί οὗ Ξίγαΐδ οὗ δαί, Ὡ]οἢ 
αὐρδΐ, ΟΥ̓ τοάϑοη οὗ {μεσ σοϊουσ δηὰ ἔοιτηδ- 
ὕοῃ, Ὀδ 6451}}}γ [Δ κθῃ ἔοσ δϑῆθβ Ὀαϊκοά τορείμοσ, 
Αἱ τιἰ5 ἴοοϊ 116 Δῃ δϑίοῃιϑδῖηρ 4υΔη ΠΥ οὗ ἰᾶτρα 
ἰοη9- Ξϑηλροά βἴίοῃϑϑ, 5υ ἢ ἃ5 ἅγὸ 4150 ουπα Ὡθᾶγ 
86 σου ςῃογῃ ΟΧ ΓΟ ΕΥ̓͂ οὗ (Π6 Ὠεδὰ 568. Ατὰῦ 
ἰγδάϊοη τεϊαΐοβ [δαί ἃ οἱ ΕΥ̓͂ οποο βἰοοά οὐ [18 
βροῖ, δηὰ [ᾶΐ ἔοσ {Π6 51π5 οὗ 1(5 ἱπῃδοϊΠδηἰβ ἐξ 
ννᾶβ ἀοοίγογοά ὉΥ ἴδε [21] οὗἨ ἴδεϑα βίομϑβ ἔτοπι 
Ὠοάνθη (ϑϑοίζθῃ, 111. ΡΡ. 14 544.); οζγ, δοςοτγά- 
ἰηῷ ἴο δηοίμοσς δοςουπί, [δὲ (ἢ6 οατῖῃ δῃ- 
Ευϊρμοά {86 Ἰηῃαθ  Δηΐ5 αἷϊνε, δηὰ (παῖ ἔθ Ὁ} 
51 ὈΘΘΠ]ΠΘΠΕΙΥ τοϑα ὉΡ 48 ἃ τηοηυπιεηΐ οὗ Οοὐβ 
ἀἰθρίθαϑατο [{ 15 τοιηδγκδῦϊο μου ἢ [παι [Π6 
ΠΑ Μοβοσδὴ ἰἴ56 1} 5 βηῖῆοθ σἢδϑ ϑοπηθηΐ. 
οὶ ἔπ σεβοηίδηςο οὐ [6 Ὡδπιο5 Μδάοσγδῃ 
δηά Μοβϑεογδὴ 15 οὶ βίσοηρ σῃουρ ἴο νναστδηΐῖ 
ΟἿ 56 ηρ δϑοιάθ {πὸ ἐγδά!οη νης ἤχοβ 16 
506π6 οὗ Αδζγοηῃβ ἀθδίῃ ἔυσίῃοῦ βου ; ἀπά [86 
Ρτίηςΐραὶ ἱηίογεβὶ οἵ ἴπθ Ατδὺ βἰογίοϑ γο ἰδίῃ, 
ἴο ἴπ6 ρἷδοθ 1165 ἰῇ {π6 σοπλϊ!ϑοθῆσοθ ὙΒΙΟἢ 
(ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ςοπηίδίη οὗ [πε ἀεϑίτιςτοη οὗ δοάομῃ 
δηὰ οὗ ἴδε ἔαίο οὗ ᾿ϑδΐβδῃ δηὰ ΑΙ γαπι. 

81. ΒΒερπε-  ααξαη} 1.6. “ἴὰ6 ομ]άγοη οὗ 
7Ἀλκδη 1." ἴῃ 1δϑαί. χ. 6 “" Βοοσο ἢ (1. ε. ἐδε «υεἰ 1) 
οἔ ἴδ σμ] ἄγθη οὗ [δ κδη." [{ ἰ5 ἴπεγε βἰδίδά 
(ἢδὲ ““1ῆδ σΠ]άγρη οὗ [5γδοὶ] ἰοοῖ {Ποῦ ἸΟΌΓΠΕΥ͂ 
ἔτοπι Βεοοσοίῃ οὗ ἔπ σῃη]άτγεπ οὗ |δᾶκδὴ ἴο 
Μορεσα;" νι 81]5ὲ μοῖὸ Μοβεγα, οσ Μοβεγοίξδ, 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΊΙΙ: "» 

. 22 Απά τδογ Μψεπὶ ἔτοηι ΗΠ ου- παρ! ἀ- 
σά, Δπά ρἰτοΠαἀ ἴῃ [οὐδ ΠΔἢ, 

424. Απά {8εγ τειηονεὰ ἔοι [οἵ- 
δαῖθα, ἂπά εποληηρεά δὲ Εὗτο-. 
πδῆ. 

5 ὑἰδοοθά ἢσχβί. ὙΠΟΓΟ 15 ποϊίηρ ἱπιργοῦ δ ]6 
πῃ 186 ϑυρροβίοη δαὶ [86 [5γδ}} 165 ἀυγης 
τΠοῖγ Ιοηρ ννδπάογίηρϑ νἹϑιοὰ [656 ρἴδοῦϑ ἔννῖοο, 
[που Μοϑβϑος ἴῃ [Πϊ15 βυςείηςξ 15 οὗ 5.ΔΈ ΟΠ5. 
ΠΆΤΩ65 ΘΔ ἢ οὗ ἰδοπὶ ΟὨΪΥ οὔσθ. ὙΠ6 ογάογ 
Βοῖο ρίνεηῃ (Μοβεοσοίῃ, Βεπο-  δλῖκδη) 15 Ῥεῖ- 
Βαᾶρϑ ἰδαῖ ξο]οννεά ἴῃ {πὸ ἢσϑε πιάγοῖ ἰοννασὰ 
(αμδδῃ: Ὑ}1|51 [86 τένεῦθο ογάογ οὗ θυ. 
Χ. 6 (Βεπε αδκαη, Μοβεγα) τ ΔΥ πᾶνε Ὀδεη 
δάορίοά ἴῃ {μὲ ογ θ ἢ γοᾶγ βθη [86 σλΔτΟ ἢ 
νγὰ5 ἀἸΒοΓΠΗΥ ἀϊγεοίοά. ὙΠῈ νεῦβα ἴῃ [εμξ, 
ἰς Βοννουοῦ ον ΠΕ] ἃ ἔγαρτηθηξ, δη ἃ ργΟΌΔΌΙΥ 
ἃ μίοββ; δηά 115 δυο σΟΠΞΘαΙΘΏΣΥ υπ- 
ςογίδίῃ. 

Βεπε-ϊααξαη} κα ΤΩ ΔΠΥ͂ Ρ᾽δοε5 ἴῃ {π6 δαϑέ, 
ἀογίνοβ 115 ὩΔτΘ ἔγοπι ἃ {πΠῦ6 οποθ 56 ἴῃ 1, 
]Δλκδῃ, οὐ Ακδη, νγᾶβ ἃ Ηογίε, οὗ ἔδε σᾶσβ 
Οὗ ἴῃ6 οἱά ἱῃπαδιϊδηῖ5 οὗ Μοιιηΐ ϑεῖγ, Οδῃ. 
ΧΧχνΥΐϊ. 27, Σ Οἴγοη. ἱ. 42; δηὰ ἴδε τν6}}5 οὗ 
815 Γϊ6 ΤΊΔΥ μάνα δεεη ἔδοϑθθο ἴο ὑπο ἘΠΕΥ͂ 
τεραἰγοὰ δῇῖεσ ἐμεῖς χρυ βίου ὈΥ ἴπε Εδουε5 
ἔτοπι 1Πεῖσ θαυ θοῦ Βοπιε5. ὙΠΕΥ ΤΑΥ͂ Ὀδ ἰάξη- 
Εἰςαὶ ἢ (ἢ 6 τν 6115 οὗ συγεεῖ νγαΐοσ πον Κποντῇ 
85 εἰ-Μδγείῃ, νυ ϑὶςἢ, ᾿γίηρ ὰρ δΙσ δηοης 
ἴη6 ἢ1115; τῆοτο ἔπδη όο χη}65 ἄσε νγεϑί οὗ 
Μουπηΐ Ηοσ, ψου]ά Ὀδ ᾿ΙΚεὶγ ἴο θὲ νἱϑιἰοὰ ὈΥ͂ 
86 15γαθὶ ε5 εἰἴμοσ ἱτηπλθ δ εἰ Υ Ὀδέοσο ΟΣ δὐίογ 
[πεῖν ϑποδιηρηηοηΐ δ Μοβοσγαῃ. ϑοῦνγαγΖ σοῆ- 
ἠθοΐατεβ ἐμδὲ ἴπ6 πᾶτηθ [δϑκᾶπ τιδὺ ἰἴβο Ὅε 

αἱοά, ἴῃ ἃ ςογτγαρίοα ἔογπι, ἰῃ εη- Νάκδῃ, 
ἐς τἢς 5ῃο-σαπιοὶ," (ῃ6 ἀοϑισδύοη ποὺ Ρ6- 
βἰονγοά ἀροη ἴδ ἱπηρογίδηϊ τηουπίδιῃ ἴο ΨἈΙΟἢ 
{π6 το} ]5 οεἰ- Μαγεοίῃ ᾶγὲ οοηξιουϑ. 

82. Ηον-ῥδασίἀσαα4 ΤῈ ἴδ ᾿ἰηἰ 814] Ἡεῦτενν 
Ἰεξῖοσ Ὀ6 Κῤείδ (45 ἴῃ Τοχ. ΠΡΕΤΣ ὅγγ., δηά 
Ἰλῖον Ταγσιπὶ) {πὸ πᾶ ΜΝ} ἀσποῖθ “ [86 
αᾶνεγη οἵ ΟἹάρδὰ;" 16 Ηε (45 βοπῖο ἔἕενν Μ55., 
δαιηδλγιίδη ἰοχί, δῦ! οῦ Ταγρ., ΟΧΧ.., Νυϊς. 
τοδά) ἴξ νν}}]} ἀσποῖς “86 δυπιπιί οὗ ΟἸάραά" 
566 Οἵ Χχ. 22). ἴῃ Πευῖ. χ. 7 νγῈ τοδὰ ΒΙΣΊΡΙΥ͂ 
υὐσοάλῃ οὐ Ουάσοά. Τὸ ςοΙτεβροπάιϊην, 

Ατδῦϊς ἴοσπὶ ᾿εἀϊαἀ 5: χτιῖῆοβ ἃ μβατὰ δηά Ἰδενοὶ 
ἰταςΐ, δηὰ νουϊά 6 5. ΠΟῸΥ δρρ !ςδὉ]6 ἴο {86 
ϑγας οὗ οὔθ οὗ ἴπθ πιουμπηίδίη-ΓΔΠΡῸ5. [ἴῃ 
1Π6 νυ] άοτπθθβ. δοηῖο, τηϊϑὶθὰ ὉΥ ἴΠ6 ΕΏρΡ}15} 
ΟΥΠΟΡΤΑΡΗΥ οὗ {δὸ Αταδὶς, βαν δουρῃΐ ἴο 
Βηά [ἢ ϊ5 Ξἰδέϊοῃ ἰῃ δῦ Ομδάμαρμιάῃ, “πὸ 
ΨΔΊΟΥ οὗ Ὀ:πλϊπυξίοπβ,᾽" δυουΐ ἔογὶγ-ῆνθ τ 1]165 
που ἢ-ποσίῃ- νοὶ οὗ (ἢ6 μοδὰ οὗ ἴδ ΕἸδηϊς 
εὐ]; Ὀμὰΐ {Πότ 15 ΠῸ γϑὰὶ ςῸ πάδῃσο ἴῃ 
186 Ἰοϊΐοτς οὗ [815 πᾶπιὸ ἰο ἴμοϑο οἵ Οἱάρδα, 

833. ὑοίϊδαϊῥαϑ] ἰ. “. "Ξ (ὐοοάη685 :) ἡ Του. 
Χ. 7, "" ]Ἰοϊίδαι (Ηφῦτ. .οιδαιῥαδ), ἃ ἰδπὰ οὗ 
νοῦ οὐ ννυδίοτβ." ὉΤμὶβ ρίδοθ 18 ρεγβᾶρβ ἴο 
6 ἰάἀοπεβεο ἢ δὰ Ὑάραῆ, 5ὶχ τηῦ]ο5 



ΝΌΜΒΕΚΞΘ. ΧΧΧΊΙΠ,. ν. 35--ι.42. 

ἰλπάὰ οἵ Ἐργρῖ, ἱπ τὲ ἤτβε ἄγ οὗ {δε 
ΜΙ ποητῇ. 
9 Απάὰ Αδγοη τας δῃ δυπάτεά 

Δα Το δηά (ἢγεε γελῖβ οἷά ἤδη 
ἢ ἀϊεά ἴῃ τπαοιυης Ηοτγ. 

40 Απὰά “Κίηρ Ατ:ταὰ [ἢς (ὑδπδδηϊίθ, “ εμαρ. 2ι. 
γ ἢ ἢ ἄννεῖς ἴῃ τῆς βουτῃ ἱπ τμε Ἰαπὰ Ὁ ὅς 
οὗ ὕδλπδδη, μεαγά οὗ τῃς Ἴοπίηρ οὗ 
ἴῃς σὨΠάγεπ οὗὨ [5γδεὶ]. 

41 Απὰ {πεγ ἀερατίεά ἔτοπι πιοιηῖ 

778 
25 Απά {πεν ἀερατίεα ἔγοπι Εδτο- 

Πδῇ, δηά εποδιηρεά δὲ ΕΖίοη-ραθεγ. 
26 Απά {πεΥ γεπιονεὰ ἴοι ΕΖίοη- 

ἰομαρ, 90, σΆ ΕΓ, Δη4 ρἰτοΠεά ἴῃ τὰς ἐγ] ἀεση 688 
᾿ οὗ Ζίη, νι ἢ ̓ς Κλάεβἢ. 

27 Απά {Πεγ τεπιονεά ἔτοπι "“"α- 
ἀεβῆ, δηά ρἱτοῆεά πὶ πηουπὲ Ηοτγ, ἰῃ 
(ες εἄρε οὗ τλε ἰδῃά οὗ Ἑάοπι. 

κομαρ. 0. 28 Απηά τΑλτοη [Π6 ργθβ ὑσγεηξ ὉΡ 
ἴδευι. 3.5, ἱπῖο πιοιπὲ Ηοῦ δὲ τῆς Ἴοιηπιδηά- 

»ε ΟὮΔΡ. 20. 

3 εἶδ". 2:. 59. τηεηΐῖ οὗ τῆς ΙΟΚΡ, δηά ἀϊεά τῇεγε, 
Οἰπ ἴῃς ἰογίε γοᾶγ δῖε ἴῃῆ6 ςἢ]]- 
ἄτοη οὐ ϑγδοὶ ννεῦο Ἴοοῃδ οιιξ οὗ τῆς 

βουϊῃ -τνοϑὲ οὗ ἴ86 μεδὰ οὗ ἴδὸ Εἰδηϊᾷς γμυϊέ; 
ὙΠ ΕΙΟ 15 4 Ὀτοδὰ ρμἷδίη συπηΐης ἄονῃ ἴοὸ (ἢ 6 
8εᾶ, ΤΟΠΙΔΙΠΙηρ ΠΊΔΗΥ ρΔἰπγ-ῖγεεβ δηὰ ἰδπιᾶ- 
Γ5Κ5, δηὰ ννὲ}} διρρ θὰ σι νυδίογ {πε 
Βυτοκμαγάξ, ρ. ςογ; 850 1[ϑοσγάθ, δηάὰ ο- 
Ὀΐπθοη, ὁ Β. Ἀ.᾽1. χόο, ο νυτιϊοβ 6 ὩδΙῺΘ 
ΤλραΑ)). 

84. ΣΕ γοπαϑ[ ἰ. 6. ἐῬρββαρο." ΤΉΪ5 βἰδίοῃ 
ὨΡΡΑΓΟΠΕΙ͂Υ ΔΥῚ οὐ ἴδε βῆοζο οὗ ἴῃ6 ΕἸΔηϊς 
ευϊξ, δὲ ἃ ροϊηΐ νυβετε ἴδ οοὺ οὗὨἨ [Πδ [ἰάς Ἰεβ 
ἃ ἕογὰ δοσοββ. Ηρηςβ ἴδε ἰαΐοσ ΤἌσυπὶ ΣομάοΣ 5 
[δὲ νογὰ “ ἔοσάς." 

86. Ἐπίοπ- σαδεγ}) Μοτὰα Ῥτορεν Ἐσίοι- 
ΕΘΌΟΘΣ, ἡ. 6. "" ψιδη)5 ὈΔΟΚΌοηΘ." ῬὍδ6 δα] ΟΣ 

οὗἉ (815 πδᾶπιδ 15 ργθϑεσγνυθά ἴο τ18, [που ἢ [86 
ἘΠ 58: ΟΥ̓ ΠΟΡΣΤΑΡὮΥ σοησοδὶς ἴῃ σοτεβροπά- 
οῆςο οὗ ἴδο Ηεοῦτονν δηὰ Ατσαῦὶς ἔοπῃ5, ἴῃ (πδῖ 
οὗ νδὰγ Ομδάμυάμ, ἃ υὙδ]]εὺ τιπηίης εαϑί- 
νναγὰ πο ἴδ. Αταῦδῇ βοπῖθ π11165 ΠΟ οὗ [86 
Ριόβεηξ μοδὰ οὗ [86 ΕἸαπίς συ]. Α 54]ὲ 
ΤΏΔΥΘἢ ΜΜΕΙΟΝ ΠΟΥΟ ονυεγβργοδαβ ἃ ρογίοῃ οὗ {μ6 
ΑΥ̓ΔΌΔΕ ΤᾺΔΥ δδ ἴλκοϑη 845 ᾿πάϊἰςδέηρ πο ᾿Ἰπιῖ 
ἴο ψἘΙΟΝ (δ6 568 δηςθ ΠΕ τοδομβοα; δηὰ ντὸ 
ΙΏΔΥ ἴδιι5 ᾿ηΐεσ 1Π6 οχ᾽βίοπμοθ ἤθγο ἴῃ [ΌΓΠΊΟΥ 
Ἐπ|65 οὗ δη δχίοηβίνο [164] βάνθη, δὲ [86 μοδὰ 
οὗ ψ]ςοἢ 186 Εἶγο: ἘΖιου-Κ ῦοῦ βίοοά. Τδὸ 
οι ἢ οὗ ἴπ6 πδνθῆ τγἂῶβ γσυλγάθα, οὐ [δ 
Θαϑίογῃ 5σἰάθ, ΕΥ̓ 186 πο 1655 νγὲῈ]}-πονγῃ ΟΥ̓ οὗ 
ΕἸΑΙΉ: οὐ ἐδ6 ννοβίογῃ 5ἰάθ, ἀϊσγοςοΥ ορροϑὶίο 
ἴο ΕἸΔΙΏ, νγᾶθ Ῥγο Δ ὈΪΥ δα 5ἰἴα οἵ ΕὈΣΟΩΔἢ 
(υ. 35). Τῇ Ὡδηθ οσσυ5 Οἡ δὴ ΕρΥρἕδη 
ῬάΡγτυβ οὗ (π6 τοί! Ὀγπδείγ---85 ἰμδΐ οὗ ἃ 
Τογίγοβϑ οὗ βοπὶὸ ἱπιροσΐδησθ ὕῃ Ὁ ἘΔπΊ6565 [1]. 
866 Ομδῦδϑ, ""ογαρο ἀΐση Ἐξγρίθη,᾽" ἢ. 284. 
Ης 88γ8, “" Αϑ53Ζίυπι. (᾽ εδῖ δίῃϑὶ αυ6 165 Ασαθεβ 
πομηπιοηΐ ἀθ ἢο8 ἰοῦγθ ὕυη ἢ στουρο ἐδ 
᾿υξίοβ οὔ γαχέεβϑ Ρᾶὰγ ἀ65 Ἰ6γβ, βϊέεβ ἃ 
1 οχίγουηϊξο βορίθηξ Ποηδὶ ἀν Βα Αφαῦδῃ." 
[ἴ νγδβ ἂαἱ Εζίοη-εῦεσ ἔμδὲ ἔγομιλ ἴδ Ἐπὶ 
οὗ ϑοϊοσηοῃ οηνγαγὰ ἴδε [65 ΠΑΥΥ νγᾶϑ 
ςοπεοίγυςϊοὰ (, Κίηρϑε ἰχ. λό, χχὶϊ. 49). 118 
πηρογίδμοθ πδίυγα γ ἀδογεαθοά ἃ5 ἴῃ6 ἤάνθῃ 
νγὰ8 ἀοδίσογοά ὈΥ ἰπδὲ ρταάυδὶ τεϊσεπιθηξ 
οὗ 106 ννγαΐοσ, οὗ Ὡς ἢ ΟΥΠΟΥ ΘΧΑΙΏΡ]65 Πᾶν 
Ὀδοη οὐϑοσνοαὰ ὈΥ ἰγάνθ!]οσβ Δ]οηΣ ΒΠΟΓΟ5 

2Ήοντγ, δηά ριἰοἢεά ἱπ Ζαἰπιοπδῆ. 
42 Απά {ΠεΥ ἀερατιεά ἔτοπι Ζα]- ἧ 

τηοηδὴ, δηά ριτοἢεἀ ἰπ Ρυποη. 

οὗ [δὲ Ἀεά ὅε8. Ὅδε εἴ οὗ ἴθ οἰ ΕΥ̓ νγὰς 
φἰηκπουγῃ ἴο Ϊοϑορῆυβ, σῆο, ἢ ἀϊδτο- 
ξαιὰ οὗ 411] ργοῦδὈ} }γ, ἰγδηϑέεστοα ἰ τοῦδ 
ἴδῃ ἔουγ υπάγδα πλ1}65 ἔΓΠοΣ βου τῆ, ἴο [6 
Ἐρξγρθδη ροτί οἵ Βεζεηῖςο (’ Αηϊ.᾽ ν11]. 6. 4). 
Υεῖ δἵ ἴπῸ οηά οὗ ἴδ ξουγἢ σοηΐυγΥ οὗ οὐ 
οἵ ννὸ 51}}} βηὰ 1: πηοποηεά, υπάοῦ [6 Ὡδηηδ 
“ Αἀ ᾽ιδηδηη,," εὐ ΠΥ ἃ 1,Δ[ πη σοττυρίοῃ 
οὗ {86 Αταῦῖς Ομδάμγάη, 85 ἃ ϑἰδίίοῃ οἡ [86 
Ἀοπίδῃ στοδὰ δείνγεεη 4114 (ΕΪΔ1}}) δῃὰ δϑα 
(ϑεθ οὔ συ. 21), 5ἰχίθευη Ἐοηιδῃ στη] ο5 ἔτοπὶ 
οδεοῖ: δηά 845 τηλυκιηρ ἴδ ροϊπΐ δὲ Ὡς [86 
Ὀγάποῖ τοδὰ σὴ οἵ, Ὁ ἴδδ οδϑὲξ οὕ Μουηΐ 
δοῖσ, ἴο Ῥείγαβ. [1,δἴογ τηδηϊΐοη '5 τηδάθ οὗ 
ἘΖίοη ὉΥ ἔννο Ασαδίδη βοορτδρβοῖβ, Μακιῖζγ 
δηὰ Μυβδιηπιοά ἴῃ ΑἈπιοὰ (ΑΙ οσ, ΧΙν, 
ΡΡ. 52--4); Ὀυξ 48 {ΠΕῪ ξῖνε ἴδε πᾶπια ἰῃ 118 
οὐ ϑὴ σαῖμοσ τἤδη ἴῃ 1185 Ασδῦὶς ἔοττη, 1ἢ 15 
ΚΟΥ ἰ(δδὲ ἐμεῖς δοφυδιηΐδηος 1 1ζ νγᾶϑ Ρυγεὶγ 
Βιϑίογςδὶ, 

87---40. 866 Οὔ ΧΧ. 22---ΧΧ). 1: δηα ΤΧϑ. 
Βροσίίηρ [06 ΤΠΠΓΟΠΟΙοΟΡΥ, [ηἰτοά. 8 2. ὙΤδ6 
ποῖῦςο [δὲ ΑἌσζοη νγᾶβ ἃ ῃυηάτοά δηά ἔνγοηΐγ- 
ἴῆγοθ γοᾶγβ οἷά δὲ ἢἰ5. ἀδδίῃῃ ἱπ [6 ἐογιθῃ 
ΘΓ οὗ [86 Εχοάυ δοοοτάβ ἢ ἴδ6 ποῖοο οὗ 
Χ. ΥἹΙ. γ, [δὶ 6 νυᾶβ εἰῃίγ- ἴσος γϑᾶσβ οἱὰ 

ὙγΒοη δο βἰοοά Ὀεΐογο Ῥμδγδοῦ. 

41. Ζαν»οηα}} Νο ἀοιυδί ἃ ςἰδίοη οἡ [86 
ΤΊΔΓΟΝ ἔγοπι Κα άθϑἢ τουηὰ ἴπο ἰδπὰ οὗ Εάοπι. 
ΎὟΠε πᾶπιο [5 ΟΥ̓ ϑοπηθ Ὀεεη ἀεγνοὰ ΠῸΠὶ 
“εἰρη, “"πιᾶσο." δηά [815 25 Ὀδθθὴ δβδισηοᾶ 
ἃ5 ἴ86 υἷδοθ πόσα ἴῃ6 ὈγάΖθη ϑογροηΐ νγᾶϑ ϑεῖ 
ὉΡ. ομ Ἀδυπιοσ {πῖηκ5 1 [86 βάτο ἢ 
Μαδη, οἰδογινίϑο Αἰδπὶ Μδ' λη, οδξὲ οὗ Ῥείσα, 
Οδθ οὗ [86 Ἰαγροϑὲ υἱ]]ᾶρθβ οη 186 Μοκκλ ρ]]- 
δτὶπι-τουῖθ, νγῈ}} ΘΌΡΡ δὰ νι τννδίοσ δηά ϑυτ- 
τουῃάοά ΌὈΥ ξαγάθηβ δηά υἱπογαγάβ; δόσε ἴ86 
[5 γδο 65 σαὶ, {κ [86 ΡΠ στίπιβ οὗ [86 Ῥγεϑοης 
πὶ ξ δδνθ σοηνθη θυ ἰγαθης κοὰ σ 1 “ἴΠ6 1ῃ.» 
ΒιδὈιΔηΐβ ἔῸΣ Ῥχγονί βου. 

42. Ῥιωωιοη] ΒΥ Ἐπυϑεδίιι5 ἀπά ΤΪεγοπιθ, ἴῃ 
6 ὁ Οποσηδείςοη," ἰάοπα βοὰ τυ (η6 Ῥίποῦ 
οἵ Οε. χχχυΐ. 41, οἷ ΠΟΥ τοραγὰ 85 [86 
Πλτὴ οὗ ἃ ἀμολὶ ΟΥ̓ ταῖποῦ ἤδη οὗ ἃ Ῥοσβοῃ; 



ν. 43----6.} 

43 Απά {πε ἀεραγίεά ἔτοπι Ρυ- 
οῃ, δηά ριτοπεὰ ἴῃ ΟδοΙἢ. 

44. Απὰ {πεΥ ἀερατγίεά ἔτοπι Οοιῇ, 
ἐῶτν,.., πὰ ριτομεὰ τ᾿ 176 ἀραγίπι, 'π τῃῈ 
αἰδαγίν, ὈΟΓάεΓ οὗὨἮ Μοδῆ. 

4ς Απά τὲ ἀερατῖεά τοπὶ [{π|, 
δηά ῥ᾽ ΟΠ θα ἴῃ ὨΙ οη-ρ δά. 

46 Απὰ τΠεγ τεπιονεά ἔτοηι []θοη- 
μλά, ἀπά εποαπιροὰ ἱπ ΑἸπιοη- 1 0]4- 
τΠδίπ|. 

47 Απά {ΠεῈῪ τεπιονεά ἔτοπι ΑἹ- 
τι η-ἀἸ Ὁ] Δι λίπ, ἀπά ριςἢεὰ πη τῆς 
τηουπίδίη8 οὗ Δραγίηι, θείογε Νεθο. 

48 Απά {πεγ ἀερατίεά ἔτοπι τῆς 
- πηοιηϊδίη8 οὗ Αδαγίπι, δηἀ ροΠεά ἴῃ 
τῆς ρἷλίπ8 οὗ Μῶοδῦ Υ Ϊ]ογάδῃ πεανγ' 
]ετῖςδο. 

49 Απά {τπεὺ ρομεὰά ὈῚ οτ- 
ἀλη, ἔτοπι Βει}-  ϑἰ πιο φύόη υπῖο 

ἔΟε, ταις ̓  “ΑΡΕΙ-8ῃ{πτ|πὶ ἵπ τῆς ρ]αίῃ8 οὗ 
φγδλώ- Μοδδ. 
ΦομΆρ.25. 50 ἢ Απά (ἢε ἴῸΚΡ βραΐζε υπῖο 

Μοβεβ ἰπ τῆς ρίαἰπβ8 οὔ ἵΜοδὺ ὃγ οτ- 
ἀλη μεαῦ [εγῖςῃο, βαγίηρ, 

51 ϑρελκ υἱπίο τῆς Τςπ]άγεη οὗ 15- 
ἤῬευς 7. χλεὶ, Δηὰ 54 Υ υἱπἴο ἴπεπι, γ  Βεη γε 
7 ει, τὸ ΔΓΕ ρΡΑ5864 ονεσῦ ἰογάδη ἱπίο (ἢς ἰαπά 
᾿ὰ οὗ (ὐδπδδηῃ, 

52 ἼΠεη γα 584]1 ἀγῖνε ουἽ 811 τῆς 

ΔηΩ͂ Τα ΓΠοῦ ἢ [86 ῬΏαηο οὗ ἴΠΟΙΓ οὐγῃ ἀΔΥ, 
ἃ Ρίδος ῃοϊοσίοιιβ ἃ5 ἴδε ρεπδὶ δροάδ οὗ ἽἿοῃ- 
υἱοῖβ ψγῆο σγόγὸ βοΐ {ΠῚ ΠΟΥ ἴο ΙΔΡΟῸΣ ἴῃ 186 
μοὶ σου σΟρρογ-Πλπθ5. Τ 15 ἰἀθηβοδίοη 
15 οοττοδογαίθα ΌΥ ἴπὸ ἔοσπι Φινών ἰῃ ΧΧ, 
ΤΠ ρῥίδοθ ἰδὺ Ὀεΐνγοοη Ῥεῖίσγα ἀπά Ζοδσζ, ρῖοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ποᾶσ {86 Ἀοπιδη τοδὰ ὙνὩ]οἢ σοπηεσοίοά 
ἴποϑο ρἷδοθβ. Αϑ (18 σοδὰ, ΒΟ 15 51}}} 
Υἱβ0 ]ς (ϑθο6 [ΓΌΥ δὰ ΜάδηρἾοβ, Ρ. 115), γὰπ 

ἰΔἀΕΥΔΌΪΥ ἴο ἴδε τη οὗ νυμαὶ νου μάνα 
θδθη (86 ἀϊγοςΐ Ἰἰπ6 οἵ τρδοὶ, ἰΐ ΔΥῪ Ὀς (δδὲ 
ῬῆαηοΟ ἸΔΥ δασὶ οὗ, γαίμογ ἴδ στη, (ἢ 6 
τουτιογυ οὗ Ἑάοσῃ. [{ ἰ5 ἴβεσο [ηδὲ νγὸ βῃουϊὰ 
ὨλίυΓΑΙΥ ϑθοὶς ἔοσ Ῥυηοη; ἀπά ἰε {86 ΡΠΡτπ- 
δἰδίίοῃ οἷ ἢ στοργοβεπί 86 δηςίεηξ Οοί 
(8:6 οἡ Χχὶ. 1ο), [ἢ6 516 οὗὐἨ ῬυΠΟΩ ΠΙΔΥ (ο0- 
ἰηοίάθ ἢ ἰδὲ οὗ Καϊδ'αὶ Αποιζεῖ, ᾿πίογ- 
τηθάϊδίο ἴο 61- 4.38 δηὰ Μδ'᾽ ἀπ, ϑεείζεῃ, τυβεη 
δὲ Μδάοχδῇῆ, ἰεασηΐ πε Ἔχιϑίεηςς οἵ ἃ πυϊποὰ 
ολϑῖϊο Βεηᾶη (111, Ρ. 17), ΠΟ Αταρὶς ἔἕοπτη 
οὗ πᾶπηοὸ σου το ἃ ἴἰο [186 Ηεῦτενν 
Ῥυποη; δυΐ [Π6 ἸοςΔΙ ΠΥ οὗὨ [815 ςαϑῖϊθ 15 το 
ἃ5 γεῖ δϑοοσίδιπεά. 

48--.- 47. ὅ66 οὐ Χχὶ. 1ο---2ο. 

46. δ ἰδοη-βα ΤὨϊθ μιαῖϊξ ννᾶβ ἈΡρΑΓΘΠΕΪΥ 

 ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΊΙΙΙ. 779 

ἸΠμαδιϊδηῖδ οὗ ἴῃς Ἰλπά ἤτοι Ῥείοτγε 
γουι, δπὰ ἀεβίγου 411 {πεὶγ ῥ᾽ ςζυΓεβ, 
Δπα ἀεβίγου 41}} Ἐπεὶγ πηοϊῖεῃ ἱπγὰ 
δηὰ αἰ ρίας κ ἀονγῃ 411 ἐμεῖς Ὠίρἢ 
ΡὈΪδςεβ: ᾿ 

52. ΑΠπά γε 5811 ἀἰβροββϑεββ ἦτ 1π- 
δαῤίαπές ὁ77 τῆς ἰλπά. ἀπὰ ἄννο}} {πεγο- 
ἴῃ: [ο0γ 1 ἢλνε ρίνεη γοι τῆς ἰαηὰ ἴο 
Ῥοβ58688 ἱἴ. 

54 Απά γε 5888}} ἀϊνίἀς τῆς ἰληά ᾿ “05. "6. 
ὉΥ ἰοῖ ἔογ δὴ ᾿πῃεγίδποα δποηρ γοιΓ 
[ΔτΔ1]}168: σπά ἴο ἴῃε6 τόσα γα 58818]] 
ἐρῖνε 86 πιοῦε ἱπῃδγίίδηςθ, ἀπά τὸ ἐς. 
τῆς ἔξνγεγ γε 58}8}} 'ρίνε τῇς 1685 ἴῃ-- ἀὰ ἐκάργεν- 
Βεγίίδηςε: ΘΕΙΥ͂ ΠΊΔΠ8 “πλογίίαπες ἡ ἩςὉ. 
502}} ΒῈ π᾿ τῆε ρίδος ψἤαεγε 5 Ἰοῖ ἐρνρεέὰ 
(ΔΘ; δοςογάϊηρ ἴο ἴπε ἐπθὲ8 οἵ ἀκω. 
γουγ ἔΊΠεῖβ γα 58]} ἱπῃεΠῖ. 
δ Βιυῖ ἰέ γε ψΨ}}] ποὲῖ ἀγίνε ουἍἱ 

[6 ᾿ΠΠ Δ᾽ Δηἴ8 οἔὗἩ τῆς ἰαπά ἔτοπι δε- 
ἴοτε γοιυ; τπεη ἴξ 541 σοπια ἴο Ρ458. 
ἴηλὲ τῆοβε νι οἢ γα Ἰεῖ γεπχδίη οὗ 
ἴῆεπι “ἠαξ δὲ ἐρτίοκβ 'ἰπ γουγ ΕὙαϑ8, " ]οἘᾺ. 23. 
πὰ πογπ8 ἰπ ὙΟῸΓ 5468, δπά 5041] [ΐάς. .. 3. 
ναχ γοι ἱπ ἴδε ἰαπά ψβεγείη γε 
ἀννεὶ!. 

ς6 Μογϑονεῦ ἰξ 5841] σοπια ἴο ρᾶ858. 
δαὶ 1 5}.4}1 ἀο υπίο γου, 481 ([Ὠουρῆς, 
ἴο ἐο πο 1Π6η}. 

{86 5ᾶπ|6ὸ 45 (δαὶ ΒΊΟΝ ἰπ χχὶ. τὸ Ὀδᾶγα (ῃς 
δῖ οὗ Βαιιοίῃ: 866 ποῖδ ἔποσο. 

48, 49. ὅ66 Οου ΧΧΙΪ. Σ. 

50---χχχνὶ. 13. ΤῊϊ5 Δϑὲ ρογθοη οὗ ἐδὸ 
Ὀοοΐκς σοηοϊιπάος [Π6 τοοοσὰ οὗ ἴδε Ἰοὴξ νναπάοι- 
ἴῃς οὗ [86 Ρϑορὶθ ὉΥ ςογίδίη ἀϊγοσξίοηϑ τεϑρεςοῖ- 
ἴηρ [δι σοησιιοϑῖ δηά δ᾽] οἰσηθηΐ οὗ ἴδε Ῥτοπγϑοά 
1,4πὰ, τι ἢ πο ἢ [6 νγαπάογίης ἰοστηϊηδίοα. 
Ἴδοθο τορι  λιοη5 ἅγὸ ἀϊν! δὰ ἰηΐο ἴνγο 56 ΠΟ ἢ 5 
ὉΥ͂ πο το- πϑογίίοη δὶ χχχνυ. σ οὗ ἔδπο ἰηἰγοάπο- 
[ΟΥὙἿ ἔἕοιπαυϊα ἢ Ὡς ἢ χχχὶ. το ορεηβ. Οὗ 
{Πο56 ρογίίοῃϑ {Π6 ἔοσπιεσ Ἴοηΐδίη5 σοππιδη 5 
σοποεγηίην, (1) ἴδ εχιεστηϊηδέίοη οὗ ἔμ (ἃ- 
ΠΆΛΗ} πδίϊομϑβ, χχχὶ. ςο---ἰ6: (2) ἴδ6 
Ὀουπάλτίο οὗ ἴῃς Ῥτγοιηϊδεὰ 1,2πηἃ, χχχὶν. 
1-τοῖς: (3) ἴδ πδπηεβ οὗ [86 τβθῃ 80 53βου]ά 

ΧΧΧΙΥ. 16---29. 

δ8δ0--δ6. Τα οχρυϊΞίοη οὗὨ ἴ86 (ὐδπαδηϊζος 
δὰ (Π6 ἀεβίγιςσοη οὐὗἩἨ Ψ{δμαΓ τπιοηυπηρηΐβ. οὗ 
ἸΔΟἸΔΊΓΥ δὰ Ὀδεη Δ γθδαῦ εηἸοϊπεά, ἔχ. ΧΧΙΙ. 
14, 33) ΧΧΧΙΥ. 11; δηά τ΄. ς4. 158 5 0520 8}}} ἃ 
τορεδεοη ἔτοπι ΧΧΥ͂Ϊ. ς2--ςς. Βυϊ [86 ϑοϊοπιῃ 
τγϑυιηρ οὗ νυ. ςς, 16 ἰ5 πόνγ. Α ο2]} ἴογ ἴἴ 
μδὰ Ὀεθῃ ξυγηϊϑῃοὰ ΟΥ̓ {μεῖς ραϑὶ ἰγδῃ 5 τ 5 οη Σ 
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]οϑῆ. σδ. 

ΟΟΒΗΑΡΤΈΚ ΧΧΧΙ͂Ν, 
αὶ 7ΖΆᾺε δονγάεγς ὁ ἐὰδ ἰανά, τό 7ΤΑΦ γιαπιός 97 

ἐλέ »ερρε τυἀλίεὰ σλαζ αὐσέαε ἐἀς ἑα»αῖ, : 

ΝῺ} εἴε ΠΟΚᾺΡ βρακε υὑπῖο Μοϑβεβ, 
ΒΑΥ ΠΡ» 

2 (ὐοπηπηδηά {δε ΓΒ] άτγεη οὗὨ [ϑ3γδεὶ, 
Δηά 5ΔΥ τηἴο {Πεπὶ, ΕΠ γε ςοπις 
Ἰηῖο τῇς ἰαπὰ οὗ (ὑδπδδῃ; (118 ἐς τὴς 
Ἰληὰ τῇδλι 5341} [21] υπῖο γοὺ ἔογ δῇ 
ἱπμεηδηςο, ουεη ἴῃς ἰαπά οὗ (ὑδηδδῃ 
1 ἴῃς σοκϑῖβ [Πεγεοῦ:) 

2 ΤὭσδη ἄγου βου τῇ ἀυλγίεῦ 581] 
δε ἔτοπι ἴῃς νυ] άθγηθβ8 οὗ ΖΊ1η δἱοηρ, 

ἴῃ ἴῃ πιδεξοσ οὗ Β44]- θοῦ, ΌΥ ἔδοῖγ ἱτιρογίεςξ 
ΕΟ] ]τθηῖ, δὲ (ἢ6 πσϑῖ, οὗ Μοβοβθ᾽ ογάδγβ ἴῃ [6 
Μάη 5 ἢ νναῦ; δηᾶὰ ρογμᾶρβ ὈΥ ἴπο ᾿πάυ]}- 
ἔδηςδ οὗ ἴπ6 Μαομίγιεβ ἴο ἴποϑθ σνβοπὶ ΓΒΟΥ͂ 
ςοηπαμυοζδὰ ἴῃ Βαϑῆδη (τς, ου χχχ!ϊ. 42). 

ὍΗΑΡ, ΧΧΧΙ͂Ν. ὝΠΟ ποχὲ ϑεεϊϊςοη, (νυ. 
Ἰ-- τς, 566 Οὐ ΧΧΧΙΪ ς0) ἰγεαίβ οὗ ἴθ Ὀοιυηά- 
ΑΙῖος οὗ (6 Ἰαπά οὗὨ ἱππογιΐδηςθ; ψΒΙς ἢ ψν1}} Ὀ6 
Βδδ ΦΊΘΔΟΪΥ ἴἰο οχοθοά ποθ οὗ ἴπῸ ἰουΠΟΣῪ 
Δοίυ Δ} Υ σοπημποτοά, Οἡ ἴπο ᾿ἰτη118 οὗ [6 
ΗΟΙῪΥ [,δηά, 5606 διγίμοσ οἡ Οδεῆ. χνυ. 1:8---2ι : 
Ἐχ, χχῖϊ, 41; οαῖ. ΧΙ. 24. 

5. 12ε ἰαπά 97 Οασπααμ] Ἴῆδ ἤδπὶὸ δηδδῃ 
ἷ8 ΠρΓδῈ τεϑίσιοϊθά ἴο {π6 το ΟΥΎ ντοϑί οὗ 1} 6 
}ογάδῃ. 

8--Β. Αρηδοῦ: ΤῊ ΘΣ ΥΟΌΣ Βοῦ  αῸΔΣΌΟΣ 
ΒΔ411 οχύθπάα ΥΤΓΟΙΏ δ Ψ1ΙᾺΔΘΟΙΙΘΒΗ͂ οὗ 

δίῃ ΜὨ1ῸΟῺ τοθύθὺ ἢ ὭΡΟΣ [89 Β5ἰά9 οὗ 

Ἑάοα. Απᾶὰ γΟῸΣ βου ὍΟΣΤΔΑΘΣ 888] 

διατὶ ἿΤΟΙΆ Ὁ. ΟΧΌΣΘΙΔΙΌΥ ΟΥὮὨ Ὁ2}90 Βα] 

8θ8 ΟΣ δ θ8δὺ:- δηῃᾷ ΥγΥΟῺΣ ὍΟΣΔΘΟΣ 
ΒῺ811 ῬΌΣΙΗ ΟΣ Ὅπδ Βουὺῃ ἴ᾽ῇ᾽ο Μ͵δ88]Θ}- 

ΒιΙἸΚΣΑΌΌΙΣΩ, δά 8811 8588 05 τον δᾶχζά 

Ζίπῃ, διά 1᾽΄᾽)9 οΟχύθπῦ ΟΥ ᾽ὺ8 ΤΟδ80ἢ ΟΣ 
ΦῈ9 ΒΟῸΕ 568811 Ὅθ ἴο Κδάθθι Δ ͵ ,1Πθ8: 
δοᾶῦ ἐξτΡ 68}]}1] γτϑϑδοῖ ΚΟΥ ὉΏΘΠ060 ἴο 

Ἠατξατ-δάάδασ., δι) 88}}811] 8858 ΟΣ ἴο 

ΑΣΙΔΟΙ, δὴ Υγζοιη ΑἾΔΟΣ Ὁ89 ὍὈΟΤΑΘΣΧ 

Β.811 ὑπσχῃ ἴο ἢὉ᾽ῆ9 ΓΣΙΥΘΙ οὗ Ἐκυνῦ, δπὰ 
λὐβ σϑδοῖ; 8811 ὈΘ ἢὍο ὍὉ829 8568. 

ΤῈ τοὶ ἔδνν σογάβ βοΐ ἔογίῃ ἰῇ ρβοπογαΪ 
ἴοιτῃ5 [ἢ δοιῖῆοσῃ ὈΟυΠάΔΤΥ, ὙΠ Οἢ 15 ΠΊΟΓΟ 
ΘΧΔΟΙΥ ἀεδοπροὰ ἴῃ [Π6 Ο]]ον ηρ ϑεηΐθηςθ. 
Το ἀοία:]ς οὗ ἰξβ σοῦγϑο ἅγὸ στῆοσε ΣῪ ρίνθη, 
]οβϑῆ. χν. 1-4} ἴογ ἴῃ6 ϑδουΐμοῖῃη σοη 65 
οὗ [υὐδῃ ἴδετε ἀδοοιροὰ σνεσο ἴῃ οἴεςις (Π6 
ΒΟΌΪΠΟΓΩπλοσὲ ρογίίοη οὗ πη. Τδοθο δο- 
σομηΐς Μ}11} Ὀ6 ὑ65ὲ Π]υϑἰγαίθα ΌΥ ἃ ἀδϑοσ ρὕοη, 
Ὀαθοὰ ὕροη [δ6 ὀχρ] ογδίοηβ οὗ τηοάδγῃ {γᾶ- 
ψ ]]ογβ, οὗ [π6 πδίυγε οὗ [6 ὈοιπάδΙΥ. 

[1 σοιηχηεηςοά δὲ 6 ᾿ϑοδὰ 8.84. ΟΥ̓ [δ6 
Ὀτοδὰ δηὰ ἀεβοϊδλίο νδ]]οῦ ὈΥ Ὡς ἢ ἐπθ ἐθ- 

᾿Ργεβθοα Ὀοὰ οὗ [Πδΐ 8θὰ, 5μῃυΐϊ ἴῃ ὉΥ οἰ 5. οὐ 

---αο»πα-"--- -----.-----  . - 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΙΝ. [ν. 1---π. 

ὉΥ 1Π6 σολϑὲ οἔ Εάοπι, Δηά γοιυγ βου τῇ 
θοτγάεσγ 5411 θεῈ τῇς ουζπιοδῖ σοαβξ οὗἁ 
ἴῃ 54]ῖ 8εᾶ εδδιναγά: 

4 Απά γουγ θογάθγ 5}}} ἕυγη ἔτοπι. 
τῆς βοιῖῃ ἴο τῆς δϑοεηῖ οὗ ΑΚγδῦδιη, 
Δπά ρᾶ58 οἡ ἴο Ζίη: δηά τῆς ἔοίπρ 
ἔοστ τῃεγεοῦ 5η4}1 δὲ ἔτοπι ἴΠ6 8οι 
ἴο Καάεβῃ-θδγηθα, ἀπά 5}.4]] ρὸ οῃ ἴο 
Ηλζατγ- δάάδγ, λῃὰ ρ458 οὴ ἴο ΑζΖπιοῃ: 

ς Απά τε δογάεγ 58}4]1] ἐείο ἢ ἃ 
ςοπλρα88 ἔτοπὶ ΑΖπιοη πὑπίο (ἢς ΓΙΝΕΓ 
οἵ Ἐργρῖ, ἀπά τῆε ροίπρβ ουῖΊ οἵ 1ξ 
888} ὃ αἵ [δ 868. 

δοῖϊ 5165, 15 ὑγοίγδοϊοα ἑουγασά ἔπθ βουτῆ, ἔδ6 
ἢτϑὲ ἔδνν τ}1165, σοπλργίϑοα υηάογ {Π6 ξΘΏΘΓΑὶ 
ὩΔΠῚΘ Οὗ ἴΠ6 Οδὸτ, Ῥγοϑεηΐ {Π{1|6 6156 [ῃδη ἃ ἱγαςῖ 
οὗ ἀρ ΗΝ, ὉΠρΡῖ6, Α ἄδοὸρ ἤδιτονν φίρ,, ἀθ- 
βοθηάίηρ ἔτοπὶ ἴῃ 5ου ἢ.-ὐνοσί, θηΐοσγβ [5 ἔγαςῖ 
αἱ [15 δου ἢ-νγεβί σογηογ; ἴῈ 15 ςδ]] θὰ ΥΝ Δάγ-Ε]- 
ΕἸΚτοῆ, Ὀθδσῖηρ, ρογμαρβ, ἴῃ 115 πᾶτοθ ἴδ ΟὨΪΥ 
ΤΟΙΏΔΙΠΙΗΡ νοϑίρα οὗἁὨ ἴΠ6 ἀπεϊθηΐ ΟΥ̓ οὗ ΕΡ]- 
σὥτι5. ὙΠῸ σουγϑθο οὗ {815 νδ]οῦ ἔοπῃ5 [86 
Ὡδίυγαὶ ἀϊνίϑίοη Ὀεΐνσεθη ἰἢ6 ἰαπὰ οὗὨ ῥγογηϊβθο 
δηά [Π6 ἀδϑοτῖ, οὐ 115 Ἰθῆ 5βἰάθ, 85 ὁμδ δϑςθηάϑ 
1, 16 8115 ἀγθ, ᾿που ἢ ΟΣΟΓΙΥ Ὀάγτγθη, σοτ- 
Ραγαϊ νου Ἰονυ ; Ὀιιζ οἡ ἴδ τρῃϊ Ὁ 18 ἥδηκοά 
4}1 [06 ννᾶὺ ὉΥ ἃ 5ἴεορ πιοιιηΐϊδιη-νν4}} νασυ την 
ἔτοτῃ δθοιιξ γοο ἴο 1οοο ἕδεΐϊ ἴῃ μεῖρῆΐϊ, ἰο [86 
ΠΟΣῚ οὗ ΠΟ Γὶθ96 οὗ τις ἢ σγοδίοσ 
εἰενδῦοη. Το σουΐθ ἔτοπι Ῥεΐγα ἴο Ἡρθῦτγοῃ 
τηουηΐβ (15 Ὀγεςῖρίς δὲ ἃ ροϊηΐ δρουΐ ξουγίοθθῃ 
ΤᾺ1165 ἔτοπι ἴῃ6 τουΐῃ οὗ ΝΔαΥ ε]- ΕἸΚσεῆ, ὉΥ 
ἃ Ἰοηξρ ἱπαϊηρ ἰγαςοῖς, ἀρργοργίδίεὶυ ἀδοιρηιδίοα 
[6 6 Ῥα55 οὗ ἴ86 Βαγὸ οςκ,᾽" ΝαΚῸ 658-54 Δ ἢ: 
δηὰ δἰοσθηρ, ΟΥ̓ 15 ἀΙΠΠς ΌΠῪ μον ξοστηϊ Δ 016 
ννὰ5 ἴῃ6 ταιῃηρατί Ὡς ἢ (δ6 ἰαπά οὗ (δηδδη 
Βεῖο ῥγεβοηϊοά ἴο δὴ ἱπνδάεσ. Αδουΐ ἴὔγεθ 
ΤΏΠ65 δυσίῃοσ ὉΡ ἴΠ6 υδῖ]ου, οἡ 115 ἰθς Ὁδηκ, 
βίδηας (ῃ6 ἰϑοϊδϊοαά 81} οἵ Μάεγδῃς (566 οἡ 
ΧΧΧΙ, 20), τί βίῃ, οἰ[Δ61-1Κ6, ἴῃ [6 ἔοππῃ οὗ 
ἃ ἱγυηοαίοα σοπο, ἰο ἃ δεῖρῃξ οὗ δροιιΐ ςοο 
ἴεοεῖ, Ηστὸ {(π6ὸ μοδὰ οὗ {ΠῸ νγαϊθγοοιυγθο οὗ 
νδὰγ εἰ-ΕἸΚγθῆ 15 γτορδομοά. Βιιῖΐ (ἢ6 νδ᾽]οῦ 
156} ἰα σοη πυρὰ ἴῃ {π6 βδπὶθ βου ἢ - γθδίοσῃ 
ἀϊγοςοῃ, πη ογ [δ 6 πδπὶὸ οὗ ΟΝ ΔαΥῪ εἰ- Μδιτδῇ: 
[Π6 νναΐϊεγοοιγθο οὗ ψΒΙοἢ, ῥαϑϑίηρ δοι ἢ οὗ 
[6 81} οὗ Μαάοσγδῃ, της δασίνναγά, ποῖ {16 
νδὰγ εἰ- ΕἸΚγΘΩ ἰπΐο 6 ΟΠόγ, Ὀυξ ἱπίο {86 
ΒΙΡΠοΣ Ἰονεὶ οὗ 6 Αταῦδῆ. ὍΤῆο Ὁρροσ ρασὶ 
οὗ ΝνΔδΑΥ εἰ- Μδγγδὴ ἰ5, μονγόνεσ, σταπάοσ δηὰ 
ΤΏΟΙΟ βἰΠκίηρ ἵδη  νΔαΥ οἷ- ΕἸΚτεῆ, Νοῖ ΟὨΪ 
ἄο (86 8115 οὗ (δπᾶδη σίϑθ 845 ὈγθοΡΙ ΟΙΘΙΥ͂ 
δηᾶ ἴῃ ρτοαδίον εἰουδίίοη οἡ (πὸ τιρΐ, ἸυΠηΐ 
ἔοσἢ ἴῃ υρο ἱσγοριϊλγ ργοπιοπέογιθβ οσΓὁ Ὀ85- 
Ὀοῃβ οὗ παϊκοὰ σοςκ: Ὀυΐϊ οἡ ἴπδ οἴδοῦ 5ἰάσ, 
1Π6 Ὧ11}15 οὗ ἴπ6 νυ] ἄεγηθϑα (ὐν Π ΙΓ ἢ ἴῃ [815 ρασῖ 
ΔΙῸ Κηονη 85 [θῦο] ο]- Μδγγδῃ) ὈδοοπΊΘ ΤΟΓῸ 
ἸΟΗῪΥ, ἀπά ρῥγθϑθηΐ ἰῃ {ΠοῚΓ ἰογτῆς συρροάπο55 
Δ ἄϑροοῖ Ὡς ἢ ΕΠΡ 158} ἐγάνθι]ογα θϑο γι 6 ἃ5 



ν. 6---8.] 

6 Απά ας ,ὴγ ἴπε νγεβέεγπ δογάεσ, 
γε 5}8}} Ἔνεὴῃ ἤᾶνε (6 ργεδί 864 ἴογ 
ἃ Ὀδογάογ: 18 54] δὲ γοιγ νγεϑῖ 
θογάετ. 

[δὲ οὗ ἃ ςοπηδιβοὰ ςἶδοβ οὗ πιδίζογ οὔςθ ἴῃ ἃ 
ὈΟΙ Πρ κίδῖο δηὰ ὑγἢ1]5ῖ 50 συ θη] 50  ἀϊβοά. 
Το ἴδο Ετεης ἰγάνθῖοσ (4]}16Γ ἔμ 6 στοαὶ ἀθρίῃ 
οὗ ἴῃο νδι]ου ἀρροδγοὰ Ὄχίγδογαϊ ΠΑΥῪ ἰῃ ἃ ἀϊ5- 
ἴῃς τ θογο [6 ννδίογοουγθος ἃ οἴδη 50 
βῆ ον ἃ5 ἴο ὍΘ Ξογ Ο Υ τοσορη ΖΔ Ὁ 16. ὙΠῸ 
ἀἰϊγοςσθοῃ οὗὨ {815 γδ]]οΥ σΟΠΕΠι165 ΠΟΑΥΪΥ 5 γα σΐ 
ἔοτ δρουΐ ἴδῃ τηῖ]]ο5 ἀῦονε Μδάοσδῃ, υὕρ ἴο ἃ 
Δ ἀθοοηῖΐ οὐ [6 (δπμδδη 5} 5:46 ςδ]ϊοά 
Νακὺ Καγεῦ. [ἢ (5 τα ΤΏΔΥ τϑοορηΖο, ὉΥ͂ 
[Π6 γοβουι δποθ οὗ πδπῖς, ἴμ6 δηςιθηξ ΜΔ] ἢ- 
ἀγα ῖπι οὐ ““ϑοογρίοῃ Ῥαδξβ." ὙὍ8ὸ ἰϊΐοσγαὶ 
Ατσδῦϊς τοηδοσίηρ οὗ ΑἸκσα Ὀϊπι, “ὁ ϑεογρίοῃβ," 
νοι ὰ 6 ΑΚΑΓΌ; δηὰ ἴο {Ὡ΄᾽Ά5 ἴπΠ6 πηοάδγῃ 
ΠλΙη6 οὗ [ἢ6 δϑοδηΐ σοπλθϑ ὙΟΓΥ Πῶσ. Ηδετο (ἢ 
ὙνΔαΥ ε]-Μασταὴ ἰυτι5 σουϊῃνγαγά, δηὰ ῥγοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ᾿ο5865 1156} δγηοηρ [8Π6 Ἀ1}15, στ] Οἢ σετηδίῃ 
ἃ5 γεῖ υποχρ]ογεά. Ὑμοβο Ἀ1}}5 πιυδὲ Πᾶν 
Ὀεϊοηξοά ἴο “πε νυ] άογηθϑβ οὗ Ζίη;" δηὰ ΚΑ- 
ἀεϑἢ--Ὀάσηθδ (566 ποῖος δ επὰ οἵ Ὁμδρίοσ χἱϊὶ.), 
ὙΒΙΟὮ 15 ὁ’ ἰὴ [86 τυ] ἀθγηθββ οὗ Ζίη,᾽ νυ 1}} 6, 85 
[δς ἰοχί ἱπιρ]168, 186 ϑουϊπογητηοβὲ ροϊηξ οὗ [Π6 
500 ἤογῃ ὉΟ . ὙΤδδῖ ψ] ἀθιθϑϑ ΠΟΎΤΟΡΟΣ 
ὑγὰ5 ὈΓΟΌΔΟΌΪ οὗ νψἱάδ οχίεηϊ, δηὰ σοτηργίϑοα 
[Π6 8016 τυρροὰ τηουηΐδίη σοχίοῃ δου οὗ 
ὙΝΔΑΥ εἰ-Μασγγδὴ διὰ Ννδαυ εἰ- ΕἸΚτεῖ, ἃ5 ἔασ 
οαϑδὲ ἃ5 (ἢ6 Ασάραῆ. [ (η]ϊ5 Ὀ6 50, 1ἴ νγᾶβ8 
βεραγαίθὰ ὈΥ͂ [πε Ατδρδῇ ΟὨΪΥ ἔγοπι ἴπ6 τηουη- 
ἰλιῃ5 οὗ Ἑάοχι:; δηά χηϊρῆϊΐ ἴπιι5 θ6 ἔδισὶν ἀδ- 
βου οά ἴῃ [86 ἰοχὲ 845 γεδίϊηρ Ὡροη ἴῃ 5:46 οσ 
Πδυκ οὔδο Ἰδϊίος ἰοστιογγ. [{15 ροβϑί 016 [μδὲ ἰξ 
ΤΩΔΥ δᾶνε ἀογνοα 115 ἢλτὴθ ἔγοπι δὴ Εαου 5 ἢ 
οἰἴγ. Οη ἴδε ἀφο] ιν οὗἁ ἃ σοπιπιδπάϊηρ, ἈΠ], 
στ ῖη ἴδ δηςίθηςξ ἰογγογΥ οὗ Εάοτη, ἴπογε γεῖ 
βίδῃἀβ δὴ ἱπιηρογίδηξ υἱ]]ᾶρὸ Ὀδαγίηρ [Π6 ὨΔΠῚδ 
ὉΒάμδα, νης, ἴῃ [5 Αταδῖς οὐ βογδρῆγυ, 
οογγοβροηάϑ οἰὙτηο]ορ  ἙΔ}1Ὁ ἴο Ζίη. Βυτοκβασγάξ 
ὙΓΟΏΡΙΥ τοραγάθὰ ὉΠμᾶηΔ 45 ἴῃ6 ΤΏΔηΔ ΟΥ 
ὙΒοδηδ οὗ Ριοϊθυ ; Ὡς ἢ βου], Πονγονογ 
ταῖβοσ 6 ᾿ΙΔεηυβοα ἢ π6 πιοάορττι ο(ἢ- 
Ὑμανᾶηε (εξ. Κοδίηθοη, “ Β. Κ.᾽ 11. τ68). 
ὝΜΔΕΓΕ 5θθπ5 20 ͵υ5ῖ τοᾶϑοη ΨΏΥ 4 περἢ- 
θουγίηρ ματί οὔ {πὸ ἡ] άογηθβθ δοσοββ (δὸ 
Ατῦδῃ ταϊρδξ ποὲ 6 παπιθάὰ ἔγοπὶ {ἢ15 ἱπ 
[Π6 54Π|6 ὙΑΥ͂ ἰμαὶ 4 ραγί οὗ (Π6 τυ] ἀογηθ55 
εαϑὲ οὗ ἰς Ἀρὰ 8.4 νγὰβ πδιηθὰ ἔγοιῃ [δ 
ἘξΥρὕδη οἰ οὗ Εἴδαπι (9.66 οὐ χχχῇ, 8). 
Απὰ 1 [δ6ὸ τ]άογηθθβ οὗ Ζίη, δ πουρῇ ποῖ 
ὙΠΕΠΥ ΕΙσΠΞΙΩΒ ἴο Ἑάοχῃ, σγεγὸ γεῖ (5 
τορξαζσάρα 85 σοπηδοίοα ἢ 1ἰ, ἴλ6 δεῖ νουϊὰ 
ΒΕΙρΡ ἴο δοοουπὲ ἔογ [6 ΨΑΥ ἴῃ νος ἢ [6 
βου βοσι οἰ65 οὐ ]υάδλι ἃἴὸ ἐδϑοσιθοαὰ ἃ5 
Ἰγίῃρ ““ἰοννασὰ ἴπο Ἵοαϑὲ οὗ Ἐάοηι᾽" ([ο5ἢ. 
ΧΥ͂. 21). 
"ἠδ Καάοςῃ, 15 τὸ τοραγὰ 1 δ5 ἰἀθητῖςδὶ 

στ ἔπ ργεϑοηΐς Αἴῃ ε]-ν οἰσεδ, νυεϑενναγὰ ἴο 
ἔπε Αἴνεγ, ογ Βσοοῖ οἵ Ἐξγρῖ, πονν δα Ὺ οεἷ- 

ψοι, 1. 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΙΝ. 

 Απά τ ϊ5 51|4}} δ6 γουγ ποιιἢ 
δογάογ: ἔτοπι 18 ρτεδῖ 8εὰ γε 5}}]] 
Ῥοϊηΐ ουζκ ἔογ γοῖι τηοιηΐ Ηογ: ! 

8 Ετοπιὶ πιουπὶ Ηογ γε 5Π4]] ροϊηξ 

Αὐΐβῃ (566 ο Χ. 12), 15 ἃ ἀϊβίδηςθ οἵ δδουξ 
ΒΟΥΘΏΓΥ Π11165. [ἢ [8158 ἱπίογνδὶ ἴῃ6 θοοῖκ οὗ 
ΝυπΊΡοῦβ πδπιθ5 {ΠΟ ροϊηΐβ οὗ ἴμθ Ὀοιπάδηγ- 
Ἰπ6: Ηδζαγ- δά δ δηὰ Αζίοῃ. Ὅ8ὸ ὈοοΚ οὗ 
]οβθῦυδ ἔογ Ηδζαγ.δά ἀδσ βιιδιευϊεβ ἩθΖγοη 
διὰ Αὐἀάλς (Α. Ν. “4αγ), ἴ86 ἔογπιοσ Ῥείηρ 
ῬεΥΒδρ5 [86 ρεποσγαὶ πδπὶὸ οδ αἰϊξίπςοϊ οἵ ᾿4- 
ΦΕΓ:, ΟΥ ποηδὰ ΒΑπ)]οῖβ (566 οἡ ἴοι, 11. 23), 
οὗ ψ ποῖ Αὐάδσ νσᾶϑ Ομ: δηᾶ, Ὀοίογε Ἴᾶστγ- 
ἴην ἴδ 1ἰπ6ὸ ἰο ΑΖγοῃ, βρϑᾶκϑ οὗ 115 τυσηΐηρ 
ἴο “ἴδε Καγίκδδ ᾽" (566 οῃ ἕῳ χγυ. 3). Ὑβδῖ 
80 ΤΏΔΩΥ Ροϊηΐβ ἅΓδ ἴῃ 50 ϑδῃοτέ ἃ ᾿ἴπὸ 
8 ἀνε μεγθδᾶρβ ἴο {πε ἔαπα ΠἸγ Ὑ ὙΤΒΙ ἢ ὑπὸ 
[Ξγδεὶεβ βδὰ δοχυϊγοὰ σγἢ {πὸ ἀϊδίγιςξ ἀυτίηξ 
ἴδε ρεγοά οὗ ἴδμεῖσ δηοδιηργηδηΐ δ Καάθθῃ. [1 
15 ὑργοῦθδοϊο, [Ποι Ρ ἢ ἔγοπι βοορταρῃ! δὶ σαΐθοῦ 
ἴλδη οἰγγηοίϊοσιςδὶ σοηϑιἀεγαοῃβ, ἐμβαὲ Ἡδ2δγ- 
δάάδν ἰ5 ἴο ὃδ6 βουξδξέν δἱ Αἴῃ ε]- Κυάοιγαξς, οη 
186 ποσΐδοσῃ δἰάδ οἵ ἴῃ6 γάρ Ὡς ἢ ὨοΓΟ ἔΌσΤη 9 
[86 πδίυγαὶ ἀετηδγοδίίοη Ὀοΐνγοοη (άπδδη δηά 
[86 ἀοθοτί. Ὑδ6 ἐουπίδϊῃ 15 51}}} [86 ϑουγοθ 
οὗ  Ό Υ ἴο ἴΠ6 μοῖρ ουπηρ Βοϊάς, ΑΖπιοη 
15 ἰἀοπε βοα ἴῃ ἴδ6 Ἰδίοσ [εὐνῖϑὰ Τάσγρυπι ἢ 
Κοβᾶη, ἴπο τηοάοτι Καβλϊπιθῖ, ἃ βγοὺρ οὗ 
Βργίηρϑ 5ἰζυδίο ἴῃ 186 ποσίῃ οὗἨ οπὲ οὗ ἴῃς ψὰρβ5 
ἴῃ ἴῃ. τ άρο, δηὰ 4 Ξῃοσί ἀϊξίδηςς ννοϑὲ οὗ ΑἹπ 
ε]-Κυάδοῖγαΐ, 

ΤΠ6 ἰυποίίοη οὗ (δ6 Ὀουπάδσυ πὸ τ ἢ 
ἢ Αἶνος οἵ Ἐξγρί,᾽" ν}1}}} 211 πρᾶσ ἴἢθ βροΐ 
ΟΝ οΔ]]1οὰ ε]-Καςαῦγ. Ηδστὸ ἰμδὲ ἱπιρογίδηϊ 
υυδίοσοουγθο, σοπηρ ἄονντ ἔγοπι [86 ϑοουῃ, 
Ὀεηάς βυάάθη)γ ἴο ἴΠ6 νυεβῖ, δηὰ ἔοσγιῃϑ ἃ ἀδὲρ 
Δα ΠΑΙΤΟΥ͂ ΡΌΓΡΕ Ὀδοίννοθη [86 ΪΔϑι-τιοηςοηδὰ 
τὶ άρο οἡ ἔδο ποσί, δπὰ ἴδε τηουπίδίπη Ηεοἷὰὶ 
οη ἴδο βουΐ. [15 υἱεπιαῖο ἀϊγεςοη, δ’ῸΥ 
Θππογρίηρ ἔγομι 18 ξΟΓΡΌ, 15 πογί-σσεσῖ; δηά 
1 οηΐοετβ “16 στοαῖ 9θα᾽) δ ἴθ ροϊηΐ ὑσθοσο 
γγ85 ΘΥΘΠΓΌΔΙΥ 011} (ἢς ἔτοπΕοσ οἰ γ οὗ ἈΒιπο- 
σογισᾶ, Ὡονν οἱ ΑτΊβῃ, 

Θ. ῶῶν α δογάεγ] 1 ογαγ, “8 115 
Ὀοτγάογ," 2.6. “ἢ τῃ6 Ὀογάες ΒΟ Β 1ἰ 
τ Κο65.᾽ 

η---9θ. ΤΒο ποτίμβοση Ὀοσγάεσ. Οη ἔδὸ 
ἐἐχῃουηΐ Ηοτσ,᾽" οἷ. οη χχ. 22. Ηδστγο ἴΠ6 ΠΔΠὶῸ 
ἀφηοΐοβ 186 ἢ ο]6 τγοϑίοτῃη ογοσὶ οἵ Μουπῖ 
1,οὈδηοη, οἰ σ Υ τη 1165 ἴῃ ἰοηρτ, σΟΠΊ ΘΠ ΟΙην; 
οαϑὶ οὗ Ζίάοῃ, δηά ἰεττηϊηδίίηρ συ ἴ)6 ρΡοϊηΐ 
᾿τηπηοάϊδίεϊΥ ἀῦονε ἴπῈ επίταηςε οὗ ΗἩδιηδίῃ 
( ΟὨ ΧΙ. 21). Τὸ ἴδε βουΐδποτῃι οηὰ οὗ 

58 ΓΔΩΡΘ ἃ ἔγοπογ- πὸ σου] ἤν ἴο 6 
ἀτγάνῃ ἔτοσι ἴπ6 Μοάιϊογσδηθδη 564: δηά ϑουὴθ 
1Πυ κι γδίοη οὗὁἨ (ἢς ἀεϑογροη ἴῃ ἴΠ6 ἰοχξ πηδῪ 
Ὀ6 γμαϊποάὰ ἔγοῃῃ ἰδ εἰγουπιδίδηοο ἰδὲ [ἢ6 
δτοδλῖ σῖνοσ Ὀοίννθεη ὙὙΓῸ δηὰ Ζιάοῃ, δἱοηρ 
ἢοθα νγοβέννασά Ὀεηὰ σους ἃ ᾿ἴπὸ προ ΐ Ὁ6 
ἄγανσιι, 51} Ὀθᾶσβ ἃ πϑπιθ, Καὶ ἀβι γυ γθῆ, ὁ. ἐ. 
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οὐξ γος δογάεγ πο τῆς δηΐγδηςς οὗ 
ΗἩδπηνδῖῃ ; δηά τῆς ροΐπῃρβ ογτἢ οὗ τῃς 
Ὀογάδσ 3121} θε ἴο Ζεάδα: 

.ς 9 ὅ᾽ Απά τἢς δογάεγ 581] ρῸ οἡ ἴο 
Ζιρῆγοη, δηὰ τῆς ροΐῃρβ οιξ οὗ ἰξ 
8}8}} θεὲ αἱ Ηλδζαι-εηδῃ: [ἢ18 5}4]} δε 
γουγ ποιῇ Ὀογάετγ. 

ΙΟ Απά γε 5}4]}} ροΐπε οἵἱξ γόοιΓ 
εαϑὶ ογάεγ ἔτοπιῃ ΗδΖζαι-εηδη ἴο ὅΠ6- 
Ρῇδπι: 

“Βο «5 8." [Ιἐ 8 ροβϑέδῖ ἱπάοοά 
(5:6 [οβῇ. χίχ. χ8, δζς.) ἐμαὶ ἴδε Ὀοσγάε νγὰβ 
Ἰηϊοηάοα ἴο σοτήργιϑε ΖΙάοη 45 νεῖ! 45 Ἴγτὸ; 
Ὀυξ (815 15 ποῖ εἶοαῦ; δηὰ πο μοῦ οὗ ἴμοπὶ νγὰ5 
ἴῃ ἔλεῖ ονὸσ δοηιυϊγοὰ ὈΥ [51:26]. ὙΠῸ πιοτὸ 
Πουΐβοσῃ ρογίοη οὗ ἴδε Ῥποηιςίδη ρ]Αῃ νγὰς 
ποῖ νη 1Π6 11πλ118, ἰδουρ ἢ [6 ΘηΕτο ἀϊδίσιςξ 
Οὗ Οα]ο-ϑγτία, δεΐνγεθ [ἢ ννεβίοστι δη οαϑίογῃ 
ΤΆΠ65 οὗ 1οὔδποη, Ῥγ4ἃ5 5οθ. Ὑεῖ (ἢϊ5 ἀϊείτςξ 
ἀϊά ποῖ [81] ἱπίο ροβϑοββϑίοη οὗἉ ἴδε [5γδο] 165 {}}} 
[δε ἀδγβ οὗ ᾿ανίά δπὰ δοϊοπιοη; δηὰ ὄνυθη 
1Βοη {ΠΟῪ τυϊοὰ ονὸσ ἃ σδέθοσ ἴλη οσςυρίοα 1, 
Το οχίγετηδ ροὶπξ ἴῃ ἔδδ ποσίμεγῃ θογάογ οὗ [86 
Ἰλπά, 85 ἰδ! ἀόνγῃ Ὀγ Μοϑβοϑ, νγᾶ5 ἔδμο εἰἰγ οὗ ΖΟ- 
ἀλλά, πον ἃ υἰϊίαξο, 5811 Ὀοασην (15 δηςϊθιῖ 
πᾶτηδ (5 δά), δροιυξ {ΠΙΤῚΥ πι}]68 οἂϑὶ οὗ 186 
οηΐγαηςο οὗ Ἡαπιδίῃ. Ἡδρηςς [86 Ὀογάος ἐυτηεὰ 
διδοῖς βου τἢ)-ννγεβιννασγά ἰο Ζίρῆσοη, πονν Ζιγαπ, 
ΤΕ Ῥιςε ποῖ ἴο Ὀ6 οοηξουηάἀεά νι 6Ζ 
Ζ4 ΤΓοσἃποἢ, ἤρᾶσ ΗἩδηηδίῃ, 85 ποῖ θδθη 85 γεὶ 
υἱϑι(οὰ ὉΥ πιοάδγῃ ἔγανθ]ογβ, Ὀμϊ 15 τορογίοά ἴο 
116 δδουζ ἔοσὶΥ πι}168 ποσί ῃ-οδϑδὶ οὗ ᾿λαπιᾶϑου, 
ΠΡΑΣ [86 τοδὰ ἴο ῬδΙπΊΥΓα, ἀπά ἴο σοηΐδίη οχίθῃ- 
δῖνθ γιιϊηβ. [ξ 15 ργοῦδοϊε (μδὲ ἔγοπι Ζιίρῇσγοη 
ἴο ΗδλζΖαγ-θηδη, ὁ" 186 Ἰουπίδιη νυν] ]ρο,᾽) 186 
σουζθα οὗ ἴδ Ὀογάος ψουϊὰ Ὅδ 5111} βου ἢ- 
γεϑίινναγά οὐ ννεβίννασα ; δηά ἴδογὸ ἰ5 πὸ ρῥἷδοα 
ὙΠ ὙΠ] ἢ ΗλΖατιθηδῃ ΤΑΥ͂ Ὅδ δείίεγ σοη- 
2οεἴα γα! ν ἸἀοπΠοὰ ἰμᾶπη ἢ Αγάῃ οἀ- Πᾶσα, 
ἃ ἔουμπίδϊη 5ἰἴυδίθ ἴῃ 186 ΘΓ ποατέ οὗ [ἢθ 
δτελῖ σοί] ομδιη οὗ ΑἸΌΙ ρδηυ : [6 Ἰοδὶ- 
Θϑὲ ρεᾶκϑβ οὗ ψὩΟ ἢ Σίϑο ὉΡ ἰῃ βίογῃ ρταπάθοσ 
διουπάὰ ΟἹ ΘΥΟΙῪ 5:46 (Ρογίοσ, "ασηδϑου5,᾽ 
ῬΡ. 322 5Ω4. [115 ροβιοη ἰπ ῃ ἀθ Μεϊάο5 
ΤῺΔΡ 15 ἰδῖ. 225 49΄, Ἰοῃξ. 265 12΄, δηά τιυΐης 
ΔΓ πιδικοα δ πε 5ροῖ)δ. ὍΤῇδ δαϑίοτπι ρογίίοη 
οὗ [86 ποιίμοσῃ Ὀογάεσ ἰδ οιτηοὰ ἃ ρτϑαῖ 
που ἢ-ολϑίννασά ἰοορ, 50 85 ἴο ἱποϊυὰθ 41} ὑπὸ 
ἀροϊνιο5, Ὀοΐῃ νγεβίοσῃ δηά δαϑίεπι, οὗ ἴπ6 
ποιίβογῃ ρδγί οὗ (86 ΑΔ] Δηι5 τάηφο; τοίυγῃ»- 
Ἰὴν δονγενοσ ἴο ἴῃς οτεοδὲ οἵ [πδὲ σδῆφψθ δὲ 
δζδι-θηδη, δηὰ ἴμ5 ἐχοϊυάίηρ ἴδ ρ]διη οὗ 
ατλδϑουβ ἰορείμος νυ (δ 6 ν 4] 16 γ5 νὨΪΟΝ ἀ6- 
ϑοδηὰ ἰονγασὰ [ξ, 

10--1ὰ6. ὝΠΟ οαϑίογῃ Ὀογάοσ, 45 ἤόσὸ (6- 
ϑογδοά, τυδὲ ΡῈ υηδογϑιοοά ἴο σοχησηθηςο δέ 
[αὶ ροϊηξ ἔγοιῃ τυ ὶο ἢ ἴδ 6 ὈΟΌΠΑΔΓΥ πὸ ρυτ- 
διιοὰ δὴ υπἰηίογγιρίθα γ βου νγαγάὰ σοῦΓϑο; 
δηὰ [15 ΦΡΏΟΣΑΙ αἰγεσ 0 ΤΔΔΥ Ὁδ ἱ 

Ο ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΙΝ. [ν. 9--- 12. 

ΙΙ: Απά τἢε οςολϑὶ 5841} ρὸ ἄονγη 
ἔτοπι ϑῆδρῆδιι ἴο ΕΠ Ό]αἢ. οὐ τῆ6 δδϑῖ 
οἰάς οὗ Αἴπ; δηά τῆς δογάεσ 584] ἀς- 
βοεηά, δηά 5341} γεᾶςῇ πηῖο τΠ 6 ̓5:ἀς ΗΕΝ 
οὗ τῆς 8ε2 οἵ ΟἸππεγείῃ ελϑινγασά : 

12 Απά τ Βογάεσ 8}}} ρὸ ἄονγῃ 
(ο Ϊογάλη, δηά ἴῃς ροΐϊῃρβ ουἨ οὗ ᾿ξ 
541} θὲ δὲ ἔπε 8411 86 : [ἢ]15 5}}4}} ὃ6Ὲ 
γουῦ ἰαπά σι τἢ6 σοκϑῖβ τπεγεοῦ 
τουπά δϑουϊζ. 

ἔτοσπη 186 ρῃγϑῖςδὶ θδίωσοβ οὗ ἴα σουπίγυ, ποῖ- 
νἹ Ἰπρ ΞΟΠῚΘ ὈΠΟΟΣίΔΙΠΙΥ 845 ἴο ἀεἰ2115.. 
[{ τδῃ αἱ ῃτϑί δίοηρ ἴ86 πηουπίδίη ογοϑέ. 886- 
δρπτο (86 ῃτϑὲ ροιηξ δου ΗδζΖδι- ἤδη, 15 υΠ- 

ον. ΟΥ̓ ἴδ ποχί, 411 (δ 15 οσγίδίη ἰ5 {παῖ 
1ξ ςου]ὰ ποῖ πᾶν Ὀθθη Ε1ΌΪΔἢ ἴῃ ἔπ ἰαπὰ οὗ 
Ηγλδίη, τυ Ὡς ἢ ἰΔγ οὐϑι 6 [86 πῃοσίβοτῃ Ὀογάον 
ἀεϑοσι θά ἴῃ ἴΠδ ργθοθάϊηρ νεῦϑεβ. Βαΐ Ργο Δ Ὁ] 
186 {π|6 ὨΔΠλ6 ἴῃ (ἢ158 ράϑϑαρὸ 15 ῃοΐῖ ΑἸΌΪδὮ αἱ 
41}. ὝΠΟ Ηροῦσγον ἰοϊίοτϑ οὗ (ῃὴ6 ψογά, ἀϊ5- 
οηραροά ἤοπὶ ἴῃ6 [ενν]ϑ σοννοὶ- ΠΊΔ 5, ἃτὸ 
ἨΒΒΙῊ ; δηὰ 1ξ 1806 ἤηδὶ ὁ Ὁς “δ Ἰοοδὶς"" 
(ουῦ Ἐπρ 5} “ἐνγατὰ ), [6 πδπὶθ ΠΊΔΥ ἴΠθη 
Ὀς τοδὰ Ηδι- δεῖ (ΧΧ. ᾿Αρβηλάλ), ἐ.6. 186 
Μουμῃηίδίη οὗ Βε]:᾽ [πὸ Ἠδι-421-Πετήοῃ οὗ 
Τυάζ. 11..2. Βεῖ, ἔοτ Βδδ], 15 πμεσεῖν δὴ Ατὰ- 
τηλίϑτα (ςξ. 18. Χὶν!. 1), δηὰ γγᾶϑ5 ρΡσοῦδν [ἢ 
ἕο ετηρογοὰ ὉΥ ἴδ6 Αταπιδὶς ρορυϊδίίοη 
(δαὶ ἀννεὶξ ἴῃ ἴΠοϑὲ ἀϊϑίσιςῖ5β. Νὸ πλοῦο β: ΠΚ- 
ἰης Ιαπάπιατὶς σου]ὰ Ὁ6 5εὲ ἔοσίῃ [δ (Ππ 5ιιπὶ- 
τη οὗ Ηοποη, (δε ϑουϊπεοιτιπιοδὲ δηά ὉΥ ἕασ 
(Π6 Ἰοβιίεσε ρμεαῖὶς οὗ [6 ννβοῖϊΘ ΑπῈ θαηυ5 
ΓηρΘ, Γβίηρ ἴο ἃ μεῖρδέ οὗ ἴδεη (πουδβδηὰ ἔδεξ, 
δηὰ Τνοσίορρί πῇ ἜΥΕΓΥ Οἶδε τηουπίδιη ἴῃ [86 
ΗΟΪΥ 1,«ηὰ; γεῖ ποῖ 50 ᾿πδοςθβϑῖῦ]6 δαὶ [δδὲ 11 
ἵν25 σγοννθά ὈΥ μοαίῃεη 264] ὑυἱἢ ἃ βϑδῃοίὩΣΥ 
οἵ Βαδὶ, οὗ νυ Ὡς ἢ δ τίη, σοηϑιϑεηρ οὗ ἔοι η- 
ἀδίίοηϑ οὗἩἨ νγ4}}5 ἀπά οἵὗἠἨἉ ἤδαρϑβ οἵ βόνγῃ βίοῃεβ, 
5111 τεπηδίῃ, δβου]ὰ βούνονεῦ [86 ρῆγαθθ “"ξὸ 
ον ἔγοσῃ ϑβορμδηι᾽" Ὀ6 ἀεεπηοὰ ᾿ποοῃϑϊϑίθηϊ 
σῖἢ [ῃ6 στοδίοσ οἱονδίίοη οὗ Ηδστηοη, ἔϊο ἰδη -- 
τηλεὶς ὈΘέΟσΘ 1.5 ΤΔῪ 5111} θ6 Ιἀοπε βορὰ ἢ οπΘ 
οὗἁἉ ἴῆοϑ6 πυπΊιοτοι8 5ϑδηοίιδτῖοϑ ν] Ὡς ἢ θοΙἢ 
δηοίθηϊ (65 ΕἸ ΠΠΟΩΥ δά πιοάειτι ἘΧ Ρ]οσδίοη 5πονν 
116 5 ἀ65 25 νγεῖ! 25 6 δυγηγηῖ οὐ ἴἢδ τηουη- 
ἰλῖῃ ἴο πᾶνθ Ῥϑεη Ἴσονεσεάὰ. [ἢ ΔΗΥ͂ οᾶϑο ἴΐ ἰ5 
ὈΠΙΙΚοΙ͂ν (πδὲ ἴΠ6 Ἰδηάηγατὶς πλιὰ [υάν. 11}. 2 
σνου]ϊά 6 οπεϊοα μεθ. ΤῊ15 15 ἤογὸ ἀοϑογ ρθὰ 
8ἃ5 “Ὃη ἴδδ οδϑῖ 5ἱάθ οἵ Αἴη,᾽" 1ΠΈΟΥΑΠῪ “Π6 
Αἴη,᾽" 2.2. Ἰουπίδη. Ὑἢ5 Αἰῃ 15 υπάοτείοοῦ 
ὈΥ Ϊεγοπῖθ δηά ἴπθ ἰδίοσ Ταγρυπὶβ οἵ [δ 
ἐουπίδίη οὗ {δὲ ]ογάδῃ; δηὰ ἰξ 15 ἱπ {Π6 μ᾽ δίῃ 
αἵ ἴῃ6 5ου ἢ-νοθίεγῃ ἔοοίϊ οὗ Ἡστηοη παῖ [6 
ἔντο πιοϑβὲ ςεἰευγαϊοα βουγοθϑ οὗ (μδῖ τῖνοσ, [ἢ ο 56 
οὗ Ῥϑᾶρῆπο δηὰ οἵ Ῥαποᾶς, ἅγὲ 5: ἰδ[6, ὑν 8116 
ἔτοπι ἴδο νυεϑίογη βίοροβ οὗ {πὸ βαπῆθ τηουπίδλίη 
ἴμοτο ͵ϑϑῦθ [Π6 δ γθαπιβ ΟΥ̓ νΥ ΙΓ Ὦ 1[5 ΓΕΙΠΔΙΠΙῺΣ 
δηά Ἰἰοηρεβὲ Ὀσγαποὶ 15 δε 
ΤὨΟ Ὀοτάογ ποχί ἀεβοεηάδεά ἴο ἴδε “(568 οὗ 

ΟΒ ποεῖ," θεϊζες Κπονσῃ ΟΥ̓ 115 ἰδοῦ πᾶπὶε 



ὃ ἴδῃ. 32. 

ν. 13--.8.] 

11 Απὰ Μοβεβ Ἴοπιπιαπάςά τῆς 
σἤΠ]Πάγθη οὗ [βγδεὶ, βαγίπρ, 8 ἐς τὰς 
ἰλπὰ νη ῖοἢ γ8 5}.4}} ἱπμεγίς ὈῪ Ἰοῖ, 
ψ ΙΓ ἢ 16 ΠΟΚῸ σοπιπιδηάοδά ἴο ρίνε 
πηΐο ἴῆ6 πῆς {Π|68, δηά ἴο τῆς ἢδ]ε 
(δε: 

14 δον τῆς ἐτῖδε οὗὁὨ τῇς ςΒΠ]άγεη 
Ἶζω, 1.0, οἵ Βευθοη δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς Πουβε οὗ 
3. {πεῖν ΊΠε β, δηά τῆς ἐτῖρε οὗ τ[ἢς ςἢ}}- 

ἄγεῃ οὗ (ὐδά δοοογάϊηρ ἴο ἴτε μοιιβα 
οὗ τῆεῖγ δῖε, ἢανα σεςεϊνεὰ 2λεὶγ 
ἱπῥεγίίαπες; απὰ Πα τῆς {πδςὲ οὗ Μδ- 
ὨΔ556 ἢ ἢδνα γεςεϊνεά {πεῖν ἱηπεγδηςε : 

ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧΧΙΝ. 
Ις Τῆς ἴνο {π|δε8 δηά τῆς δ] 

ἴγχιῦε Πᾶνε τεοεϊνοά τῆ οῖγ ἱπμογδηςε 
ου [ἢ ]15 814ἀε [ογάδη πέαῦ Τογίσῃο δαδβῖ- 
ννΑγὰ,, τονναγά {πε βιιηγί βίη. 

16 Απὰά τδε ΓᾺΡ βραῖςς υηῖο Μο- 
868.) 8ΑΥ]Πρ', 

17 Ἴδα αγό ἴῃς πδηγδβ οὗ τῆς 
ΤΆΘη ΨΏΙΟὮ 584}} ἀϊν! 46 τῆς ἰληά υπίο 
γου: “Ε]εαΖαγ τῆς ρῥτίεβί, δηὰ 7οββυμᾶ ς Το, 1. 
τῃ6 βοὴ οὗ Νυη. 

18 Αηά γε 584}1] κε οπς ργίποβ οὗ 
ΕΥΕΙΥ {Π0 6, ἴο ἀϊν!46 (Π6 ἰληά ὉΥ ἰπ- 
Πεγίζδηςα. 

οὗ Οεηποβασγεῖ, νυ] ἢ 15 συ ρροσϑά ἴο δε ΟὨΪΥ͂ 
ἃ οσοττυρίίοη οὗ ΟΠΙπηεγεῖῃ. 1ἴ 15 ποῖ ἀθ- 
βου δοὰ 45 ἔὉ]οννίηρ ἴῃθ 1π6 οὗ (6 Τ]οσάδῃ; 
δηᾷ [86 ᾿πἱοπίίΐοῃ νγᾶ5 Ῥγο Δ ΟΪΥ ἔδδί 1ἴ Ξῃουϊά 
ΤΌη ΡΑΓΔ]]6] ἴο 1ξ, δοηρ [86 1ἴπὸ οὗ 81}} δρουΐῖ 
ἴδῃ Π|}}165 διγῖποσ οδϑῖ, Ὀδηηρ᾽ 50 85 ἴο Ξί ΓΚ 
ἴδο ἰακὸ οἡ 115 που -ϑδδῖ 5:4θ οὕ βῃουϊάοσ.. [1 
ΤΆΔΥ ὃ6 [δῖ [86 Μαπαϑϑιίο ἰοδάθγβ δὰ δ γοδάγ 
ΟΥ̓ΟΙΤΊΙη δος οὗ [ἢ6 στουπὰ ψὨιςἢ 1 τνουϊά 
ἴπυ5 σοτηρτίϑε (566 οἡ χχχιΐ, 42); δῖ [μδὲ [86 
ἸΠμογιδποθ οὐ ΝΑΡὮΪΔΙ νγᾶβ ποῖ δοιηάδά ΌΥ͂ 
ἴδο ]ογάδη οἡ ἴδε δαϑί ΧηΔΥ δ6 ἱπίθγγοά ἔγομῃ [86 
5:165 οὗ Ξοπηθ οὗ ἴῃ6 ΝΑρδίδ] 6 οἰ 65, 85 ἩΆΖΟΓ 
δηὰ Μ|Ω»441-6] ([ο5}. χῖχ. 16, 28), 45 ννϑ]] ἃς 

[06 Δ5ϑοτίίοῃ οὗ Ϊοόϑορδι8 (΄ Δηϊ.᾿ ν. 22). 
Ου [Π6 οἴδοῦ Πδηά, ἔσοτῃ ἴῃ 1,24Κ6 οὗ (ὐεῃποϑδ- 
τεῖ ἴο ἴὴ6 Πϑοδλὰ 868, ἴπῸ ἰογάδῃ σψουἹά ἢδγνδ 
Τοππηϑα [δ πδίυγαϊὶ ἔγοπίϊοσ, δὰ ποῖ ἴδ6 ἰοστὶ- 
ἴοτγ οὗ Οἰϊοδὰ Ῥδθη δἰγρδαυγ δϑβϑιρηθὰ ἴο [86 
Ραϑίοσαδὶ ἰσἰδ65. 

10. 2οἱὶπὲ ομδ γομγ δογάεγ) 1.1ϊ, ἐς τηραϑυγο 
οὔ," οἵ ““τρδτὶς ουΐ," 

12. ουδὲ ἐδε εοαεὶ: ἐδέγεοῦ γομπά αδοιωΐ 
ἑ. Ξ ἃ5 ἀεβηδά ὈΥ 115 ςοϑῖβ, ΟΣ Ὀογάεγβ, γτουῃ, 
δου. 

14.156. δανε γερο υεά ἐῤδεὶν ἱπῥεγίἑαποο] ΟἿ. 
Οὐ ΧΧΧΙΪ. 28,,2. ὙΒ6 (ΟΓΓΙΓΌΓΥ οὐ ἴπ6 δδϑῖ 
οὗ ἴδ6 Ἰογάδηῃ μδὰ Ὀδθῃ δϑϑιγποα, 85 ἃ υΒοΐο, 
ἴο Ἀευῦεη, Οδά, δηὰ Μδςοβμῖγ, ἰδουρῃ ποῖ γεῖ 
ῬΑ Ποποὰ ἀπιοηρ ἵμοπι. 

οπ ἐδίς εἰάε ογάαπ πεαρ γεγίοδο) [1 λιοτΑΊΥ, 
ἐέρῃ [15 546 οὗ ἴδε ]ογίομβο [ογάδη,᾽" 45 δὲ 
ΧΧΙΊ. 1, ΧΧΥΪ. 2, 63, ΧΧΧΙΪ, 48, ςο. ὙΒΟ 6χ- 
ῬΙοβϑίοη ΠοῸ 15 τϑυλδγκδῦϊο, Ὀδοδυϑο ΔΡρ]οὰ 
ποῖ, 45 οἰϑοννῆοσο, ἴἰο ἃ 1ϊ πιο σρᾶςθ, Ὀὰὲ ἴο 
μα γῇ ο]6 [οστι ΟΥὙ οὗἁἉ ἔπε ἱννο-δη-8-.-84}} ἐγ] 65. 
ες [Ε 15 ἘΡΡΓΟΡΠΙς Θῃουζῇ, ἴον 1ξ νγὰβ5 ὉΥ͂ [86 
Ῥάββᾶρε οἵ {πε Τογάδη δὲ [ετῖσμο {παῖ 411 [86 
ΤΟΙΏΔΙΠΙ ς᾽ ἱππογιΐδηςο νου] ἤδλυο ἴο 6 γρδοποά. 
[1 15 ἴοο, ξοοργαρ ἢ 8117, τπλογθ δοσυγαῖο [ἢ8η 
του μάν Ῥϑδη ἴὴΠ6 ς'πὴρὶο ρἤγαϑα “"οἡ [ῃϊ5 
δἰἀ6 οἵ ἴμ6 Ϊογάδη,᾽" ἴοσ (ςξ οὔ συν. 1ο---2) 
ἴδε Ἰογάδῃ ἀϊὰ ποὶ ἀϊνίἀδ ἐμὸ τυοϑίεγῃ ἀπά 
ολϑίοιπι {Π65 ἰδγουσδουΐ [86 ψΒοΐΘ οὔ ἱΐ5 

σουγϑθο. [{ ΤὨΔΥ 6 πεῖὸ οὐϑογυθά ἰδδὲ [ἢ 
εἴξεςί οὗ 6 ςοηηιιοεδὲ οἡ πὸ οδϑὲ οἵ (ἢε [ογάδη 
ψοῦ]ά, μδὰ ἰδ6 ψμοῖὶο οὗ [πὸ ῥγοπηϊϑοὰ ἰοστὶ- 
ἸΟΥΥ͂ ΦΔ]ΠἸεπ ἱπίο [5τ4611}15} ροβϑοβϑίοῃ, ἤᾶνθ 
Ὀδοη ποῖ ΟἿΪΥ ἴο δάὰ βυθδί! Υ ἴο {πε οχίθηςξ οἔἔ 
(ῃ6 Ξγδϑ 5} ἀοτηδίῃ, Ὀιιὲ 4190 ἴο ΘΏΥΙ ΣΟ οἡ 
ἴῆγοθ ϑάδα [)6 (οστοσυ οὗ ᾿λᾶσλᾶθουβ, Η;59- 
[ογ Δ}}} [Π15 τγᾶβ πουὸῦ Ὀσουρηξ ἴο ρᾶ55 1] 
Πλαπλᾶϑεοι5 ἰἰϑοὶ οσάσηθ ΕΠ ΘΟΪΑΤΥ ἰο [5γδεῖ : 
δηῃὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴΠ6 βεξ]οτεπί οὗὨ 50 ἸΔΥ οὗὨ [86 
15γδοὶο5 ἰη Οἱϊοδὰ δηὰ Βδϑίιδῃ νγὰβ ποῖ στ ἢ- 
ουξῪΖ 15 ᾿πἤπιιοηςο ἴῃ ἱπάυοίηρ ἴΠ6 σοϑὶ ἴο νἱονν 
[ΠῸ βου ποτ Οχρϑηῆθο οὗ (δηδδῃ 8ἃ5 ϑυδῆ[ῆεϊοηϊ 
ἴογ (Πεῖσ ποοάς, δηὰ 850 ἴο ἰοᾶνὸ Ἡδστηοη, (α]ό- 
50Π28, δηὰ Ζοάδά, υποοπαᾳμογοά, 

16---49. ΑΡροϊηϊτηεηΐ οὗ ΡΓγΓίης65 ἔγοσῃ ἐπ 
Του Ὑτίδεβ ἰο ἀϊνιἀθ (η6 Ιαηὰ ͵υ.5ὲ ἀοϑογι θθά. 
ΤΠ ροβιὕοῃς οὗ [πε ϑενοσαὶ ἱπμου Δ ησεῈ5 ννεγΘ 
ἴο Ὀδ6 ἀοίοστηϊποά ὉΥ ᾿ἰοῖ; Ὀυϊ {δεῖτ ἀϊτηθηβιοης 
ὙΟΓῈ Ργορογιοπεοα ἴο (Π6 νυδηΐβ οὗ ἴδ {Π065 ἴο 
ΒΓ ἢ ἴδον [6], Τῆυ5 ἴδ6 11π||15 οὗὨ ϑδς ἢ ἡσετο 
ἴο Ὀ6 τπιδικοὰ ουΐ δῇεσ [6 Ἰοῖ δα ἀείοιτηϊποα 
ἴο βοὴ ἰδ 1 Βοϊ͵οηροά, δηὰ ἔοσ [86 ἄπ δηὰ 
ἕαὶν δὰ]υπξίπηεηξ οὗὨ 86 ᾿ηγ15 [Π6 ῥγέβοηςο οὗ ἃ 
Γορτοϑοηίδίϊνο ἔγοστῃ δδοἢ}δ ἰδ νγᾶβ σαι ϑιΐο. 
ΟΥ̓ {86 τοργεϑοηϊδειννοθ ποὺ ϑεϊοςίοά (Ὠγουζῇ 
Μοβϑεος τομδηᾶ, γῇο σγεῖο 411} Ὁγίῃςο5, 2. 6. 
μοδές οὗ “Ποῦ ἔδηλ}1165, 1ῃ ΠΟΙΓ σεβροςῦνο {65 
566 Οἡ ΧΙ, 2), (α]οῦ δἱοηθ, οὗ ἴ6 ἐπθθ οὗ 
(αι 5. Οἰπογυσῖϑο κηοννῃ ἴο υ}5 (866 Οοἡ ΧΙ. 
4 5η4ᾳ.).. Τδ6 ογάοσ ἴῃ Ὡς ἢ ἴπ6 ἐπ 065 ἃτὸ 
πδιηρά 15 ρϑου αν ἴο {Π15 ραϑθαρο. [1 ΠΟῪ 6 
(ἈΚ ἰη ρδῖσβ, [υὐδὴ δηά δίπηθοη, Βεη)δτηΐη 
διὰ δη, Μαπδϑϑοῦ δηὰ ἘΡρδτζγαίτη, υἱυη 
δηὰ 558 ἤδτ, Αϑῃπὸῦ δηὰ ΝδρὮΪΔ]}, ἴπ6 ογάογ 
οὗ [πΠ6 ρδγβ ἄρτεὸβ συ] ἴΠῸ ΟΥΔΟΣ ἴῃ ὨΙΟὮ [86 
ΔΙ]οϊτηθηΐβ ἴῃ (Π6 ΗΟΙΥ Τά, ἰδίκθη 4150 ἴῃ 
ΠΟΌΡΙε5, ΤΟ] ονγεά βὰς οἶδεν ἴῃ {πε τπηᾶρ ἔτοπὶ 
ΒΟ ἢ ἰο ποῖίβ. Μογθουοσ, ἴποϑο [δι1θ ἃΓδ 
ἕοιπηοὰ οὗ ἴσο {π|ῦ65 οἴ βογυγίϑο τυ }Δ}}} σοη- 
Ὠροϊοά, ἐχοορὲ ΟἿΪΥ ἰδαΐ ψὩ]ο ἢ οοηϑ,5ῖ5 οὗ 
Βεη)απιη δηὰ 4π: δηάὰ ουθῆ ἴποϑε ἔνγο δὰ 
Ὀδρη σχί δας ἢ οἴποσ ἴῃ [1ὴ6 ογάώοσ οὗ στδλσοῇ, 
Δ ΡΓΟΌΔΟΪΝ ττέσὲ 51}}} σοησυουβ ἴῃ {δεὶς 
Θποδιῃρπιρηῖβ (366 οἡ (Ἀ. ἰ1.). 
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Ι9 Απά τε πδπιε8 οὔ {πε πε {γέ 

(Πεβε: ΟΥ̓ τῆς τῆδε οὗ [υάλῃ, Ολ]εὺ 
1Πε 8οη οὗ Γερμυππεῆ. 

20 Απά οἔ τδε ετῖρε οἵ τῆς σμΠ]άγεη 
οἔὗ δίπηθοῃ, ϑῆδηγιθὶ ἴπΠ6 βοὴ οὗ Απι- 
ταϊδυά. 
21 ΟΥ̓ τῇς τῆδε οὗ Βεη͵]απιίη, ΕἸ}- 

ἀλά τῆς 8οη οὗ (διβίοῃ. 
22 Απά τῆε ρτίπος οὗ τῆς {πθε οὗ 

τῆς. ΟΠ] άτγεη οὗ Ὦλδη, Βυκκὶ τὴε 8οῃ 
οἔὗ Ϊορ]!. 

,. 223 Τῇα ρήηςοε οὗ {πε σμ]άγεη οὗ 
]οβερῃ, ἔἴογ τὰεὲ τῆρε οὗ τῆς ςἢ]]- 
ἄάτεη οὗ Μδηδβϑεῆ, Ηδηηΐεὶ {πε βοὴ 
οἵ Ερμβοά. 

24 Απά τῇε ργίηςε οὗ τῆς {π|δὲ οὗ 
{πε ἙοὨΠ]άγεη οὗ Ερηγαϊηι, Καπλμοὶ τς 
80η οὗ δῃηϊρῃίδη. 

25 Απά τδε ρηπος οὗ τὰς δε οὗ 
πε σΠΠ]άγεη οὗ Ζεδυΐιη, ΕἸΙΖαρῆδη 
τε 80η οὗ Ῥαγηδοῇ. 

26 Απά τἢς ργίηςε οὗ τὰς {δὲ οὗ 
τε ΤΠὨΠ]άγεη οὐ 5βδοῆδγ, ῥα εὶ] τὴς 
80η οὗ ΑΖΖδῃ. 

ος 27 Απά ἴδε ρήηςε οὗ τε τπδε οὗ 
τ(ἢς ΤσὨΠ]άγεη οὗ Αϑβῆεγ, Αδιδιά τῆς 
8οη οὗ δῃεϊοπι. 

28 Αηά πε ρῥγίπος οὗ τῆς {ῆδὲ οὗ 
τῆς σμ]άτεη οὗ Νδρῃῖαὶ, Ρεάδῃεϊ {πε 
8οη οὗ Αππμυά,. 

290 ΤἼεβε αγό ἐδεγ οπὶ ἴῃ ΓΟΚῸ 
ςοπηηδηάεα το αἀἰνιάε [Π6 ᾿πΠΠογδποα 
απο [πε σὨ]Π]άτγθη οὗ 1ϑγδεὶ ἴῃ τπε Ἰαπά 
οἵ (ὑαπᾶδηῃ. 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧΧιν. ΧΧΧν. [ν. 1:9---6. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧν. 
τι ΣΦ γ᾽ αμαὶ γογίν εὐἴίες Ὅν 116 Ζευΐες τοί ἑλεῖν 

σμδεγός, απο νεσασωγο λεγε 6 «δ᾽ ο7 ἐλέη 
γέ ἴσο δὲ οἴδέες οὗ γώμρε. Ζάες ἐατὺυς οὗ 
ῬΜ701207. 341 Δ γ)ὸ σα σοι 70» περ» 7. 

ΝῺ τῆς ΓΚ βρακε υπΐο Μοβεβ 
ἰη τῆς ρἰδίηβ οἔ ἱΜοδῦ ὃὈγ ]οτάδῃ 

πε ]ετίςἢο, βαγίηρ, 
2 “Οοπιπιαηά ἴῃς ΤΠ] άγοη οὗ 15- εἰ ἐδ. «-:. 

ΓΆΘ]., τΠλὲ τῆεγ ρῖνε ὑπο τἢς [εν τε8 
οὗ τπὲ ἱπῃεγίϊδηςς οὗ {Ππεὶγ ροϑβϑεβϑίοῃ 
οἰτ65 ἴο ἄννεὶ] ἰπ; δπὰ γε 5}2]] ρίνε 
αἰρο υπῖο ἴῃς Ϊ,εν 68 Ὁ: Δ ὦ ἔογ τῆς 
οἰτ65 γουηά δϑοιῖζ {Πεπὶ. 

2 Απὰά τἢδ οἰ[ε5 581} {ΠῈῪ ἤᾶνα ἴο 
ἀνε]! ἴῃ ; δηά τῆε βδυδιυτγῦβ οὗ ἘΠ δ πὶ 
80] Ὀς ἔογ {πεὶγ οδίῦα, δηά ἔογ {ἢ οὶγ 
δοοάβ., Δπά ἰοσ 81] {πεὶγ δεδϑβίβ. 

4 Δπά τε 5υδυγῦβ οὗ τῆς ςοἰτ|68. 
ὙὨΪΓἢ γα 541] γίνε ὑπο τΠ6 1 ον τε8, 
“λα! γεαελ ἔτοτα τῃ6 νν}}] οὗ τῆς ον 
δηά ουκυναγὰ ἃ τῃοιβαηά οὐδ1ῖ8 τουπηά 
δδοιῖ. 

5 Απά γα 5}2]} πχδᾶϑβιιγε ἔγοσῃ τ ]ἢ- 
ουξ τῇ6 οἰ οἡ [πε δλϑῖ δἰάβς ὕνο 
τπουβαπάὰ ςοδ115, Δπ4 οὐ ἴπε βουτῇ 
8146 ἔννο τῃουδαηά ουδιῖ8, δηά οἡ {πε 
γεϑῖ 846 ἴννο τῃουβαπά οεὐδ]ῖ5. Δπά 
οἡ ἴῃε πογίῇ 5146 ἴννο τῃουβαπά ςι- 
δι18; ἀηά τῆε οἰ «λα δὲ ἴῃ τῇς 
ταϊάβε : 1}158 584} ὃδ6Ὲ ἴο τῆδπὶ τῆς 
ϑιιδυγὺ8 οὗ πε ςἰτ|68. 

6 Απά διοηρ τῆς οἰτ[ε5. Ὡς ἢ γε 
561] ρίνα υπο τῆς 1 ενίτε5 ἐἠδγς «αἱ 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΧΨΝ.1-- χχχνὶ. 18. ΤΠθϑο οδᾶρ- 
ἴογα σοηβεξιςο (ἢ6 ϑεσοηὰ ἀϊνίϑίοῃ οὐἩ ἴῃοβο 
ΠΠΔ] τοχυϊδίίοπς νος ἢ σοπιρ]οίο ἴμδ6 θοοΚ: ςξ, 
Οἡ ΧΧΧΙΪ. το. ὙΒΟΥ͂ σοηΐδιη (1) πε δρροϊηϊ- 
τηθηΐ οὗ οἰ [65 ἔοσ (ἢ γοβϊάθηςθ οὗ {πὸ 1 ,ουϊίος, 
νυ. 1τ---ὃ; (1) ἴδ. ποηηϊηδίίοη οὗ Οἰτος οὗ 
Ἀεδιρε, νυ. 9---24:; (3) επδοϊπηεηΐς, βιρρῖο- 
ΤΑΘΠΪΔΙΎ ἴο ἴποϑε οὗ ΧΧΥ͂ΡΙ!. 6 544., ἀηὰ το δεησ 
ἴο [Ππὸ πιδιτίαρὸ οὗ δείγεβθοβ, Χχχυῖ. 1--- 3. 

2. «ἐδιεγό.}] ἘδηάοΥ γαῖπον (ἢ Οσβεη., 
ΚηοΟΡ., ΚεΙ], ὅζς.) “ ραβξιγο-στουηάς." 

8. Μῶν ἐδεὶν εαὐἶρ, ἀπά ζὸγ ἐδεὶρ φοοάε, 
απά )ῶὼγ αἱ] δεῖν ἼΕ Μοτδ 5 γι Εἶν, “ὁ ἴῸΣ 
1πεῖσγ ἰαγρθ οδιί]θ, ἔοσ (βοῖγ βῆδθορ δἀπὰ μοασίϑβ, 
πὰ ἴογ 811 {ποὶγ θεαβίβ ἢ δίβοουογ ἰμοῪ 6." 

5. , ον» «αὐἱδοιμί ἐδε εἰ} Ἐδηάοσ, τ 1ὉᾺ- 
οπὖῦ ὑπ οἱῦγ. Τῆδ ἀογηδγοδίίοῃ Βοτὸ ἰηἰοπάοα 
Μοῦ] τη ράγα]]εῖ ἴο {πῈ νγ8}} οὗἨ [π6 οἰτγ, 
ουϊδἀε τυ ϊςὰ 1 τσὰβ τπδάθ, Ὑ6 οὈ͵οςΐ νγᾶβ 

ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ ἰο βοουγο [παῖ [Π6 ργθσθαηρ ρΓονυ ϑοη 
5ῃοι ἃ 6 ΓΔΙΣΙΥ ἀπὰ ΠΙΪΠῪ ςαττοὰ οὐἱ. Τῆς 
ἐἰ ϑυΓΌ" πτουϊὰ ἰἢιι5 οχίδηἀ ἔοσ 4 ἀϊξίδηςθ 
οὗ ἃ (πουξαηά ον ᾽[5, ΟΥ ΠΟΑΤῪ οπο-ἰγὰ οὗ ἃ 
ΤῊ116 ἔγοπι [6 νν}}. ὙΠεῖο τρις Ὀ6 ἀδηροΓ, 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΪΥ ἢ [ἢ ἱστοριϊατ ἔοττης νΒ]ς ἢ [ἢ6 
5ἰἴε5 οὗ οἱ 65 ταὶ ἀβϑιπιθ, ἀηὰ ἢ ἴδ Ρἢγ- 
δίςαὶ οὈϑίδςϊεβ ργεβεηϊεὰ ΟΥ̓ 6 βιιγγουπάϊηρ, 
ετουπά, (δαὶ ποΙρ ἢ ουτηρ Ῥτγορτίοίοσβ σου 
ἀεοπὶ ἴῃς βσυῦυγὺ ϑιβῆςϊοης [ τὲ τηραθυγοὰ ἃ 
ἰπουδαπά οὐδ]ῖ5 ἴῃ δοπὴθ ἀϊγοοοημβ, ποῖ ἰῃ 
ΟἴΠΟΙΒ; ἴῃ ΒΟ οᾶ96 ἰἴ πιρῃς 6 ΟσΟΑΒΙΟΠΔΙΙΥ͂ 
ΤεβιΠοίοα ἴο ἃ ΥΨΕΓΥ 5Π|8}} ἅἃτθρᾶ.0 ΤῸ συδλτγὰ 
ραϊηξὶ 15, 1 τγᾶβ ογάδλιποὰ {πὲ ἴθ σα υτὺ 
5ῆου]ά, 41κὸ ου ποιῇ, βουΐβι, οαϑί, δηὰ νυγοϑῖ, 
Ργόϑοηΐ, δί ἃ ἀϊσίδῃςθ οὗ 4 ἰδουβξαπάὰ εὐ 15 
ἔτοσῃ [6 τν8ἃ}}, ἃ ἔγοηϊξ ποῖ 1655 ἴδῃ ἔνο 
ἱπουβθαπὰ οὐδ1Π15 ἴῃ Ἰοηρίῃ; δηά, ὈΥ̓͂ οἰπίηρ 
{ΠπῸ οχίγοπος. οἵ ἴπ656 τηθαϑυγοά ἔγοηΐβ ἃς- 
οσογάϊηρ ἴο {πῸ πδίυτο οὗ ἴπ6 στουπά, ἃ 5ιῇ[- 
εἰθηξ σϑρᾶςοθ ἔοσ ἴδ 1 ,ονῖϊῖο5 υγου]ὰ 6 ϑοουτοά. 



τ. πα πππρα --- 

ν. 7--.3.} 

4 Ὅευι. 4. ὑς ὅϑ!χ (ΟἰἘ]68 ἔογ σεῆϊρε, τυ ῖο ἢ γε 
ἦσαι. 0. 4. 8ὴ4]} ἀρροίηξϊ ἔογ [6 τηληβίλυογ, τῃδῖὶ 
᾿Ηεῦ: ΠΕ ΙὩΔῪ ἤεε {ΠΠΠεγ: δηά ἴτο τΠεῖ γε 
ἐυΑγερρόγ μι 5}8]1} δά ἀ ἔοσίυ δηά τινὸ οἰτί68. 
2ένε. 7 δὸ 11] τῆς οἰτίε8. ψῃ ΓΘ γα 58}2]] 

τ ἩςὉ. 
Ζλεγ ἐν" - 

σῖνε ἴο πε [μεν τε8 «αὶ δὲ ἔογΥ δπά 
εἰρῃξ οἰτί65: ἴΠεπὶ «λαί γε γίυς «ἢ 
τοῖν βυδυτγῦϑ. 

8 Απά τῆς οἰτίεβ νης ἢ γα 588] 
σῖνε «ἠαἰ! δὲ οἵ τῆε ροββεβϑίοῃ οὗ πὲ 
οὨΠ]άγεη οὐὨ ἴϑβγδεὶ: ἔτοπι ἐδφη ἱδαὲ 
λάαυε ΤΑΔΔΥῪ γκ 5}2]] Εἶνς ΤΏΆΔΩΥ ; δυῖ 
ἔτοπι ἐδεηι ἐδαὶ ἦἧσυε ἴεν γε 5}.]} ρῖνε 
ἔενν : ἘνεγΥ τς 5}]] ρῖνε οἵ ἢ 58. οἰὉ168 
πηῖο τς ἐξιεὶς Δοςογαάϊηρ; ἴο ἢΪ8 ἰη- 
Βεγιίδηςς ἢ ]ςἢ ᾿ ἢδ ἱΠΠογιτοῖῃ, 

Θ. α»ιθηρ {δὲ εἰ115] ΓΒ σοηϑίγιςζοη Ποτδ 
5 ςοηδιϑοὰ δηὰ ἃ 866 Νοῖο δῖ οηὰ οὗ 
[86 σδαρῖογ. 
ΤΩ ΒΡΏΘ6 ΠΟΥΟΥΟΣ 158 ᾿Ϊδὶπ:; νἱΖ. 

(δὲ 186 1 μον οαὶ οἰΠ65 5841} 6 ἔογίγ-εἰρἢὶ 
ΔΙορείμοσ, οὗ νν Ὡς ἢ 5ἰχ 5881} δ ΟΙἰ65 οὗ 
Ἀεῆυξο, ἔογ 16 Ρυγροϑοθ ἀεβοσι θα ἴῃ συ. 
9---324. Το ρᾶϑϑᾶρὸ ταϊρἢϊ θ6 τοπάεγοά (88: 
“Α5 ἴο ἴδε οἰ65 ψνΒ] ἢ γδ 584]}] σῖνο ἴο 186 
Ι,ονιῖεβ, γὸ 8}}4}} γίνε ϑῖχ οἰ(165, ὅζς." 
ΤΠ 1 ϑνιςδὶ ο1Ε165 ννόσγο ἰῃ δῃ δβρϑςοὶδὶ τηδῃ- 

ΟΣ ἴδ6 1 ογά 5, δὰ {πογεΐογε (η6 ρ]δοθὸβ οὗ 
τεῆιρο, νΠογο [86 ΤΔΏΞΙΑΥΘΓ στη ρ ξ ΤΟΙΏΔ1η Ὁ- 
ἀεγ πο ῥσοίεοςιοη οὗ ἃ 5ρθςῖδὶ ἱπβα κυ οη ἀον!βοὰ 
ὈΥ [ΐνιηθ τἹΟΓΟΥ͂, ΟΕ ΔρΡΡΓΟΡΓΔίΕἸΥ ϑεϊθοϊοά 
ἔτοτῃ ἀπηοηρϑὶ ἔπεπλ. Νὸ ἀοιυδῖ 4150 ἴῃ Ῥυιθϑίβ 
8ηἃ 1, ενἴε5 νου Ἱὰ θῈ δι(εθέ ρεγϑοηβ ἴο δάπη- 
Ὠϊπίοῦ 1ῃ6 ᾶνγ ἴῃ ἴ86 ἀουθεῖ} οαϑὸ5 ἡ ΒΙΟΒ 
νοι Ὀ6 ϑυτὸ ἴο οςςγ: οἷ Οἱ Ὁ. 24. 

8. ἥο» ἐδενι ἐδαΐ δαυέ »Ω57 γε «“δαἱὶ σίυς 
"πα, χες. Νίπθ οἰο5. ψεσὲ δυθηΐξι δὶ} βίνεη 
ἴο 16 1,ονιΐο5 ἔγοπὶ (6 Ιάγζὸ ἰοιπῖ ᾿πμογιϊδηοθ 
οὗ [υἀδὰ «πὰ διπιεοη; ἴδγθο νγεσε ἰδκοη ΠῸΠῚ 
(Π6 ἰογγιοσν οὗ ΝΑΡἢΪΔΙ;, δηὰ ἴδε οἴμες {1068 
ἕϑλνε θδοἢ ἔουΓ δρίεςο. 

10. ῥοη γε δὲ εορρῃό ουεῦ “ογἀαη] ΤῊΘ 
ἴπγεθ οἰθα οὐ (ῃ6 οαϑί οὗ ἴδε [ογάδῃ νγεγα 
δεγνγαγαὰβ ϑεῖ ἀρασί ΌΥ Μοϑβϑεβ Ὠιπιϑοὶέ, ᾿ευΐ, 
ἵν. 41---.42. 866 οἡυ Ὠουΐ. χὶχ. 8 5η4. 

12. 20ε συεπφογ) Ἡεὺ. χοεί, ἃ ἴετπι οὗ 
ὙὩΙΟΒ (δ6 ΟΥ̓ ΖΙΠΔΙ] ᾿προΓὲ 18 υποετίδῃ. ὙΠ6 
ΨΟΙῪ ΟὈΞΟΌΣΙΥ οὗὨ 115 ΕἸ ΥΤΠΟΪΟΘῪ [οι !ῆεβ ἴο [86 
ΔΗΒΠΟΣΥ οὗ ἴδ οΠῆοο ὙΠ ς ἢ ἐξ ἀοποῖεβ. Ὑδδῖ 
οἶος τεϑίο οὐ ἴπ6 ῥγίηςιρὶο οὗ Οεη. ἰχ. ό, 
“ἐπ γῆοϑο 5ῃοάδάδίῃ στηδη 8 Ὀἱοοά, ΟΥ̓ πλδη 5}]} 
ἢἰ5 ὈΙοοά 6 50.) [Ιπ Δ4η υῃϑοῖ]οά 5ἴδίο οὗ 
ΒΟ οἰγ {86 Ἔχεσυοη οὗὨ ̓ ι1.51166 ννᾶ5 ὨΘΟΟΒΘΑΓΙΥ͂ 
ἰεξ ἴῃ ρηναίο μδηάβς, Ὑὴ6 ᾿ἰοννεβὲ ϑίδρο οὗ 
ὨΔΌΟΠΔΙ ἀενοϊορπιθηΐ ἰ5 ΠΟΤΕ ΟἿ 85- 
ΒΌΓΩΘΒ [86 τρηϊ οὗ ἀνεηρίηρ 4]1ορεὰ τηιϑάθοάς δὲ 
ἢϊ5 ἀϊδογείίοη; δηὰ ἴξ ννᾶβ ἐδβοσοΐοτε διγοδαῦ 

.: “΄ - Ὁ ὡς ἘΞ δυο οσος ΔοΩΝ ας νι ον ἂν ον ον ἐν υυ κυ δλνον 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ5Θ. ΧΧΧν. 

9 ᾽ Απά τε Γοκὺ βράΐα υπῖο 
Μοϑβεβ, βεαγίπρ, 

10 ϑρελῖίς υπῖο τς ἙὨ]άτγεη οὗ [5- 
ΓΆΕΪ, δπά 98Υ υπῖο πεῖ, “  εη γε ς Ῥεῦὸ το. 
δε ςοπια ονεῦ Ϊογάδῃ ἰηΐο ἴῃς ἰδηὰ 2709). :ο. α. 
οὗ (ὑδηδδῃ ; 

11 ΤΠ Πεη γε 882]} δρροϊπμξ γοὺ οἰ 168 
ἴο ὃς οἰτἰε8 οὗ τείιρε ἰοῦ γοι ; [δῖ 
ἴῃς 5ἰδυεγ τῇδ ἢεε τιιτΠογ, νῃ] ἢ 
ἸΩΠΘῈ ἢ ΔΩΥ Ρεγϑοη ᾿ αἴ πμανναγα8. 

12 Απάὰ {πεν 58|41}1 ὃς υηΐο γοιι 
οἰτ65 οσ τεῆιρε ἴτοπὶ ἴῃς ἀνθηροῦ; 
τῆδι τῆς δ ὐδεν μθπι ἀϊα ποῖ, τη] ἣς 
βίδηά Ὀεΐογε ἴῃ σοηρτεορδιίοη ἴῃ Ἰιάρ- 
ὨλΘηῖ. 

12 Απὰ οὗ τἢεβε οἰτ168 ψῃϊς ἢ γα 

Ὧῃ Ὀρνναγὰ βίερ ὑγβεη Ῥγευδι!πρ Ουδίοπι τα- 
βἰοίοα [ἢ15 τσῃξ ἴο οογίδίῃ Ῥεγβοηβ, Ψ8Ο, 
ΔΙΙΠου ἢ τν]ο  ϊπρ πὸ Ρυ ]ῖς δυο, νγετθ 
γοῖ ἰηνεβίοα, ῥτο γαείο, ἴος ἴ86 ἔπηθ Ὀείῃρ, 
νὰ ἢ 4 Ρυῦ]ς οδδσγδοίοσ. [ἃ νγὰἂϑ ἴῃ ϑυςἢ ἃ 
Βρ' τ [Πδὲ [86 υηνντιτἴοη σοάδ οὗἩ ἴΠ6 δδϑΐ σοη- 
οδάδὰ ἴο (ἢ6 πρασεβὲ Κίπβοτηδη οὗ ἃ τηυγάογοά 
τηδη ἴδε τὶρῆϊ οὗὨ δνοηρίην [δ6 Ὀ]οοά [μὲ Πδά 
Ὀδοη βῃοά, Ηδ ναβ ρειπηϊ θὰ ἴο ΚΙῚ (ἢ 
τηυγάογοσγ, νουξ ποίίςθ, ΟΡΘΩΪΥ ΟΥ ϑΘΟΓΘΙ͂Υ, 
Ὑν Ποόβοουοσ ἢ6 τς δηά δῖπι, δυςὴ τάδ 
᾿υβεῖοθ ὨθοθββαγΥ ἰηνοϊνθα ζτανθ 6ν1}15. [ἴ βᾶνθ 
ὯὨῸ ΟΡρογζυηΥ ἴο ἴδ6 Ῥούβθοῦ Ἵσμαγροὰ Ὑ]ἢ 
σΠ 6 οὗ 65 Δ] 5ηηρ δ15 ἱπποσθηςθ; 1ξ σοσορ- 
πΙχοὰ πὸ ἀϊπαποοῃ Ὀείννθθη συ γάοσ, τηδη- 
βἰδυρῃίοσ, πὰ δοοκθηϊδὶ Βοπλοϊάθ; 1ξ ροῖ- 
ποτα ΑΓΛ Ὀϊοοά-ξειιάβ, [ῃ6 ἀνεηροσ οὗ 
ἰοοά Ὀεΐηρ 140 ]6 ἴο δ γϑαϊοά ἴῃ ἢ 15 ἔπι 85 

ἃ ΤλυΓάοΓοΓ ΟΥ̓ ἴπ6 Κἰηϑηλδη οὗ [86 πηᾶῃ ΨΠΟπὶ 
6 δὰ 5ἰδῖῃ. ὙΠ656 στίοναποθβ οσουἹά ποῖ Ὀ6 
τοιηονεὰ 8ἃ5 ἰἴοηββ 8ἃ5 ἴδοτο νγᾶβθ Π0Ὸ ςεηΐγαδὶ 
ξονογηπιθπὲ δίγοηρ που ἴο νἱπάϊςδϊς {ἢ 
ανν ; Ὀυζ (ΠΟΥ τσῃξ Ὀ6 πραῖοα; ἀπά ἴο ἀο 
1η]5 νγᾶβ ἴῃ6 οὐ]οςξ οὗὨἨ ἴδ ᾿πσαϊυοη ἴπ 186 
ἰοχῖ: δὴ ᾿πϑε τυ! οη Αἰγοδαυ Ῥγομ ϑοά ἴῃ βθηθ- 
ΤΑΙ ἰεγπβ ὉΥ Οοά, ἔχ. ΧχΙ. 13. 

Απποηρ ἴδ6 ΑΥΔΌ {065, ΠΟ ἅγὸ ὑπο [ἢ 
σοηΐσοὶ οὗ πο ςοηΐϊγαὶ δυϊδουγ, [86 Ὀγαςῖ!ςθ 
οὗὁἩ Ὀ]οοά-τονοηρο δι 5ϑῖίς ἴῃ ἢ] ἔογος ἴο ἴδ6 
ΡΓεϑεηΐ ἀδγ. Ὅλο ἰὰνν οὗ ἴπ6 Κογδη 11 πλ5 1ῃ6 
τρδς οὗ ἀοπιδπάϊηρ 545} Δοὔοη ἴο οᾶϑ85 ἴῃ 
ὙΓΠΙΟΝ 4 πῃ [45 Ὀδοη ἘΠ᾿ ΞΕῪ 5πιϊζίεη, δηὰ 
ξογθι 5 ἔδ6 Κὶησπηδη οὗ [6 ἀδοεδϑοὰ ἴο ἄνθηρθ 
᾿ἰ5 ὈϊΪοοά οὐ ΔηΥ͂ οἴμεῦ ἴμδη [ἢ δοί:}8] σηυγ- 
ἄοτγοσ. Βιυιῖ ἴμ686 γοβι ΓΙ Οἱ Οἢ5 ἃΓῸ ΘΘΠΟΓΑΙΙΥ ἀ15- 
τεξατάἀδα ἰη ὑγδοῖίοα ὈῪ ἴπθ Ατδῦβ. 

12. δὲ εομπσγερα!οη} ἱ.ε. Ἰοςα] σουγί, σου» 
δϑίϊηρ οὗ ἔδο οἰ άογβ οὗ (ἢ6 ΡΝ ([ο5Ἀ. χχ. 4). 
Ύνο ἰογ5 (ζφα! δὰ εάαθ) ἃτὸ τεπάσγοά 
ἐς σΟΏΡΤΟΡΔΙΟΙ " ἴῃ ἴδ Α. Ν. ἼΤ[ο ἔοσπηοῦ 
νγογὰ ἀδῃοίοβ ΡΓΟρΡΟΠῪ ἴδ6 σΘΏΘΓΔΙ Δ5ΘΘΓΩΌΪΙΥ οὗ 
{8π6 ροορὶθ: ἐδ Ἰδίζοσ, νος ἰ5 μοσο επρὶ ογεά, 

785 

ἱ Ἠεδ. 
ὃν φ»70»., 



786 

αἱ Ἐχοΐ. 21. 
Σ4. 

{Ἡδδ. 
«υὐἱλ α 
Σίομό οὗ 
ἐάε λανά, 

8021} γίνε δχ οἱ[[68 5041] γε μᾶνε ἔοσγ 
γεῆιρε. 

14. Ὗε 584]] γίνε τῆτες οἰτἰ658. οἡ 
τ }8 8:46 Γογάδη, δηά τἢγεα οἰ] 68 5}2]] 
γε ξγς ἰη τῆς ἰλπά οὗ (ὐδπδδη, τυλίεἢ 
8041} Ὀ6 οΙ168 οὗ τεΐαρα. 
Π1ς ὙΠεβε 81Χ οἰε8 856.4}1 6 ἃ τε- 
ἔιρε, οί ἔογ τε. Ἑ“ΠΠ] άγεη οὐ [5γδεὶ, 
Δηά ἔογ τς βἴγαηρει, ἀπά ἔογ [Π6 80- 
Ἰουγποῦ ἀιηοηρ ἴποτῃ : τῇδ Ἔν οΓῪ οηΒ 
τηδὲ ΚΗΘ ΠΥ ροίβοη τπαννᾶγεβ ΤΠΔΥ͂ 
ἤες {ΠΠΠ ΘΓ, β 

Ι6 4Απά [Γ ἢς 5πὶϊῖε Ὠἷπὶ γι Δη 
ἰπϑίγαπηεηΐ οὗἉ ἴγοη, 80 τῃαΐῖ ἢς ἀϊε, ἢδ 
ἧς ἃ ταυγάογεγ : τῆς τηυγάσγεγ 5021] 
δι ΓΕ 6 ρΡυζῖ ἴο ἀεδίῃ. 

17 Απά [ἰξΓ δε βπι|ῖε δίηχ ἔν ἢ 
(ΠὨγονγίηρ, ἃ βίομθ, ψγβογα ἢ ἢδ ΠΊΑΥ 
ἀϊε, δά ἢς ἀϊε, ἢς ἐς ἃ πιυγάεσγεγ: 
6. τηυγάσγεσ 5}14]} βγεῖ 6 ρυΐ ἴο 
ἀςξδιῃ. 

ΠΠ χ8 Οἵ ἔξ, 8Βε 8π|ῖε Ηἷπιὶ νντἢ δὴ 
᾿ Βαπά ννεᾶροη οὗ ψοοά, ψνβεγεννιῃ ἢε 
ΤΔΥ ἀἴε, δηὰ ἢε ἀϊε, ἢε ἐς ἃ πιὺγ- 
ἄεγεγ: ἴῃς πηυγάσγε 5}4]1 δυγεὶν ὃὈς 
Ῥυξζ το ἀφδίῃ. 

Ι9 ΤΏς τενεηρεγ οὗ δοοα ΠἰπΊβοὶ 

ΤΏΘΔΠ5 5 ΠΊΡΙΥ ΔΩΥ͂ Δρροϊηϊοα ραίπουηρ; δηὰ 
850, που ἢ ΟσΟΑΒΙΟΠΔΙΪ υϑοὰ ἔογ ἴΠ6 σϑηοσγδὶ 
ΔΞΘΟΙΊΌΪΥ, ἰ5 ἀϑϑὰ ὙΣ] ΡγορτοἰΥ Ποτὲ οὗ ἃ βεϊεςξ 
τερτγοβοηίϊδανε Ὀοάγ. 

16. ἐπείγιργοηΐ ΟΥ᾽ ἰγορ 
ννᾶ59 ποῖ δῖ ἴμϊς ἀδίο βορὰ 
οη οιῖ. ΕΙΟΙΣ. 

190. εαὑρεπ δὲ »πιεείσὶ δ δέρῃ] Ῥτονὶ ἀθά, οἔ 
οουγϑθθ, ἃ οτα τ] Πουΐ ἃ ΟΥ̓ οὗ τεῆιρο. 

20. ΒΒω Ἀλδίδοσ, που. ΤῊϊ5 δηὰ {πο ἔ0]- 
Ἰοννῖπρ᾽ γΘΓΘ65 {π|1ξ ἐη6 Δρρ]οδέίοη οὗ νυ. 16--- 
19 ἴο οδᾶϑε5 ἴὴ ΨΉΪΟΝ ἃ πιᾶπ ἢδ5 5]δ'η στ 
ΤΏΔ]1ο6 δίοσείβουρσηῖ. [{ Παά, δι. Ῥθθη Ἰαϊὰ 
ἀονγῃ ἴῃ Ὁ. 1) [πὶ ἴο ΒυΙ ἃ βίοπο αἵ δποίδογ 
δηα σᾶυ.96 5 ἀθδίἢ {ΠπογΘΌΥ τγᾶβ πιυγάογ: γοεῖ 
τ. λλ: ἀδοίδγοβ [ῃ]5 ποῖ ἴο 6 πιυγάοσγ ἐξ 6 
ν8Ὸ δυτ]οὰ ἴμ6 βίομπε βουρῶὰξ ποῖ {πογθΌν ἢ15 
ὨΘΙΣΒΟυτ᾽᾿ 5 ἤδῖτη. ΤῊ 5θῆϑο οἵ νυ. 16---2ς 
τηϊρὲ ἴπθη δ Ἔχ ἰδ ο ἴἢυ5: “ὁ Βογθᾶς ἰξ 18 
Ἰαϊά ἄοντι ἰπδΐ ἴο ἴδϊκθ δηοΐμοσ πηδη᾿β5 116 ὉΥ͂ 
ΔΩΥ͂ ΤΠΘΔΠ5 ΘΟΡΥ͂ΟΣ 15 Τηυγάοσ, ἀπά ὄχροϑοβ [ἢ 6 
ΤῊΌΓάογοσ ἴο [86 Ρϑηδ]Υ οὗὨ τοϊδ]ἰδέίοη : πον 
{πεγείοσε δ ἴξ κπουγῃ ἰμαΐ, 15 1ἴη6 ἀοϑά θ6 ἀοῃθ 
Ἰῃ ΘΠ Υ, ἰξ 15 ἴῃ ἔπι ἢ ΟΣΥ τηυγάοσ, πὰ ἔπ6 
ΤΑΌΓΑΘΙΕΓ 5.41} Ὀδ 5ἰδίη: θὲ 15 ᾿ξ Ὀδ6 ποῖ ἄοπθ 
ἴῃ ἐηπλΥ, ἔμοπ [μ6 σοηρτερδίίοη 5881] ἱπίθγροβθ 
ἴο βία  ἴῃ6 ἀυθηρο᾽5 ῃδηά." 

ἐ.6. ἃ ἴοοϊ : ἸΤῸΠ 
Γ γῖη5. ΟἿ, ποίθ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΧΧν. [ν. 14:---.2 5. 

8}ἃ}} δα ἴῃς τηυγάσγεγ : ννβθη ἢς 
τιθαῖθτῃ ἢϊπι, ἢ6 5}4]] 512} ἢΪπ|. 

20 “Βυϊῖ 1 ἢς τγχιϑε ἢϊπὶ οὗ Παῖγοά, ἐθευε. τ 
ΟΓ Ἀυ1] δὲ ἢΐπα ὈΥ ἰαγὶπρ οὗ νναῖτ, τῆδι ᾿"- 
ἢς ἀϊε; 

21 Οτὖ᾽ ἴῃ δηΠΊ ΠΥ 5ηϊτα ἢϊπὶ ἢ 
ἢ8 παπᾶ. τῆδι ἢε ἀϊε : ὃς τῇδῖϊ βιηοῖς 
ἐπι 8.811 βιγαὶγ δ6 ρυΐ ἴο ἀδᾷίῃ ; “25 
ἢς ἐς ἃ πιυγἄσγοῦ : [ἢ6 ΓανθηρεΓ οὗ 
Ὀ]οοά 5141] 811Υ τῆς πιυγάργεγ, με η 
ἢ πηεεῖεῖ Πϊπι. ' 

22 Βυῖ 1 Πα τῆγυϑε ἴηι βυάάεη]ν 
νους δημαγ, οΥΎ Πᾶνε ολϑὲ ὑροῃ “ Ἐχοά. 2. 
Ηϊπὶ ΔηΥ τὨΐπρ; ντπους ἸΑγίπρ; οὗ νγαῖς, ἡ" 

22 τ νἱῖῇ ΔΠΥ 5ἴοπθ, νυν ῃογενν ἢ 
ἃ ΤΊΔΠΗ ΤΏΔῪ ἀἴ6.,, 5εεῖπρ λἐπι ποῖ, δηὰ 
οαϑὲ 1ὲ ροη Πίΐπι, τπλῖ ἢε ἀϊε, δηά 
τυᾶς ποῖ ἢ8Β ΠΟΙ.) ΠΕΙΓΠΕΓ βδουρῃξ 
ἢ18 Βαγη: 

24 Ἴδη πε ςοπρτερῖίοη 5}4]] 
Ἰυάρε θεΐννεεη (ἢε βἰδυεγ δπά τῆς τγε- 
γθηροῦ οὐ Ὀοοά δοςογάϊηρ ἴο {Πε8ε 
Ἰυάρπιεηῖβ : 

2ς Απὰ τδδ σοηρτερδίοη 521] ἀς- 
Ἰϊνεῦ τῆς 58]Ἅγεγ ουξ οὗ τῆε Παῃά οὗ 
τῆς τανθηροῦ οὗ δὶοοά, δηά τῆς σοη- 
δτερδίίοη 5181] γεϑίογε ἢἰπὶ ἴο τῃ6 οἰΥ 

24. «δαὶ! ἡμάφε δείφυεεη] ἱ. 6. 5041} δυΐδο- 
ΤΙ Δ νον ἰηΐογνθηθ 950 85 ἴο ῥτγοΐοςξ [Π6 βδυογ 
ἔγοτῃ [6 ἀνθῆροσ, [{ 15 [86 ολ56 οὗ {π ἱπποςεηΐῖ 
δίαυοσ (ἢδξ 15 Ποῦὲ σοηϊειηρ θα, ὍΤῊΘ οχρσοϑ- 
βίοῃ “ἴο υάρο᾽) οἴεηῃ ἀδηοίοβ ποῖ {πῸ πιοτὸ 
Βοδγηρ οἱ [δ6 σάι}56 Ὀυΐ ἴπ6 δοΐιδὶ σϑάγϑθες οὗ 
186 τος 5υπίδϊποά (-. Ὁ 8, χ, 18). [ἴ [5 
ονϊάεηξ (παῖ ἴῃ ἃ ὅσοι! ΤᾺ ςᾶϑ6 ἴδοτο ψουϊὰ 
ΠΟΟΟΒΘΑΓΙΪΥ ἤᾶνο ἴο Ὁ6 ἃ ᾿.ἀ]ς}4] ἀδοϊβίοῃ 85 ἴο 
[Π6 ξυ}Ὲ οΥ ἱπποσθηςθ οὗ ἴπδ βεγβοῃ νγῆο οἰδιτηδὰ 
{6 τρμξ οὗ ἀϑυ]υπὶ; 85 15 ᾿ηἀθοὰ ᾿τρ] θὰ ἰη 
τ. 18. 

᾿ 25. ἀμά δὲ “δα! οδίάε ἱπ ἢ Ὑδυ5 [ἢ 6 
Βοπηςϊθ νγᾶ5 5878 οὐἷυ υὐἱἹ ίη (Π6 νγ4115 οὗ ἢ15 
οΕἰΓΥ οὗ τεῆιρθ. Ηεδ Ὀδοδπηθ ἐβογοίοξο ἃ νἱγίιδὶ 
ΘΧῚΪΘ ἔτοηὶ 15 Ὠοπηθ: ννγᾶ5 ἀοῦαττοὰ ἔτγοπι ἴῃ 6 
ἘΠΙΑγῈ οὗ ἷ8 ρδίθγῃαδὶ βε]άβ, δηὰ Ἰοϑὲ 186 
τενεηιθ5 ΜΏΙΟΝ τψουἹὰ πᾶνε δοοτιιθὰ ἕτοπι 
Β.οἢ} ἘΠΆΡΟ. ὙΠῸ ΟΥ̓ ψῖοἢ αβογάρα ΠἰπῈ 
ΒΒ ΙΓ ννᾶβ ἰῃ ΘΟΙῚΘ τηθᾶϑυγο ἃ ρΪᾶςς οὗ σοῃ- 
Βησηηεηξ ἴο ᾿ϊπ|. ὙΠῸ ῥσγουϊβίοῃμβ ἤοσὸ τηδάθ 
ϑέῖνα ἴο τηδεῖς [6 ταν! οὗὨ [Π6 δεῖ οὗ πιδῃ- 
βἰδιιρῃίοσ, ὄν ὑνῇθη ποῖ ργοιπηθάπδίοα δηὰ 
186 ἱποοηνθηΐεηοθβ δίϊοπάϊηρ οἡ (Πθπὶ 611, 85 15 
Τρ δηά ἔδῖσ, ὑροὴ ἢϊπὶ γ8ο σοτηπι το ἔπο 

“πο ἐδὲ ἀραὶ 9 δε δίσὸ ῥγί ἢ ὙΠῸ δίοη- 
πε ἀεδῖῃ οὗ ἔπ ϑανίοιιγ οαϑί [15 Ξξῃδάουν Ὀοέοσα 
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οὗ ἢἷβ8 τεῆιρβ, ψἈμεῦ ἢ 8 ἢεἀ : πχγυγάέγετ 8}8]} ΡῈ ρυξ το ἀεδίῃ ὃγ τὰς 
Δηἀ ἢδ 5}4]1 δϑιάς ἴῃ ἰξ πῖο τῆς ἀδδῖ. “τηοιτ οὗὨ νυϊτΠ65568: δυῖ οηδ νυ τΠ688 σευ. 17. 

584} ποῖ τ6β: Ὁ 
ἐαι56 ἐπι ἴο ἀϊς. τ: 
21 Μοζδονεσ γε 58}|4]1 ἕδκε ὴο 84- 5 Οοσ. 13. 
εἰδίαστίοη ἔογ τς [πὸ οὗ 4 πιυγάετγεσ, Ἠεδ. το. 
ΜὨΙοἢ ἐς ΓρΌ οὐ ἀεαῖῃ: θὰ ἢς ξδγε. 
88.411 θὲ εἶτα Ρυϊ ἴο ἀδαίῃ. “εμίο, ἐο 

22 Απὰά γε 5}4]1] [κε πὸ ϑβλιἰβξίαο- τὸ 
τἴοη ἔογ Ἀἴηχ τῃδὲ ἰ8 Η6ἀ το τῆς οἷ οὗ 

οὗ τῆε ΒΙρῇ ῥγίεϑδ, νυν ῃίοῇ νγᾶβ δηοίηϊ- 
εὦ ψῖἢ τῆς ΠοΪγ οἱ]. 

26 Βυῖ 1 τῆς 5ἴλγεσ 8}2}} δὲ ΔΠΥ 
τἰπγα σοτὴς ψιπουςζ τῆς Ὀογάεγ οὗ {πε 
οἰ οὗ Π!5 τεῆιρε, νυν ἈΠῈ Γ ἢα νγα8 θ6ἀ ; 

. 27 Δπά (δὲ τενεηρεγ οὗ δἱοοά ἢπά 
ἢϊηι ψιθους τῆς θογάστβ οὐ τῃ6 ςΙΥ, 
οὗ 8 τεῆιρε, δηά τῆς σενεηρεῦ οὗ 

. 6. 
Δρδιηϑῖ ΔΗΥ͂ ΡΕΊϑοη ζο ιν τὸς ἐς 

αἴξ Σ 

ΒΙοοά ΚΙ] τῆς βἰδγεγ,; με 58.4}1] ποῖ 
οὗ διοοά: 

ἢ15 τεῆιρε, τῃδῖ ἢς 5ῃου]ὰ σοπιε δρδὶῃ 
ἴο ἀννεὶϊ ἴῃ τς Ἰληά, ἀπὲ] τῆς ἀεαῃ 6 ρυϊε ᾿ 

ΕῚ εζᾶυϑε ἢδ 5δου]ὰ ἢᾶνε τε- 
πλλὶπεα ἴῃ [Πε οΟἸΥ οὗ ἢ5 γεΐαρε ὑπ] 
τῆς ἀφδί οὗ πε Πίρῃ ῥγίθβδῖ: δυιζ ΔῈ Ὶ 
της ἀδδῖῃ οὗ τῆς ΠΡ ρτγίεβε [Π6 58]γεγ 
8.41] γεΐυγη ἰηῖο τἢς ἰληά οὗ [8 ρΡοβ- 
5655] 0. 

οὗ τῆε ρηεβί. 
. 2. δ0 γ6 58}}8]] ποῖ ρΡο]]αἴς τῆς ἰαπά 
νυ Πογείη γε αγὲ : ἴογ δ]οοά ἰξ ἀεβ] οι ἢ 
ἴῆς ἰαληά : δῃηά ἔπε ἰαπά Ἵοδηποῖ δὲ [ΗεΡ. 
οἰεδηβεά οὗ τὴς δίοοά (παῖ ἰ5 5ῃεά ᾿αβοῤ εσὶς 
τπεγείη, θυ δΥ τὰς δ]οοά οὗ Ἀἰπὶ τῃδῖ ΕΣ 

29 80 ἔπεβε ἐλίπρε 584}1 δὲ ἔοσ ἃ 
δίδτυϊα οὔ )αάρτηεηξ οὐ ἰὸς τῆτουρἢ- 
οἷ γοιΓ βΈΠΕΓΔΙΓΙΟἢ5 ἴῃ 81] γουγ ἀννε]}- 
ἴῃ 85. 

40 οβο 1 Πε ἢ Δηγ ρεΐβοη, ἴῃς 

οη ἴδε σἰδέυϊο-ὈοοΟΚ οὗ ἴπ6 1ἂὺὺ δπὰ οἡ ἴΠ6 δη- 
ΠΑ]5 οὗ [ονν]5ἢ Πἰϑίοσγ. ΤΠ ΗἸΡἢ-Ῥηεβέ, 45 η6 
μεδὰ δηὰ χοργεβεηίδεινε οὗ ἔθ νῃοΐθ σἢοβθη 
ΓΑΤΑΙΪΥ οὗ Ξδοθγάοίδὶ] τηραϊδίοῦβ, ἃ5 Ἔσο] 5 νοῦ 
οηἰσυκίοά ἢ βολο οὗ [86 ςὨϊοῦ ῥυ Εν ἔπης- 
οηϑ, 85 δίοπο ὑσγι υ]οζοὰ ἴο πλάκα ὙΘΑΥῪΥ δἴοηθ- 
τηθηΐῖ τ]ὰ (86 ΗΟἿΪΥ οὗ Ηοὶῖοβ, ἀπὰ ἴο ξαϑίη, 
ἔτουῃ ἴῃ τιγϑίοσίουβ ὕτπιὶ δὰ ὙΠΟ, ΠῚ, 
Βρδοΐδὶ σονοϊδιίουϑ οὗ ἴῃ6 ν}}} οἵ Οοά, νγᾶ5, 
ῬτΡΟΣ ΠΟΘ ΠΕΥ, ἃ ἴγρο οὗ Ομ τσ. Απά (5 ἐδ 
ἀρδίἢ οὗ οδοὶ βιιςοοββῖνο Πρ ἢ -Ῥσοσὶ ργοϑι μη πο 
(δὲ ἀοδί οὗ ΟἸγῖδὲ ὉΥῪ ΔΙΌ Β (ἢ6 ςαρίϊνοβ 
Μετ ἴο 6 ἐτεοὰ, δηὰ [86 σοιῃοηῦγδηςθ οὗ 
ἰγδηβρτοϑθίοης τηδάθ ἴο οθᾶϑθ.0 Ὁ Βοῖμοσ δἵ 
δδςο ἢ δἰ ρἢ-Ῥυ σι 5 ἀθδίῃ 411 οχ σε ηρ Ὀ]οοά-ξεὰς 
ΤΟΙ ἴο ἰοστηϊηδίο, ουθη ἴῃ ἴΠοϑθ οδ965 'ῃ ἡν ΒΓ ἢ 
ΠΟ 586 εσ μδὰ Ὀδθη βου ρξ ἴῃ ἃ οἰΥ οἵ τοῆιρο, 
5 ποΐ 5ἰδίοα. Νὸο ἀοιιδί, Βονόνοσγ, [86 τηϑγοιιϊ 
Ῥτον ϑίοῃβ οὗ [(ἢ15 ἰανν σγοιἹά δπλοϊογαῖθ ϑθηθ- 
ΓᾺΪ Ὀγδοίοα ἴῃ ΤΔΩΥ Ῥδγί ου]δτβ ἩΜΏΙΓἢ [Π6 
Ἰεξίοσ οὗ 115 ογάϊπδηςθ ἀϊὰ ποῖ γεᾶςῇ. 

80. ἐν δε »πομὴδ οὶ «υἱίπει545) ἰ. ε. ὕντο 
τυϊίμοβϑοβ, δὲ {86 ἰοαϑὶ (ςξ. θυ. χυιὶ. 6, δίς.). 
ΤΒο ρτγον ϑίοῃβ οὗ (Ὠ5 ἀπά [6 ἔΟ]]οννηρ γογϑοθ 
ργοίθος ἴμῈ επδοϊπηθηΐβ οὗ [ἢ15 Ἵμαρίεσ ἔτοπὶ 
ΔΌι56, Τ πο ΟΙΠ165 οὗ Ἀδῆιρε νογὸ ποῖ ᾿ηϊοηδοά 
ἴο ὀχεπιρῖ ἃ σΠΠΉη4] ἔτοια ἃ Ῥυη 5ἢ- 
πιρηῖ, 45 ἀϊὰ ἴδ6 ἀϑγϊυτηβ οὗ ἴ86 Οὐεοκβ δηᾶ 
Ἀοπιᾶης, δηά {δὲ ϑαποίιιδγιθβ οὗ τηράϊνυδὶ 

Ευτορο. 
81. πὸ “αἰλεαςοη] ἘΛΔΙΠΟΣ ΣΘΏ ΒΟΟΣ, 85 

ἴῃ Εχ. χχί. 20, συ βοσο 866 ποῖθ, ἴη ἴῃ Κοσδῃ 
(Π6 δΔοοορίδηςθβ οὗ γᾶῃϑοπι 15 ἘΧΡΓΈΞΘΙΥ βαποίίοη- 
εἂ; ὨΔΥ͂, ὈΪϊοοά-τενθηρα 86 35 ἴο δ σομίετη- 

δῃεά 1. 
. 24 ὮὨεδῖε ποῖ ἐπογείοσε τῆς Ἰδπά 
γῆς ἢ γε 5}4}} ἱπῃδοίς, ψβετγείη 1 
ἄννγε]]: [ογ 1 τῆς ΙΟΚ ἄννε}] ἀπιοηρ,ς 
τῆς ΤσπΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ. 

ΡΙαἰοά ΟΠΙΥ 85 ἃ ͵δϑὲ τεβοῦγοθ, ἀθῖεσ ἴῃς ἀεπιδηὰ 
ἴοῦ ῬΟΟΌΠΙΑΣΥ͂ σΟΙΠΡΟη5ΔΟη δ845 Ὀδδη γοξιϑοά, 
ΤΗΘ Ατὰῦβ ὙΑΣΥ ἴῃ {ποῖσ ρῥγαςίςθ ἰῃ σείδγθηοθ 
ἴο (15 τηλίζοσ, ϑοπλδ Ὑ7}}} νυδῖνε [6 τίρῖ οὗ 
τοι] δίίοη οἡ ΤΡ! οὗ ἃ ἔπε, οἴδοσβ δεσουηξ 
[Π6 δεςορίδηςθ οἵ ϑυς ἢ} ὈΪοοά-ΠΊΟΠΘΟΥῪ 85 ἀϊ5- 
Βοπουγαῦϊο (566 Νιοδυδγ, "Ἴ γανεὶβ᾽ 1. ΡΡ. 
18---21). ὙΠ ρεττηϊϑϑίοη ἴο πιδῖτο σοτηρ η98- 
οῃ ἔοσ τυυγάογβ υπάοιυθίθα τηϊραίοβ, ἴῃ 
ταςῖίςο, [86 ϑγϑίεπη οὗἨ ρῆνδίο σε) δίοη: 
υἱ ἰἴ ἀοεβ. 50 ΌΥ 5Δογσιβεοίῃρ (6 Ὀγίηοὶρὶθ 
Ὡς ἢ 15 ἴῃ6 θα5:5 οὗ [Πα σελ δίϊοῃ 11561}. 
Ἐοϑαηρ υἹ]Έ πηαίοϊ Υ προ ἴδ6 αν οὗ Οοά, ἐδαΐ, 
εὐ ΥΒΟΘΟΘΥΟΣ μα ἀθῖῃ πηδη 8 Ὀϊοοά, ὈΥ πιδῃ 
5841} ἢΐ5 ὈΪοοά δ 5Ξῃοὰ,᾽ ἰξ Ὀϊὰς πιϑη σεοϑῖ σοη- 
εξ ἢ ἃ ςοηνοηϊεπὲ ονδϑίοη οὗ (μδὲ Ἶᾶνν, 
δηά ςοηνογίβ π6 Δ ΠΟΓῪ δίνη ἴο τἤθη ἴο 
δεῖ 85 Οοὐΐβ χηϊηϊϑίοσβ, ἰη ἰδ κίηρ 1Π{ ἔογ [πἴδ,᾿ 
ἰπίο ἃ νναγγαηξ ἔὸὺσ δῃδὈ]ϊηρ [Π6 Κιπϑσηθη οὗ 
ἃ Ταυγάογοα πηδη (ο πᾶκο ραϊῃ οἷἱ οὗὨἨ δίς 
τιυγάοσ. 

82. ῶ2ν ῥίηι δαὶ ἐς 3εά ἰο ἐδε εἷΐν 9 δὶς 
γεμε] Α ἔπο ἔογ δὴ δοςίἀθῃΐδὶ δοῃηςοϊάς 15 
ἔογυιάάεη: ἴοσ ἰβουρσῇ ποῖ 580 ἀογορδίογυ ἴο 
[86 ῥσίσησδναὶ ἰᾶνν 85 ἃ πὸ ἴὺσ τυυγάσσ, τὸ ψουϊά 
ἀὲ γατο οδυ56 ἴπ6 Κἰηβδηηδη ἴο Ἐπ ὈγΥ (παῖ 
Ὡς ἢ δ6 οὐγρῆξ ἴο ἀορίοσθ, δηὰ ψουϊά ἀεῖοαϊ 
[6 ΕΙσθοσ οὐ͵οςξ οὗ [6 ναῦου5 ῥτγον βϑίοῃβ οὗ 
(Πς Ἰανν οὗ τοῆιξχο, σϑρϑο δ! ἴῃ {πΠοῖν ἰγρίςδὶ 
Ὀεοδσίην. ' 

84. “ον 7 ἐδὲ 1οκ} ἀευεἰ!͵ ἅς. ΑἸ επὶ- 
ῬὨδίις ῥσζοίεϑι δραϊηςί 41]} επδεϊπηθηϊΐ Οὐ τοϊδχϑ- 
ἔσῃ οἵὨἨ ᾿ανγϑ ΌΥ πῆδῃ ἴογ ἰδοῖσ οὐσῃ ρῆναδίο σοη- 
γΘηΪΘηςΕ, 
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Νίο 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΝΥΙ. [ν. 1:---ο. 

ΝΟΤῈΣ ου (ΠΑΡ. ΧΧχΥ. 6. 

Το Α. Ὗ,.. ἰδ ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ τυτοηρ ἴῃ ἰαϊκίηρ [Π6 
ΠΕ ΓΝ 85 ἃ ρῥτεροβί[ίἼοη. [ἴ ἄρρϑδῖβ ἴο 

ΟἾΪΥ ἴδΠ6 ς'ρη οὗἉ [πὸ δοςσιιδδέῖνθ. ὙΠὸ υυυῖοσ 
Ἰπίεπάϊην ἴο δἀά 4 νοῦ ρονογηίηρ “" οἰ [165,᾽" 
ΟΙὨΙ 5 ἰο ἀο 50 δπιοηρϑὶ {86 νδγίουϑβ οἶδιιϑ85 

νὰ ὙΒΙοἢ Β6 Ῥ»τζοςδοάς; δηὰ Πρ ἴῃ νυ. 8 
ΤΕΞΌΠη65 ΟΠΟΘ ΙΏΟΓΟ νὰ “΄ “1165 ἰηβίοδά οὗ 
σοΙΏρΡΙ σην ἴδ6 σοησίσχιςοη οὗ νυ. 6. Τδὸ 
ἴπγεα γεῦϑοβ ΔΣῸ ΣΟΙ] Ομ6 ϑεηίεῃοθ. 

Γ(ΗΑΡΤΕΒΚΒ ΧΧΧΥΙ. 
τι 7Ζ.ε ἑπεοηυερπίρησο οΓ ἐλε μλογίαπο οὗ ἄσπρλ- 

“ΩΦ 5 ἐς γωρεαϊεα ὁγ τιαργγέρερ'᾽ ἐρ ἐδεῖγ σευ 
ἐγέδες,  ἐεεέ ἐδε ἐπλεγέίαηοες σλοιία δέ γοριουξαῖ 
δον» {ἦε ἐγίδε. τὸ 71ε ἀἰσειρλίενε 7 Ζείορῥλε. 
ἐαα »ια77} ἐλεὶγ γμαιίλεγὶ» ὀγοίλεγτ᾽ σορϑ. 

ΝῺ τῆς οἢϊοξ πεῖ οὗ τῆς - 
ΓᾺ}]165 οὗ τῆς ἙὨΠ]άγεη οὗ ΟἸ]εδᾶ, 

16 8οη οὗ Μάδοθιίγ, (ἢ6 βοὴ οὗ Μεα- 
ὩΔ4356 ἢ. οὗ τῆς [Δ Π11}168 οὗ τε 8οῃ8 οὗ 
7οβερῇ, σάπια πεᾶ, δηά βραῖε θείοτγε 
Μόοβεβ, δηά δείογε τῇς ργίμοθϑ, τῇς 
σἤϊεΥ (ίμοσβ οὗ τῆς μι] άγθη οἵ [5γ86]: 

2 Απά {δεν 5414, “1 ες ΟΚΡ σοτη- 
ἱοτὰ ἴο ρίνε τς ἰαπά ἔογ 

ΔΠη ἱπῃεγδηςα ὃγ Ιοῖ ἴο τῆς ςμ]άγεη 
οἔ [βγδεὶ : Δη4 πηγ Ἰογά νγὰ8 σοϊηπηδηά- 
εἀ ὃγ τΠ6 ΓΟᾺΡ ἴο ρίνε ἐπε ἰπμεγῖ- 
Δηςε οὗ Ζεϊορῃεηδα οὖν Ὀγοῖμοσ ὑπῖο 
ἢϊ5 ἀδυρῃίεῖβ. 

4 Απά {πεν 6 πιατγιεὰ ἴο δὴν οὗ 
τῆς βοῃβ οὗ τῆς οὐλδγ τ δ65 οὗ τῆς 
ΟΠ] άγοη οὐ ἰβγδαὶ, τῆθη 5141} {πεὶγ 
ἱπμεγίδηςς δὲ τακδη ἔτγοηι τῆς 'πῆε- 
Γϊϊδηος οὗ ουΓ ἰλίδειβθ, δπὰ 5841} δὲ 
Ῥυῖϊ ἴο ἴπε ἱπμεπίδπος οὗ ἴδε τὲ 
ἐν ῃαγουηΐο πεν ἅτε τγεςεϊνοά : 80 

τυλοσε ἕλεν 541} 1 Ὀ6 ταἴκοη ἔτοπι ἴῃς ἰοῖ οὗ οὐ γ 
λαΐ ᾿πῃεπίδησεα. 

4 Απά ψβδη τΠε 1006 οὗ {πε ςἢ}}- 
ἄγε οὗ ἴβγδοὶ 54]}] θε, θη 5}4]] 

σηαρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 1. 18. Ῥχονίβίοῃβ ἔου 
Ρτονοπεηρν ΔΩ Ρογίίοη οὗ 1π6 Ἰηπογϊΐδηςς οὗ 
ΟμΘ {πῦδ ῥαβϑίηρ ἴο δῃοίπεσ {Πγουἢ [ἢ6 ΤΠηΔΓ- 
τῖδρο οὗ δὴ ἤθίγεβϑ, Ἴ ῊΘ ΠΘΟΘΘΒΙῪ ῸΓ τορ ἰδέην 
(Π15 ἄσοβϑ ουξ οὗ {86 ογάϊπδηςθ οὗ Χχχυη!. 6----ΙΊ, 
ὙΠΙΟΩ ρειτηϊοἀ [μ6 ἀδυρ ίετ οὗ δῃ [5γδοὶ δ 
ἀγίης νιδουΐ πηδ]6 ἰβϑυθ ἴο ἱημοσιῖ {μοῖγ ἔα πο 5 
ΡΓΟΡΕΓΥ. Απά 85 ἴἴ νγᾶβ οἡ (6 βι1ξ οὗ [86 
ἀδλυρ ίοτβ οὗ Ζεϊορμεμδὰ (Πδξ [μὲ θαυ! οῦ ογάϊ- 
ὭΔηςο δὰ Ὀδοη ρῥσγοπιυραῖθα, 50 πον ἴὰ νγᾶ5 
οὐ ἴδ 5υἱξ οὗἩ {π6 οἤπιοίβ οὗ ἴμ6 Μδοδιγίοβ, οὗ 
ΨΥ Βοπὶ ΖΕ ΟΡ μομδὰ μδὰ Ὅδεη οὔθ, {παῖ ἃ βὺρ- 
ΡΙοθηΐ8] δηδοίσπηθηϊ 15 πιδάθ, ἀϊγοςίηρ ἴμδῖ 
Πιοίγοβϑο βῃοιυ)]ὰ τράστΥ νυ ίη {πο ῖσ ονντ ἔσθ 6. 
ΤΠ Μαοβιγιίοεβ ἀουί]εβ5 ἔοσεθανν [86 1οβ5 
ψνδιςἢ, Ὀὰ ἔογ [Π6 ῥσον ϑίομϑ οὗ ἴΠ ἰοχῖ, νσουϊὰ 
Ὀδ ΚΟΥ ἴο 1411 ου ἐπεῖγ {ΠῸ4] ᾿πμογ δποθ. 

{μεῖγ ἱππείίδηος 6 ρυξζ υπῖο τῆς ἰη- 
Βεπίδηςε οὗ τὰς τπῦε ψΒεγειηῖο {ΠΕΥ 
Α΄ῖῈ Γαςεϊνεά : 80 804}} τἢεὶγ ἱπῃοτῖ- 
Δηςδ δ6 [Άϊζθη ΑΥΤΑΥ ἤτοι ἴπς ἱπἢογτ- 
δῆςα οὗ (ῆε {Πῦε οὗ ους ἔΔΙΠεΓ8. 

5 Απά ΜΜοβεβ ςοτηπιδηάεά τῃς ςἢ}]- 
ἄγεη οὗ ἴϑγδεὶ δοςογάϊηρ ἴο τῆς ννοτά 
οὔ τε ΓΚ. βαγίηρ, Τὴε {πθε οὗ τῆς 
80η8 Οὗ Τ᾿ οϑερἢ Πδῖῇῃ βαϊά νψγε]]. 

6 ΤῊϊ8 ἐς τῆς τῆϊηρ ψῇηϊςἢ τῆς 
ΤΟᾺῸ ἀοῖἢ σοπιπιδηά σοποεγηίηρ: [6 
ἀδυρῆτζετβ οὗ Ζεϊορῃεῃδά, βαγίηρ, [,εῖ 
{πεπὶ ᾿ ΠΊΔΕΓΙΥ ἴο ψῇοπὶ {ΠΕΥ τὨϊηκ ἐἰχϑο 
δεβῖ ; ὄοπ]Υ ἴο [86 ΚἈΠΉΪΥ οὗἉ τῆς εἴῖρε ὁ Τοῦ, 1.9. 
οὗ {πεῖγ [αἴ Πεῦ 5}411 ΤΠ Ὺ ΠΊΔΓΓΥ. 

80 8}2]} ποῖ τῆς ἱπῃογίϊδηςε οὗ 
τὴ6 ΤΠ] άἄγοη οὐ ἰϑγδθὶ γοηϊονε ἔγοπλ 
{Π06 ἴο πε: ἔογ ἘΥΕΙΥ οπμο οὗ τῆς 
ΟΠ] ἄγεη οὗ ἴβϑγαθὶ 5}4]] ἴ Κ 

[Δι ἢ ογϑ. 
8 Απά δνεῖγ ἀδυρῃίεγ, τπδῖ ρο8- 

6556 1 ΔΠ ᾿ΠΒοΓ πος ἴῃ Δ {δὲ οὗ 
τὴ6. ΤὨΙ]άγεη οὗὨἨ ἴβγδεὶ, 5411] θ6 υἱέες 
ὉπΠῖο οἠδ οὗ {Π6 ἔτη ]γ οὗἩ {πὲ ετῖρε οὗ 
δεγ ἔδίῃογ, τῆδὲ τὴς σἢ]άγοη οὗ [5γδαὶ 
ΤΏΔΥ ΘΠΪΟΥ͂ ΕνΘΙΎ τηδη ἴῃς6 ᾿πῃεγαποε 
οἔ ἢϊ5 ἢ ετβ. 

9 ΝΕεῖθεγ 5141] τ ἱπῃμευ πο γα- 
ἴῆονα ἔτοπι ὁπό {ἰδὲ ἴο Δποῖῃοσ {ΠὉ6; 
δυῖ ἘνΕΓΥ ομα οὗ (ἢ6 {τῖρε8 οὐ τῇς 

4. δὲ αζεη ἀαυα}} 1.Φ. Ὀ6 ῬΟΙΊΔΏΘΠΓΙΥ 
ἰλκοη ἄνγᾶγ. ὙΠῸ ᾿ 0166 γοᾶγ, ΌΥ ποῖ τοβίοσηρ 
ἴΠ6 οϑίδίθ ἴο {π6ὸ ἘΠΡῈ ἴο ψΔΙΟΒ 1 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΥ 
δοϊοηροά, ννουϊά ἴῃ εἴεςῖϊ σοηῆγπὶ ἴδε δἰ δηδίϊοῃ. 
ΤΒοῖο ννετο, ΠΊΟΓΘΟΥΟσ, ο8565 ἴῃ ΒΟ ἢ ἢ ου]ὰ 
ποῖ τρεγεῖὶγ σοηδιτῃ 1, θὰ αυθ οδιιϑὸ ἢ. ΚΑ 
{πῦ6 τρξ μᾶνθ Ρυσομϑθοά δῃ Ποιγοβϑ᾽ δϑίδίο, 
ἴπ ογάοσ ἴο Ῥγενεηΐ ἴπθ 1οβ5 οὗ 1ἴ δὲ ΠΟΙ σηδγ- 
τίδρο; 186 10.01166 νου ἃ Δηη ]δῖθ [Π6 {Π|6 οὗἁ 
[Π6 Ρυγοδδᾶϑογ, νου ΔηπΙ Β:]δίηρ [Π6 ἰγϑηϑίογ 
οἵ [86 στρῆ5 οἵ ἴθ νϑπάοσ ἴο δοῦ δυυδηά: 
δηὰ ἴο δὶπὶ {πΠ6 οβίδίο ψουἹὰ ἴμ15 δνθηζι δ} } 
Ρᾶ55.. ὙΠῸ Μαςβιγῖοβ ἴῃ οἴθςξ σοργεϑεπΐ (ἢ δὲ 
{86 ἢ 01166, 45 ἴπ6 Ἰᾶνν δὲ ργεϑοηΐ βίοοά, νου]ϊὰ 
ΠΟΥ ΔΙΗΪΥ ποῖ ανδὶὶ ἴο Ὀδηθῆϊς (Ποῖ ἴῃ ἴΠ6 οᾶ56 
ἴῃ φυοδίίοη, Ὀυξ ταΐῖθο σταῖς ΡοϑιΠνΟΙΥ 1η)} τὸ 
1Π6η. 

ΘΕῈΡ Πιπιβ6 1 [ Ηοϑ. 
Ἕ Η ς . εἰζανε ζο 

ἴο [06 ᾿ΠῃΠογϊδηςθ οὗ ἴπ6 ττδδ οὗ ἢὶ5 2ζε, ὥστε. 



ν. το---13.} ΝΌΜΒΕΒΞΒ. ΧΧΧΥΙ. : 789 
ΟὨΠ]άτεπ οὐ [βγααὶ 5}2]} ξερ ῃἰπιβοὶ 
ἴο ἢΪ8 οὐγῇ ᾿πμεγ ηςεα. 

Ιο ἔνεη 48 ἴῃς ΓΟΚῸ σοπιπιδηάοά 
Μοβεβ, 80 ἀϊά τἢς ἀδυρῃίοιβ οὗ Ζε- 
Ἰορῃμεμδά : 

ς ςλρ. 27. 11 “Εογ ἹΜΜδηϊδῆ, Τιγζαῆ, δηά 

᾿ Ἡορΐίδῃ, δπὰ Μ|ηςδῃ, δπά Νοδὴ, τε 
θοῦ. ἀᾳυρῇϊεῖβ οὐ Ζεϊορμεμδα, νγεγε πιλγ- 
ἐδαῖ νεῖς ΓΙΘά τππίο τΠεἰγ ἔΠογἶβ ὑγοΐῃογβ᾽ 8008: 
Κ Δ “Μπά τἴμεγ νγεγε τπλγγβά 'ἰηῖο 

11. ὠπίο 1δεὶγ ζαἰ δεν: ὀγοΐδεγι “οη5.] ΟΥ 
ΤΏΟΓΕ ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ, ὁ’ υηΐο [ἢ6 βοηβ οὗ ἐμοῖσ Κὶπ5- 
τηοη." ὙΒουρὴ ἴθ Ηθῦγονν ἴοστη ἀοα ογάπΑ 
ἀεποῖίοβ ἃ {Δ Βεσ᾽5 Ὀσοίιοῦ, γεῖ ἰἴ 15 ποῖ αἰννὰγβ 

τῆς ἈΠ111168 οὐὗὁἩ τῆς 8οη8 οὗ Μδηδϑο- 
86εἢ τῆς 8οη οὗ Ϊοόβερῇ, δηά τῇῃεὶγ ἰπ- 
᾿εγίΐδηςς γεπιαϊπεὰ ἴῃ τῆς {δὲ οὗ τὴς 
[Αγαγ οἵ {πεῖν ἔδιῃογ. 

12 ΤΠΒεβε αγό ἴῃς Ποπηπηδηάηγεη 5 
δηά τῆς Ἰυάρπγεηῖδ. νι ϊοἢ τη6 ΓΟΚῸ 
σοιητηδηάεά ὃν ἴὰ6 δαηά οὔ Μῴοβεβ 
ἀπίο τῇς ΤΠ] ἄγε οὐ ἴβγδεὶ ἱπ τῆς 
Ρἰλῖῃ8 οὗ Μοαῦ δΥ Ϊογάδῃ πεαρ ε- 
Γὶςἢο. 

50 χεϑίσιοἴδα ; δ. Κ. ἰπ [6γ. χχχίϊ. 12 ἴξ 5ϑε5 ἴο 
Πθᾶῃ Δ ὉΠΟΪΘ᾽ 5 5οη, ἃ σου 5: Π-3ΟΓΠΊΔΏ. 

18. 26ε εο»παρπάριτ: σπά ἐδε ἡμάφιιεη!.] 
σι. Πδυϊ. νἱ. χ.Ἅ 
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Ι. ἡ δὲ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ πάτα οὗ [6 Ῥοοϊκ 15 
ἀεγινεά, (Ὠτουρὰ ἴδε 1,ΧΧ. (Δευ- 

τερονόμιον) ἀῃᾷ Ψιυϊραῖε (2 εμίερο»0)»1114291), 
ἔτοιῃ [ἴὴ6 οὔθ ϑοϊῃδίπχεβ εἰ ρ] ογθα ὈΥ 
186 [6νν5, εῤρλπε δαϊόγαλ, “τερει οι οὗ 
16 αν." ὙΤὨϊ5 Ὡδηι6 γὰϑ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 50ρ- 
Βοϑῖθα Ὁγ ἴδ ἰοχὶ ΧΥυ]]. 18, 1 ψ ΠΟ 1Π6 
ἐχρζϑϑβίοη γεέρλημοἦ λαϊογαλ λαξεοίἦ, τθῈ- 
ἀογοά ἴῃ ΑΝ. “8 σοργ οἵ (ἢϊς ἰανν,᾽" νγὰ5 
ΔΏΟΘΙΘΗΓΥ οοηδίσπιοα 45 σεΐε πηρ ἴο Πει- 
ἰθΙΟΠΟΙῚΥ ΟἾΪΥ. ὙΠ15 156 ῬΣΟΡΔΟΙΪΥ τοὶ 
(ῃ6 τρῆςϊ βθῆξε οὗ [π6 ρῆσαϑβε, (566 ποῖβ 
ἦπ α.), Ὀὰϊ τῃ6 6 Ῥοιτονθα ἔσοσι 1ξ 
Ἰη6Ι]Ιοδίθς σουγ οἵ Θημουρ (δ6 ΤΟμδσδοίοσ 
Δηα σοηίθηϊβ οὗ ἴῃ6 Ῥοοὶς. Ἐτοῖ Δηοί 6 Γ 
Ροϊηξ οὗ ΥἹἱεῖν βοὴ οὗ ἴῃ ἘἈδΔΌΡΙΠ]ΟΔ] 
ὙΠΙΟΙΒ πᾶν κἰγ]εα Ὠδυϊοσοηοσην σοῤἦσ᾽ 
Ζοεαξλοίλ, “τὰς Βοοῖς οὗ Ἀδρτοοῖς," 566 
ΟὟ 1 1; ὙΠΙ|5ῖ οἴθοτ ἀσποίθα [ἢ15 δς 
{6 ἀϊά τῃ6 οἰδεῖ Ῥοοῖϑβ οὗ ϑεγιρίυσε ΌΥῪ 
[ῃ6 ἢτεῖ ἵνο Ηεῦτονν νοσάβ οσουπίηρ ἴῃ 
1, κά λαάά ὁλᾶγέη. 

11. ΤΠ οοηίοηϊβΒ οὗ ΤουξΘΓΟΏΟΤΩΥ 
οοῃϑβίϑί (1) οὗ ἴἤχεα δ ἄγθϑβεβ ἴο ἴΠ6 ρεο- 
ΡΪῈ ἀε]νοτοὰ ὉγῪ Μοβοβ ἴῃ ἴλ6 οἰθνθηιῃ 
τηοητῇ οὗ [Π6 ξογίοῖἢ γεοαγῦ δέοσ ἴῃς Ἐχ- 
οἄτι5 (ομδρίειϑ 1.---χχχ.); δηά (2) οὗ Ἴεῖ- 
ἰαἰη δη4] δος δηά πογάβ οὗ Μοβϑϑβ, νἹΖ. 
[6 5ο]θηῃ δρροϊητηθηΐ οὗ ἢ]5 ΒΟ 550 
(χχχὶ.), 15 ϑοηρ (χχχὶ!Ἱ), δη4 ἘΒΙ]Ἂβϑιηρ 
(χχχὶ!!.), μι ἢ τορείθοσ ἢ [ἴῃ 6 δοσουηῖ 
οὗ ἢ15 ἀδαίῃ (χχχῖν.) ἔοσῃηι Δ Δρρσορπαῖθ 
σοποϊυβίοη ἰο ἴπΠε ῬΟΟΚ δηά ἴο ἴῃ 6 ψῆο]6 
Ῥροηίζαίουςἢ. 

Τῆδ Ὀ0Κ οὗ Πα  ΘΓΟΏΟΤΩΥ ἴδιι5 σΟη51515 

οὗ [η6 ἴἤχοο δά άσοςϑθος, ἰ[ῆ6 ἄσχβί σοηϊαϊηϑῆ 
ἴῃ 1. 6---οὑἰν, 40; [6 δοςοῃά ἴῃ ν. 1----ΧΧνὶ. 
10; ἴα [πϊτὰ 'ῃ ΧΧΥΙ]. 1---χΧΙΧ, 29ς. ΟΥ̓ 
ἴΠ656 [ῃ6 ἤτϑι (1. 6---ἶν. 40) 15 ἰηἰτοάιπιο- 
ἸΟΣῪ δῃὰ ῥσερδζαίοιυ. [Ι͂ῃ 1 Μοβοϑβ σδ- 
ΤταΪηἀ5 ἴῃ ΡεορΙῈ οὗ [δ6 ῥτοίθοϊηρ ριυ!ά- 
ΔΏ0Θ ὑπάοσ ψὨ]Οἢ ΠΟΥ δὰ ραϑβθα [ϊῸΠὶ 
ἴη6 Ῥοηάαρσα οὗ Ἐργρί ἴο ἴῃ6 Ὀοχάεοσ οὗ 
ἴῃῆ6 Ῥχοιηϊβθα 1δηδ ψἤεσα {ΠΕΥ ἴἤδη 
βίοοά, δῃηά οὗ {πε ]γ οσσῃ σερεδίθα δοίβ οὗ 
ἱηρται τας δηὰ σερο]]!οη δραϊηδὶ αοά, 
ΨΏΙΟΩ δά Ὅδθη Ῥυηϑῃεα ὈΥ {Ποῖγ Ἰοηρ 
ΔΘ Πηρ ἴῃ ἴπ6 ἀεβοτ. Ηδ σομὔ]ιγο5 
[61 ἴο ἴαϊΐκα ψασηϊηρ ἔγοτα [ῃ6 ραβῖ, δηὰ 
ἴο Τόϑοῖνα μοησαίοσ ἢ οἡ ἃ βίσχιοὶ οδνϑάϊ- 
Θῃς6, [ῃ4΄ 50 [ΠΟΥ πρῃϊ ποῖ Ιοβα [ἴῃ 6 
ὈΙΘβϑίηρθ ψῃϊοἢ ΜΕΙῈ πον 751 ἩΠ ΒΩ 
{Ποῦ στοάς. ὍΒα βεοοῃά, δηά ὈΥ ἔδγ {π 6 
Ἰοηρεϑδὶ βρεθοῦ (ν. 1---Χχν], 10) ΟΔΙτΙδς5 
[6 Ἔχῃοσίδοι ἰηΐο ἀδἰ4115. Τὶ σοπίδί 9 
ἃ Ῥτδοῖοδὶ Ὄχροβιοηῃ οὗ ἴ[ἢ6 ψο]6 ἰδνν 
ἴῃ 115 ἱποϊάθῃηοςοθ οὐ ἴθ ΡῬβθορὶθ, δηά 
αν 6}15 ΘἈΓΏΘΒΕΪΥ, 88 [ἢ 6 56νεσαὶ ὑσεοθρίς 
816 τονϊοοα, οἡ ἴῃ6 βδηοίίοηβ οὗ τοινασά 
Δα Ῥυπιβησηθηΐ δηποχαά τὸ πο ὉγΥ 
αοά. ΤὨϊβ Ροσίίοῃ σοτηπηθησος ὙΠ ἃ 
ΤΟ ΘΑΙβ] οὗ [6 Το (Οομηδηδμηηοηῖς 
(ν. 6---21), ἴπ6 ὈΔ515 ἀπ δββθῆςα οὗ 1ῃ6 
ΜΏΟΪΘ Μόοβδὶς ϑγϑβίετη, δῃηά ῥὑτοσθθᾶς ἴο 
ἀενεῖορα ἃπᾶὰ ΔΡΡΙῪ πόσα δυο ]ῖν 
1ῃ6 ῥτίποῖρ]65 οἵ ἴῃς Εἰσϑὲ ΤΌ ]6 (ν. 22---- 
ΧΙ. 22). Νεχί ἐο]ονβ, ἴῃ ἡ Πδΐ ΤΥ Ὀ6 
ἀδθοπροα ἂἃ5 ἴ6 βεοομά δαὶξ οὗ τῃ6 
ΒΡΘΘΟἢ (ΧΙ]. 1--χχνὶ. 32), ἃ ἀθοϊαγαίίοῃ 
ΔηΔ δηΐοσοεηθηΐ οἵ νδῆουβ δι ΟυΪΑΓ 
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βίατιἴο5 δηὰ τορι δῦοῦβ. ὙΒαδε, [πουρῇ 
Ἡδηάϊ]οὰ ἢ {πᾶὶ ἰτεθάομη οὗ διτδηρο- 

᾿τθηῦ ΜΏΙΟΝ 5115 ἴ[ἢ6 Ῥυγροβέβ οὗ 1ῃ6 
ΟΥΔΙοΟΥ, γαῖ τοὺ {μαιηβεϊνεβ οὐ ἴῃ6 
Ψ ΏΟ]6 Ἰηἴο (1) 1ᾶνν5 σοησοσηῖηρ ΤΕ ΡΊΟΏ 
(χι.. 1-χνὶ. 17}; (2) αν σΟΠΟΘΓΏΪΡ' 
τὴς δατηϊηϊβίταϊου οὗ 5.6, ἴῃ6 ῬΟΎΟΙΘ 
δηἃ ῥτνιθρεβ οὗ ΡυΌ]1ς ΟΠ ΟΟΓ5, ὅζο, (Χν]. 
18--Χχὶ, 23); δηᾶ (3) ἰδνὺὺνϑ ταδί ηρ ἴο 
Ὀσχιναῖα δηᾶ 5οοῖδὶ σιρῃϊθ δηᾶᾷ ἀι165 
(ΧΧΙΪ, 1-ποχχνὶ. 190)... ὙΠὲ {πιστὰ βρεθοὶ 
(Χχν]:.---χχχ.) τεϊαῖεβ ἴοὸ [6 50] ΠΏ Χο- 
ὍΘ 4] οἵ [6 σονοηδηΐ ψΏΙΟΝ 15 ἀϊγεοϊεα 
ἴῃ 1ἴ, Δηα Τοοϊῖ65 βενεσαν δηα δ ρῃδ- 
ΟΑἸΪγ τῆς Β᾿οσοησα δηᾶὰ ἴἢ6 Ουχβίηρϑ 
ΨΏΙΟΝ Μ011 [ΟἸ]ΟΝ Τοβρε ον Υ ὩΡΟῚ Οὔ- 
βοῖνδησα δῃηᾷ Ὀγεδοὴ οὗ [ἢ ᾿ανν. 

ΤἼΘ βθοοηᾶ δηά τηυςῇ [6 5Πουίοσ ρασῖ 
ΟΥ̓ ΒΘΌΟΟΚ, σοπίαϊηϊηρ ἴῃς [Ὠϊτίγ- ἤχει δηά 
{τας ΤΟ] οννηρ οΠδρίοσβ, τγὰ5 ῬΥΟΌΔΌΟΙΥ 
δἀάεά ἴο ἴῃ6 τοϑῖ ΌΥ 7οϑῆυδ, ΟΥἨ 50.) 6 
οἴοσ ἄυϊν δυιμοσζεα ρὑσορῃσδί οσ ἰοδάεσ 
οὗ τῃ6 Ῥεορῖὶε, δἴσ ἴῃς ἀθδίῃ οἵ Μοβεϑβ. 
118 Ἑπδτδοιουβίῖοβ σα ἀἰἸβουβϑοα ἴῃ (ἢ6 
Ἡοῖδ5 Οἡ [ἢο56 οῃαδρίεοσβυ ΤῊ6 ἴῆτχθα δά- 
ἄτεϑϑοβ ΜΉ] Οἢ σοπδίςαϊα βανθη- ΙΒ (ἢ 5 οὗ 
ἴῃ6 οσοηϊεηῖα οὗ ὈδιοΥΟ ΠΟΤ Ῥγόβδθηΐ 
5016 τηλγκαοα ἐραίατοβ σεαυσηρ σΘΏΘΓΑὶ 
Ὠοίϊο6 ΒΟΓΕα. 

Τη656 δαάγοϑθος σεῆεοϊ νΕΣΥ ΟἰΘΑΥΥ 
τῆ6 οἰτουτηβίδηοος ψὨΙΟΝ διοπάθα {ΠΕῚΓ 
ἀδινοῖγ. ΤΏΘΕΥ οῚΘ σρόίκθη σὴ [ἢ 6 
5Ρᾶς6 οὗ ἃ ΥΕΙῪ ίον ἄαγβ. 1 ψὰ5 οἡ {Π6 
ἴδῃ ἄδν οὗ [Π6 ἤχϑι το οὗἩ (ἢ ἔοτίγ- 
ἢγβῖ γϑαγ δέϊοσ ἴῃ 6 Ἄχοάιις [δι [6 ΡΘΟΡΪ6 
Ῥαϑϑθά ονεσ [ἢ ] ογσγάδῃ, δῃὰ οοτησηθηορά 
τῇς σοησιοοὶ οὗ Ο(δηδδῃ ὑηᾶσθυ Τοϑῆυδ 
(Τοϑἢ. ἵν. 19). ΤΙ ΓΥ ἀαγβ Βδά θδθὴ ρῥτε- 
νἱουβὶν βρεηΐ 1 [6 τῃουγηϊηρ αἴϊτεσ ([Π8 
ἀοδίῃ οὗ Μοϑεβ (Ὠευῖ, χχχῖν. 8). Οἱ τῇς 
οἴδποεσ παπᾶ, ἴῃΠ6 σοτῃτμηθηοθιηθηΐϊ οὗ 16 
ἢιξὶ οὗ ἴῃ6 [ἴτε δα άγθϑβθοβ 15 ἜΧΡσ 55} 
χεά Ὦγ Ὠευϊ. 1. 2 ογ ἴῆς ἤγει ἀδγ οὗ [6 
οἰθνθητῃ στοητ ἴῃ ἴἢ6 ΤΟτοιἢ γεασ. [Ιἰ 
15 ἴῃ ενάοηϊ [αι (ἢ ἀδ]νεΙ οὗ [Π656 
ΒΡΘΘΟἢ 65, δηᾶ ᾿ἰκουῖβα (6 αἰζεταηος οὗ 
πε ϑοηρ δηᾶ Β]θββϑίηρ, δηὰ τῆς {{Δ}5- 
δοῖοῃ οὗ (6 οἰοβὶηρ Ἔνθηΐβ οἵ Μοβοϑϑ᾽ ᾿ἰΐο, 
τηυϑί 811} Ὀς ῥἰδοθα Ἷῃγοῃοϊορίοδ!] ἴῃ ἴῃ 6 
ἢγοῖ ἴδῃ ἀδυβ οὗ {πδἰ 6Ἰνθητῃ τηοηῖῇ. 

11. Ασςοογαϊηρ!]ν [86 5ρεθοῆθβ Ἵχῃθὶξ 
Δ ὉΠΠῪ οὗ βῖγ]6 δηᾶ Ἵμαγδοῖοσ ψ ἢ ο ἢ 15 
ΒΕΓ ΚΙΏΡΙΥ σοηῃβίβίδης ψ1ὰ δας ῇ οἰτουχα- 
Βίδηςεβ. ὙΠΘΥ δῖε ρεῖνδάβαὰ ὃγ τῃ8 
581ὴ6 νοΐη οὗ (πουρῆϊ, [Π6 βάτὴηδ ἴοης δηά 
ἴΘΏΟΥ οὗ δα] ηρ, [ἢ 6 βᾶτηθ ὑοῦ 165 οὗ 

οοησορίοῃ δηᾶ ὀχργεβοίΊοη. ΤΉΘΥ οχ- 
ἈΠΌ τηδίῖοσ ΨΏΙΟΝ 15 ποι 6 Γ ἀοσιτηθηΐ- 
ΔΥῪ ὯΟΣ τα! Ποδὶ, Ὀθὰὲ σοηνεγοὰ ἴῃ τ 6 
ΒΡΘΔ ΚΟΥ 5 Οὐ ΜΟΣά5. 

ΤΉΘΙΓ δηλ 15 ΒΈΙΟΙΪ Βοσίδίοσυ ; τΠ6ὶσγ 
5.16 δαζηδϑί, ἢϑασί-ΒΌΓΣΓΙ Πρ, ̓ ΣΏΡΤΘΒΒΙνΘ, 
ἴῃ Ῥᾶβϑαρθβ 5:0] 116, Ὀυΐ ΤὨτουρῆους τῇ θ- 
[ΟΥΟΔ]; [ΠΟΥ ΚΘΘΡ σΟὨΒΙΔΗΠΥ ἰῃ νον [ἢ 6. 
οἰγουτηβίδηςοο5 [ἤδη Ὀσγθβθηΐ δηά τς οτἹϑὶς 
ἴο ψῃοὰ ἴῃς ἰοσίιηθβ οὗ [ϑσγϑεὶ δά δἱ 
δὶ Ῥδθὴ Ὀσουρῃῖ. Μοβεβ δά Ὀείοσα 
τὰ ποῖ [Π6 τθῃ ἴο βοτῃ ὈΥ Οαοὐ᾽β οοχη- 
ΤηΔη ἃ ἢδ ἀο]νογοά ἴῃς ἰαν δὶ ϑ:ηδὶ, Ὀυΐ 
ἴπ6 ροῃοσαῦοη ἔο] νης ψ ὨΪΟἢ δα ρστονῃ 
ὉΡ ἴῃ ἴῃ6 ΜΠ άσγηθθ5. [ἄστρα Ρου οἢ5 οὗ 
[6 ἸΔἿῚ ΠΘΟΘΒΘΑΤΪΥ 5ἰοοάα [ἢ ΔΌΘυΔηοΘ 
ἀυππρ ἴῃς γεδχβ οὗ νδηάετίηρ; δηὰ οὗ 
Ὦ]5 Ῥσεβδϑηῖ ΠΘΆΤΟΥΒ ΤΩΔῺΥ τηυδὲ ἤᾶνα ὈΘΘῚ 
ΒΌΔΏΡΟΙΒ ἴο ὙΔΙΙΟΙΙ5 σοῦ ροα οὔβοσν- 
ΔΏΘΘΘ Δηα ΟΥΑΙ ΏΔης65, δηά (ῃο56 ηοΐ υῃ- 
πηροτίδηϊς ΟὨδ65 (866 οἡ 7οϑβῇ. ν. 2 56ᾳ., 
δΔηα ῃοΐο65 δηά τε). Νοῦν Ὠονανοῦ Οἢ 
ΓΠΘΙΓ ΘΠΌΥ Ἰηἴο 5θς6α Ποιη65 ἴῃ Οδηδδῃ 
ἃ ᾿ποτουρὴ ἀἰβοῆατρα οὗ (λ6 νϑῆοιιβ Οὗ] !- 
δαϊϊοηβ Ἰαϊὰ οὐ (ἢθῃὶ ὈΥ (ἢς οονοηδηξ 
ΟΣ] Ῥασοοὴθ ἱπηρογαίϊνε ; δηά [ἰ 15 ἴο 
[Π15 βίαϊε οὗ [πϊηρε [ἢδὲ Μοβθ5 δά ἄγεβϑϑβεϑς 
Β56 1. δ βρϑακβ ἴο ἤδάσγειβ ὩΘΙ ΠΟΥ 
ὙΠΟΙΪγ ᾿Ἰσηοτγαηῖϊ οὗ ἴῃ6 αν, Ποῖ γοεῖ ΚΠ}}Ὺ 
γΟΙΒΕα ἰὴ 1 Μουςὴ 15 δϑβϑιιηθα δηᾶ 
[ἈΚθὴ ἔοσ στδηϊδα 1ῃ ἢ͵5 ϑρδθοῆθ5; δρδίῃ, 
ΟἹ ΟἿΠΘΙ τηδίίοῖθ ἢ6 ρΌ65 ἰηΐο ἀεῖαδιὶ, 
Κυονίηρ ἰπδι ᾿ηδίσιςςοὴ ἴῃ [Πθ γὰ5 
Ἡδεάρα, δοζηξίτηθα ἴοο Ορροσίυηι!υ ἰς 
το οὗ Ῥσγουγραίηρ τορι] Διο 5 ΠΟ ἢ 
ΔΙῸ ΘΌΡΡΙΘΙΘΠΙΔΙΥ ΟΥ ΔΙΧΙΠΔΙΥ ἴο ἴῃο56 
οὗ [ῃς ῥγεοεάϊηρ Ὀοοϊκ5; βοὴ ἔδνγ τηοα!- 
βοδίοηϑβ βιρρεκίθα ὈΥ ἸΟΏΡΟΙ Ἔχροτθηοα 
ΟΥ Δἰτογοα οἰσουμηδίδῃηοος ἃ’Ὸ ΠΟῪ τηδάθ; 
δηά [Π6 ψῇο]Ὲ Μοβαδῖο βγϑίδθιη 15 οοϊὼ- 
ῬΙεἰεά ὈΥ τὰς δαάϊιίοη οὗ βενοσγαὶ δῃδοῖ- 
τοθηΐβ ἢ ΟΠδρίοσβ ΧΙ].----χχνυ!. οἵ ἃ 50. ]Δδ], 
αἶν!],. δΔῃηᾶ Ῥο]ς 4] ἢδῖασθ. ΤΏαβα που]ὰ 
αν Ὀδθη ὙΏΟΙΙΥ συροτγῆσους ἀυπηρ [6 
Ὡοτηδάϊ!ο Ιἰΐδ οὗ (η6 ἀδβοσῖ; θυΐϊ πον ὙΏΘῊ 
ἴη6 Ῥεπηδηθηΐ οΥρδηϊΖα ΠΟ οὗ [5γ86] 85 
ἃ ὩΔΊΟΩ ψγὰ5 ἴο Ὀ6 Δεοςσοιῃρ }!}5ῃ6 4, [Π6ΥῪ 
οσουἱὰ ποῖ Ὀ6 ἰοηρεσ ἀδίεστοα, Ασοοτχά- 
ἱηρὶν ἴῃς ἸερΙϑαίογ, δὲ [6 σοτϊηχηδηά οὗ 
Οοά, Τσοτηρ]εῖεβ 15 στεαΐ ψοῦῖς ὈΥ 510- 
Ρὶγίὴρς ἴθ, Τῆι ἢ6 ῥσονὶ 465 οἷν] 1η- 
β:!  }]Οἢ 5 ἴοῦ ἢ]5 ῬΘΟΡΙΪῈ δοοζβάϊιθα Ὀγ 
[6 54 π|6 ὈΙΝῚΠΘ6 5Δ ΠΟΙΟῚ 5 845 Πδα Ὀδεη 
νουοῃϑαίδα ἴο {ΠΕῚΓΣ σα] ρίοιυβ σιΐ65. 

ΙΝ. Ιἰ ἰ5 ἴδῃ οί αυϊε δοουταῖο ἴο 
ΒΡεακΚ οὗ ΠουϊοΤΟΠΟΙΩΥ 85 τ ΘΓΕΙΥ ἃ τοοᾶ- 
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Ρἰτυἱδίίοη οὗ [πηρ5 σοτηγηδηδά δηᾶ ἄοηα 
ἴὴ ἴη6 ῥγεοδαϊῃρ ῬΟΟΚΒ; ΠΟΥ γεῖ 85 Ὁ͵ΓΟ- 
ΘΙ ἃ σοτροηαυηι Δη6 51ΠΊΔΙῪ οὗ ἴῃ 6 
αν. Ττῖρε δηὰ ᾿τηροσίδηϊ βθοῦοῃβ οὗ [6 
Μοϑβδϊς οοάδ ἃτὸ υππηοῦοδα 1η ἴῃ 6 ὈοΟΪκ. 
9111] 1658. 15 1 ἃ Ταδῆϊ4] σοι ρΙ] δα ἴον ἴῃ 6 
Ἰηβσιςὔοῃ οὗ ἴἢο56 ΨΒΟΪΥ ἰσηοσαπὶ οὗ 
[Π6 Ιαΐγ. Τῆς Ρῥῆγαβο ιἰ564 Ἰῃ 1, καὶ (566 
Ὠοῖΐδ Οἱ ἱ. 3---5) ἜΧΔΟΙΪΥ 1ηἀϊοδίε5. ὈΟΙᾺ 
ἴ[ῃ6 [Δ5]ς ψῇ]οἢ Μόοβε5 υπάοτίοοϊκς ἴῃ ἴῃ 6 
οἰοβίῃρ τιοητἢ οὗ ἢ15 ἴδ, δηὰ [6 τεϊδ- 
οη οὗ [ἢ15 ὈοοΟΚ ἴο 186 ῥτδοβάϊηρ οἕ 68. 
Ἡδνίηρ Ἰοηῃρ ἄρὸ ργορουηάδά ἢ15 ἰοσηαὶ 
Ἰερ!ϑ]δῖνα ἀθοζθθβ, ἢ6 ΠΟῪ υηάογίαϊτο5 
ἴο ἜΧρ δ δηά εἰποϊάδία {Πρ ; 6 ἀδ- 
ναῖορβ5 {ΠΘΙΓ βριγις δηᾶ αἷσι; 6 δηᾶδδ- 
ὙΟΌΓΒ ἴο ᾿ΠΡΓ658 ΟἹ ἴῃο56 ἴοσ ψΒοῦλ [ΠΟΥ 
ΨΟ͵Ὲ ἀσοιρηθα ἴῃς δἀνδηΐϊαροβ οὗ οὔβεῖν- 
ἵηρ, δῃὰ [ἴῃς δεν} οὗ περ] θοῦηρ (ἢ 61}. 
ΠῚ 15 ἴἢυ αυἱΐα ἴῃ Κασρίηρ [δαὶ [16 νᾶ- 
ΤΙΟῸ5 ΠΟΙ Δ ἀϊηθηΐβ ἀγα ρίνοη ἴῃ Που- 
[ΕΙΟΠΟΙΩΥ 85 1] ο(0η5 οὗ Μοβδϑβ, δηά 
Ποῖ, 85 Ὀείοσε, αἰσγαοῖν 1 [6 ἡδιὴθ οὗ 
αοά, ουϊοΤΟΠΟΩΥ 15 8 δυϊπῃοπίδανα 
Δ ἸῃΘΡΙΓΟα ΠΟΙ ΠΕ ΠΙΔΤΥ Οὐ ἴπ6 [ν ; 
ΒΟΓΝΙΠΡ ἴῃ 50Π16 ΓΕβρθοῖβ 4150 85 ἃ 510- 
ΡΙομμθηΐ δηα σοά!ςο!}} ἴο 11". 

ΤἼΘ ῥγεοθάϊηρ ὈοοΚϑ αἰβρίαγεὰ Μοβος 
ῬΠΏΟΙΡΑΙΥ ἴῃ [Π6 σαρδοῖγ οὗ Ἰορ᾽5]αῖοσς 
ΟΥ ΔηηΔ]15ῖ. δυςΕΤΟΠΟΙΩΥ 5εῖ5 πὶ Ὀ6- 
ἴοτα ἃ ἴῃ ἰῃαΐ οὗ ἃ ρτορῃεῖ, Απὰ Βο ποῖ 
ΟὨΪΥ Μάγη5 δηα ἴθδοῆθϑ 1 Δ δυ ΠΟΙ͂ 
Δα ΘΠΘΙΡΎ ὙΠΊΟἢ [Π6 500] Ἰτηδϑῖ ρᾶσοβ οὗ 
[ῃε Εουγ Οτδαίογ Ῥσορμοῖβ οδῃηοί βιγρ 455, 
Ὀυΐ 6 ἀε]ϊνεῖς βοὴ οὗ [6 τηοϑὲ ποίδὈ]6 
δηα ἱποοηίτονοσί ῦ]6 ργοάϊοϊοης ἴο 6 
ἰουῃά ἴῃ ἴῃ6 ΟἹ]ά Τεβίδιμεηί. ΤῊδ ρτο- 
ῬΠΘΟΥ ἴῃ ΧΥΠΣ. 18 (566 ποί6) τεβρεοϊίης 
[ἢ6 ΡῬχσορῆδὶ Κα υηΐο διηβοι δὰ πὸ 
ἀουδὲ 115 Ῥαγίῖ] νεγιβοδίίοης 1ἢ βυσοοϑ- 
βϑῖνθ ἄρθϑ5, διιῖ 115 [ΕΥΠῚ5 816 58αἰἰ586α ἴῃ 
ΟΩ6 Οὗ ἴθ, Ὅῆα ῥγοβρεοὶ ορεημϑὰ ὉῪ 
1 δάνδησθβ σομ! 04} υπῈ}} ἐξ ἢηάς “ἴς 
τοϑί ἴῃ ἴτἴὴ6. Μεςϑίδῃ, ψῆο βἰδηᾶς δ]οπθ ἂς 
[Π6. ΟἿΪΥ σοπῃρ]εῖα σουπίεγρασί οὗ Μοβεϑ, 
δηα [ῃ6 στεαίοσ ἴδῃ ἢ6. ΟΠδρίογ χχνη!. 
ΠΙΠΊΙΘἢ65 ΔΠΟΙΠΟΥ δηα 0 655 τηδηϊζοβί 
ΘΧΑΡ]6. Τὴ ΡῬυηβητηθηίς ποτα ἀε- 

1 Τῆς ϑυπορϑβὶς ϑδοσρβε δου ρίιγθε δϑο θά ἴο 
ϑῖ Αἰμδπαβίιβ ἀθϑοῦῖθθ5 ν ΎῪ Ἡ Ἀὐρὴς (ἢ τεϊαιίοι 
οἵ Πευτεσοποτηῦ ἴο [μ6 ργδοοδάϊηρ ὈοΟΚΞ: ἐν αὐτῷ 
Μωυσῆς δευτεροῖ καὶ διεσάφησε πάντα προειρημένα, 
ἔν τε τῇ ̓ Ἐξόδῳ, καὶ τῷ Λενυιτικῷ, καὶ τοῖφ᾿ Αριθμοῖς, 
γομιμά τε καὶ δικαιώματα καὶ προστάγματα" καὶ 
ὑπομιμνήσκεται πάλιν τὸν λαὸν ἵνα φυλάξῃ αὐτά. 
Ἡρ όρον αν Ορεσγα, οὶ. 11. Ρ. 71. Ῥαγῆβ Εαϊϊ. 
1617. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

πουπηορα τα 80 τλϊηυ οἷν δηᾶ ροϊηίοαϊν 
ΒρεοΙΠοά, δηα ΜΕΙ6 ΟἹ ΙΤεοοχά, ἡ δίονυοσ 
ΟΡΙπίοῃ 6 δδορίεα δϑουϊ [6 ἀρ δηά 
ΔΌΪΠΟΙΒΏΙΡ οὗ Του ΓΟ ΟΙΏΥ, 50 ΤΩΔΗΥ͂ 
σοηζυτε5 Ὀείοσα ἴἢ6 ἀεδίσυσςοη οὗὨ τἢ6 
7 5 Οοτητηοηνοα τ ὈΥ ἴῃς ἘομδΔη5 
ὙΠΟ 50 5. ΠΚΙΏΡΙΥ ταδὶ ζοὰ θὰ, ταὶ 
[86 ἀτρυμηθηΐς ἀοπνοα ἤοτὰ βυςῇ ρῥγεάϊο- 
ἄοηῃ δηὰ ἔμ δ]τηθηῖ σδηηοῖ ὃὈς ραϊηθαγοά 
ΟΥ ονδάβα,. 1ὶ 15 ἱπιὲ [δὶ τῃ6 ψῇο]α 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ 5 σοπμαϊομαὶ. ΤῈ Ρθορὶα 
δα Ὀ]εσϑίηρϑ 85 ὙΧ7Χ6}1 ἃ5 ουγβίηρϑβ 56ῖ Ὀ6- 
ἔοτε (θὰ, δηᾶ σηϊρϊ ομοοβο ΒΟ ΟΥΟΣ 
[ΠΥ πουἹὰ (χχχ, 190. Βιυῖ ἴδεῖὰ 15 
Κγτουρῃους οἢ. ΧΧΥΝΊ., 85 ἸῺ οἴΘῚ Ρ85- 
5ᾶ965 (2. 5. ΧΧΙΧ.) ΠΘΙΘ [15 δἱζογηδῖνα 
18 58εἰ ἐογίῃ, ἃ [Ὰσ ρτϑδίοεσ βίγεβϑϑ δηὰ ἢ1]- 
659 Δρρδγθηῖΐ ἴῃ [8 Ρ6η8] οἶδιιβεβ; δηά 
ἴΠι15 ἴΠ6Γ6 15 σοηῃίδϊηδα ἴῃ [ἢ6 νΟΙῪ ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ͂ 1561 οἱ 1158 ἢιβί ἀ δ  νΟΣΎ ἃ ΟἰθαΥ 
ἰοσειοκοηϊηρ οὗ ἴδ διΐατα σευ, Ιηἀεοὰ 
Μόοβε5, ἰῇ χχχὶ. 29 5844. ὄΧργθβϑὶν 5805 
(δαὶ [ῃ6 Ρϑορὶς νου] δοσ ἢ15 ἀθαίῃ 50 
δΔοῖ ἃ5 ἴο Ὀπηρ ἴπ656 Ἰιπάρτηθηῖβ ὩρΟα 
{Ποιβαῖνοθ. Απά ἢϊ5 ϑοὴρ 1ῃ Χχχίὶ!. 
Ἰηαἀϊ!σδίθβ νἱν αν ἃ Ἰοηρ 56 165 οὗ [χ8ῃ5- 
Βτοϑϑίοὴβ δηά Ἴοηβοαιδηΐ σα ΠΟ 5, 
δηάϊηρ ἴῃ ἴΠ6 τε͵θοξοη οὗὨ Ιϑσγδθὶ Ὁ αοά. 
Βεγοῃᾶ [ἢ]5 ἢονανοσ 165 ἃ ἀϊδίδηϊ Ἔρος ῇ 
ὙΠ ΘῺ ΤΏΘΙΟΥ 5ῃου]ἃ ἐνδητιδ}]ν ἘΠ ΡῊ 
ονΟσ 5ἴ1ς6, δηα δρηῦταςσς (η6 θη} 6 ἢῸ 
1655 (ἤδη (ῃ6 [εν ψὩ ]η (ἢ6 Ὀ] οσϑίηρβ οὗ 
ἴῃς (ονεηδηΐϊ (ΧΧΧΙΙ. 43, 566 ποῖθ). Τῆς 
ἄοοϑ5 Μίοβ65, 1ῃ [ῃ6 νΕΙῪ δςοῖ οὗ σοΙρ] ηρ’ 
Ὦϊ5 ΟὟ ᾿ηϑε τα] 05, ἔοσχαῖθ}} (η6 ἐνθηῖαδὶ 
του δ!!Ίοὴ οὗ ἤδη, δηα πος ΔΡβοιρ- 
[ἴἰοη ἰηἴο ἃ ψ]ΔΟΥ σηρε οὗ αἰσρεο, ΒΔ. ΟΏ5. 
Τῆι5 ἀϊὰ τ[λς ργτεαῖ Ἰθριϑαῖοσ ὈοΓἢ ἢ]πη- 
56] ρ81} 5Ο᾽Ὼ6 ρ] ΤΏ Ρ565 οὗ [6 ναϑβί διΐυτα 
ΜΠΙΟΝ αν ὈΕὨϊηα [6 Θηδοιηθηΐβ 6 ψγὰ8 
ΠΟΙΩΓ 59 οηΘ ὦ ἴο αεἰίνεσ, δηὰ ρΡὰΐϊ οὐ 
ΤΟΟΟΤὰ 8]5οὸ ὈΟΙδ Ρῥχοιδ68 δηᾶ τἢχραϊς 
γΠΙοἢ οουϊᾶ ποῖ Ὀυὺϊ ἐχοϊῖα διηοηρϑῖ ἢΪ5 
ῬΘΟΡΙῈ ἐχρθοίδ!οῃβ δηα ϑρθοι δι] οἢ 5 ἃ5 
ἴο [16 ἔοττα ψὨΙοἢ [86 ὄνθηΐβ ἴῃ ἔοτε- 
βηδάονεα ὈΥ δϊπὶ ψουἹὰ ἰακ6. Ὀθυΐε- 
ΤΟΠΟΙΩΥ͂ 15 ἴΠ6η, 85 δὲ οτοόηθ (ΕΡ. δὰ 
Ῥαυίηυτη, Οροσα, ο]. 1π|. Ὁ. 3, ΕΠ! 
ῬΑΓΙΙΒ, 1546) ἀἄδσβοπθαβ 1ἴ, “ ϑεσιιημάα εχ 
οἵ δνδῃρθ)ὶοξ Ἰορὶ5 Ῥγρασγαῖο. ΝΟΠΏΘ 
δὶς βαρεῖ δὰ δὲ ῬΠοσα δυηΐ τυἴ ἰδΙηθῃ 
Ὡονδᾶ 5ιιηΐ οΥηϊα 46 νϑίογρι5})" 

Υ. ΑΞ ττεραγάς δι  Π ΟΥΒὨ]Ρ 1ἴ 15 σΘΉΘΓΑΠΥ͂ 
ΔΙΙονοα [μαἰ ΘΟ ΘΓΟΠΟΙΩΥ πγιϑῖ, 10 50- 
βίδηςθ, ἤδνο σΟΠΊ6 ἴσο οὔθ παπά. Τῇῆθδ 
ΘΟῺΡ δηᾷ (ἢ6 Β]εββϑίηρ πᾶνε ᾿ηἀεεὰ Ὀδρῃ 
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τερδτ δα ΌΥ 50η16 85 ἱπάδροηδθηΐξ ῬΟΘΠ18 
ΜΏΙΟἢ ([Π6 τεσ ἰουημα δηὰ ἱῃοογροτγαϊθᾶ 
Ἱπῖο 15 ψοῦκ. Βυΐ οὐ (ἢ6 νος (ἢ6 
ῬΙοσαβϑοβ ΔρΡΡ]Ιοα ΟΥ̓ ἸΏΔῺΥ ὙΤΙΓΕΙ5 80 
ἴτεοὶγ ἴο (6 τοβὶ οὗ ἴῃς. Ῥεηϊδίευςς, [ἢ 6 
ῬΙΌς65565 οὗ ἀϊδιηϊερταῖίοη δηα ῬΑΓΠ  ΠΟῺ 
οὗ οσοῃίοηϊβθ διηοηρδί ἃ ὨυΤΏΌΕΟΙ οὗ 50}- 
Ῥοβϑεοά πυυτιίεις οἵ αἀϊβεγοηὶ ἀδίθβ, ἤᾶνὸ 
Ῥδθῃ δατγηοα ἴο Ὀ6 ποῖ ΔρΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο 
Πευϊοσοηοσηγ. Τῆδ ὍὈοΟΪ Ἰὴ ἴδοϊ ῥχε- 
δοηΐβ, ἴῃη6 ας ἔοιυΓ Τμδρίοτβ Ἔχοσρίςα, 
ΔῊ ὑῃαρη 4 }}]6 ὉΠ ἴῃ διγ}}16 δηά {τϑαῖ- 
χηθηῖ; 11 ἰ5 οδδί, 80 ἴο ϑρθδῖ, ἴῃ οἠδ 
τοῦ ]Ἱά ; 115 1ΠΠΘΙΑΙΎῪ ΟΠΔΙδοΙ Π5Ε1Ο5. Δ’6 
ΒΌΟΙ τηδΐῖ γα σδηποῖ 6] ΙονῈ ἴἢ6 οορο- 
(το οὗ 1 ἴο αν ὈεθῺ βργοδά οὐεσ ΔΗΥ͂ 
Ἰοηρ Ρεποά οἔὗἉ {πης. 

ΓΏὮα56 ἔδοεῖβ ἀγα ἴῃ ἢ1}} δοοοχά σι [ἢ 6 
ὉΔΑΙΈΠΟΠΑΙ νοῦν ΒΊΟΝ Δϑοσῖῦ65 ἴη6 ὈοΟΚ 
ἴο Μοβεβ8β. ΤῊ5 νἱε ΠΟΎΕΥΟΣ ΤΩΔΗΥ͂ 
τηοάδπη ΟὐΠο5 δηαά οοχϊητηδηίδίοις τπῃ- 
Ἠ ΘΒ ΔΈΠΡΙΥ τε͵εοῖ, ὙΠαθα Ἡτιοῖβ 816 
ἴοο Κ,ΘΏΘΙΑΙΥ δρτοεὰ ταὶ τῃὴ6 διποῦ 
οὗ ὨὸουςετοποῖΩυ, ΏΟΟνΟΣ Ὧ6 νψ͵ἃ5, ἀἸἅ 
ποῖ τα ΔΗ ἰάτρα Ῥοσιοῃβ οὗ ἴ[Π6 ῥτε- 
σοαϊηρ ὈοΟΚΒβ, ᾿πουρῇ βοῖὴθ τπὶηῖκ ἐμαὶ 
ἢ 5 ἴῆ6. οὔθ ψῆο σχϑαυοσδά πεῖ ἴο 
{ΠΕΣ Ῥσόϑθηΐ 5ῆδρε, δῃὰ οοϊρ εϊθα Ἡϊς 
σοῦ Ὀγ δάἀάϊηρ ἴο 11 [815 ΟΥΡΊΠΔ4] σοτη- 
Ροβϑίοῃ. [Ι{ 15 Ἰηἀεθὰ δϑβοσίθα ἴο ὃ6 
“0η6 οὗ ἴΠπ6 τηοϑβὶ οσογίδιη σοϑι}] 15 οὗ τηο- 
ἄετῃ ΟΠ ςἸϑτη᾽" ((οΐεδηβο, “Ῥϑηῖ.᾿ οὶ. 1. 
ὃ 863), [πα΄ ὨουςοσΟΠΟΤΩΥ τγὰ5 τι θη ἴῃ 
1.6 Ἰαίοσ ρετοὰ οὗ ἴῃ6 [Θυν]5ἢ το δου; 
Δηἀ σοῃϑεαυ ΏἘ Ἰοηρ δἴεσ [06 τηδίη 
Ῥᾶτί οὗ [6 Ῥεηϊαϊευςἢ, ἴο ψὨΙΟΝ 1ἴ ΟΓΠῚ8 
ἃ Κηά οὗ ΔΡῥΡεπαΙχ οὐ ρετοσδῦοῃ. 

γεῖ βανεσαὶ βοῆο δῖ ΜῆΟ ἢδνο δάορίεά 
1815 βειἔϑατηθ τηϑειῃοά οὗ ἱηνθϑεραίοη, 
δηὰ ψῆο ἢᾶνα ἃ Ὠϊρῇ τοερυϊδίοη ἴον ἰδασζη- 
Ἰὴν δηᾶ δουΐδηθ58, ἢᾶνα τηδἰηἰδὶηδά, οἱ 
(Π6 σοπίγασυ, [αἴ ὨδυΕΓΟΏΟΓΙΩΥ 18 ΤΟΣ 
ΔΏΟΙΘηΐ [ἤδη ΔΩΥ ΟἾΠΕΓ ρᾶτί οἵ ἴῃς Ῥεηίδ- 
ἴδ, ΤΏΘΥ οὔβογνα [Πδὲ [ἢς Ἰερ "αν 
6ἰαπγθηΐ ἴῃ Π ει ΕΤΟΠΟΙῚΥ 15 ἜΧΕΙ δα ἰὴ 
ἃ 5 Ρ]ΟΙ δη ἃ τηοσα βυδ)]εοῖνα ἔοττα ἴδῃ 
ἴὴ [6 ῥτεοθάϊηρ ὈοοΚβ, δπὰ πο] ἰμαὶ 
[6 τηδιεγ-οὔίαοε δηᾶ ϑγϑβίεσμδίίς ὑσθ- 
βορίουβ οὗ Εχοάιιϑ δηᾶ 1,ονισι5 ΜΘ ΓΘ 
ανοϊνϑὰ δἱ ἃ ἰαῖοσ ἀδίε ουἕΐ οὗ [6 ὑσορῃδ- 
τἰς ἀϊβοουσβδος οὗ ϑευϊεσοηοιωγ. Διο 8 
οὗ 1Π15 βου ἤανε Ὀδθὴ πηδϊηἰδϊηθα Ὁγ νη 
ΒοΠΪΘη, Ναΐεσ, αῖκο, αθοτρο, Εδυ55, δηά 
ὈγΥ Ὧτγ 5. θανιάβξοῃ ἴῃ Ἡδοτζηθ᾽ς “Ιηἰτοάπο- 
ἄοη, ο], τι. (1856), [πουρἢ Πα ἢᾶ5 5υῦὺ- 
ΒΘαΙΘΗΠΥ Δραπμαοηεά ἴῃαὶ νἱεῖν ἴῃ ἢϊ5 
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Γητοά. ἴο ἴῃ ΟἹὰ Ταβί. (1862). Τὸ 15 ἴπι6 
ἴῃδιὶ οἴοσ δυϊῃμοσ65 οἵ [6 5816 8. οοὶ 
ἤδνθ ἰτεδϊθα [ἢ15 ἀφοϊϑίοη ὙΠ 5ΟΔΗΥ 
τοϑροοῖ; θυ ον {{|6 τνάσσδῃϊ [Π6Γ6 15, ΟὨ 
18:6. ῬΠΏΟΘΙΡΙε5 οὗ [6 50- 4]16 ὦ ““ΠΙΡΠΟΓ 
οὐ ἰς5η αἱ ἸΘαϑῖ, ἔῸσ [815 5ΌΓΩτηΑτΥ᾽ γπὰρ- 
ΤηΘηΐ, 18 ΔρΡραζθηΐ ὈὉΥ ἴΠπ6 ἴδοϊ ἴῃδὲ Κιαο- 
ὭΘΏ, οΞβΘ ψοῦῖς οἡ ἴπ6 Ῥοηϊδίθις ἢ ἰ5 
οὔ οὗ [86 τηοβὶ τοοθηΐ δηά ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤηΘΔΏ5 
1Π6 ᾿εαϑὲ Ἰδασγηθά, ΜὮ115ὲ ποῖ γεῖ δάορἔηρ 
οὐθιρῃι ἴῃ 6 ορ᾿ηϊοη οὗ ἴδῃ Βοἤ]θῃ, ἄζο., 
ςοηξεϑβοβ [δὶ “ ρτδάυδ!ν ἴῃ 6 σοην] Οἢ 
Ἦδ5 5ειἰἰο ἃ οὐ ἢὶ5 τὐϊηαὰ τῃδὲ τἢθτα 15 
Τοσο Ὁ 1ῃ [ἢ6 νον οἵ ἴ656 1.91 ἴῆδῃ. 
15 ΣεοορηΖοά ὈΥ ἴῃς ἀείεμάειθ οὗ [6 
ἔοστοοσ νιεν." (Κυξηθη οὐ [ῃ6 “ Ῥρη- 
ταΐδθυςῃ,᾽ ᾿τδηϑαιθα ὈῪ Οοΐθηβο, ὈΡ. 192, 
1903.) Μόοτῖα τεοεητν 5}}}} Κ Δ] βοῇ ἴῃ ἢϊ5 
ΠΟΙΏΙΩΘΏΪΔΙΥ Οἡ 1, ενςι5, Ῥατὶ 1. Ρυῦ- 
ἸΙ5ῃθα ἴῃ 1867, ΜὮ1]5ὲ Δ] οι ἴδδὲ “Ἰἢς 
δυΐῃοσ οὗ ᾿ϑευϊοσοΠοσΩΥ ἢδα Ὀαίοσε ἢϊπ 
[.}} οὐ] 658 οὗ (Π6 παιταῖῖνα δηᾶ 16ρ]5]8- 
ἄοη οὗ τῆς ἴχτοα τὰ α]6 Ῥοοκϑ᾽ οὗ [ἢ6 
Ῥεβηϊαϊδυςος, 15 Ἀενοσῖῃε]655 ἀφο ρα ϊγ οὗ 
ΟΡ᾿ηΐοῃ μα “1η6 εἰαθογαῖθ ϑυβίθη᾽ οὗ 
Βδοιιῆςθ5, ὅζο, Ἰαϊὰ ἄοτνγῃ ἴῃ 1, Θυ]Ὀςιι5 τνὰ 8 
ἀενεϊορεα οἡ ἴῃς6 Ὀαϑὶ αβογάθάᾷ ὍὉγ 
Που ΘΥΟΠΟΤΩΥ ; δῃά οὗ σουζβϑο το]θοῖβ ἡ 
1η6 σΠοΙΪς ἴῃ 6 νίδοννϑ οὗ ἴῃοβα ““᾿ο Οἰδίτη 
8 ὮΙΡΏΟΣΙ ΔηΠαυ Ὑ" ἴοσ τοβα σά ]ς 
Ῥοοῖΐκ5, ὈΡ. 44 5644. 

Ιη {π|ἢ πο ποτα σοηνηοϊηρ Ῥτοοῦ 
οουἹὰ 6 αῇοτάεα (ῃδὲ ἴ86 τροϊῃοά οὗ 
οὔ ἰςῖσπλ ἴῃ ΠΙΘΘ ΘΟ. 15 ὑπ ΠΙΞΌΝΟΥΣΓΗΥ 
[ἢ8ηὴ τ6 χτεβϑυ 5 οὗ 115 δρρ)ιςδῦοη ἴο 
Θουζοσομοσηγ. Τα ΟἹΟΥ βοῃο]ατθ, (σ- 
5615, ἄς γνεῖίο, Ἐπνα]α, ΒΙΘαῖκ, ὅζο. πη- 
ἢ εΒΙΔΕΠΡῚΥ αβιπηδα τηδὶ Του ΟΤΟΠΟΙΩΥ͂ 
γψγ͵ὰβ ΨΓΠΙΊΘῺ ἸοηρΡ δἴῖοσ ἴῆ6 στεϑὲ οὗ τὴς 
Ῥαηίδίουςο ἢ ψὰ8 δχίδηϊς 1 115 ὑσγοβϑθηῖ 
5ηᾶρ6. Τἢδ ὨΘΟΙ 5000] 5665 ὯΟ 1658 
ΠΟΙΙΔΙΏΪΥ ἴῃ ΠὨΘΟΪΕΓΟΏΟΙΩΥ ἴδ6 Ὀττηθονδὶ 
ΠΌΔΙΤΥ ουἱ οὗ ΏΙΟἢ [Π6 νου σοποοσζη- 
εὰ ἴῃ ἴῃ6 Ῥτγτοάυσοηῃ οὗ ἴῃ6 Ῥσβοθαϊηρ 
ῬΟΟΚΒ ἄγον {ΠΕῚΓΣ τηδίοτίαϑ. 

Ουὲ οὗ [15 σοηῆϊος οὗὨ ΟΡΙΠΙΟΩ5 ΟἿ 6 
ἸΠοσθηοΘ ΤΏΔῪ 58 Ἐ]γ Ὅ6 ἄταν. Ὑὴδ 
ΔΙΙΘραοῃ 850 Ῥοϑιί νου τηδάς τῃδῖ (ἢ6 
ΨΕΙΥ 5.}]6 οἵ Ῥυουϊοσζοῃοσαῦ ὈΘίΤαΥ5. [ἴ5 
Ἰαίθ οτιρίῃ 15 ΔΙΌ ΓΑΙΥ δΔηα Ὀ4561655. Νο 
ἀουδὲ ἴ[ῃ6 ὈΟΟΚ 15 τι θη 1 ἃ ΘΙ Οἱ- 
ἔοσδθηΐ ΤὩΔΏΠΟΙ ἔτοτῃ [ἢ 6 Ῥγθοθαϊηρ ΟὨΘ65 ; 
γεῖ [Π6 Ῥάγ8}1 6} 1515 Ὀεῖσγθθῃ 11 δηα [Πεπ 
Ὀοῖὴ ἴῃ Ιάθας δῃηα δχργεβϑίοηβ 8.6 ὨΕ]- 
[Π6Γ ἔδυ ΠΟΥ ἱηϑὶρηϊδοδηῖ (ςΐ. ἔοτ ᾿πβίδῃμσα 
Ἀεαυῖ, χχνῖ!. ἩΠ μον. χχυϊ. ᾿σουρδουῦ), 
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85 ΔΗΥ͂ ΟΩ6 ΠΟ ἍΜ] (ὑτῇ ἴο [π6 τεΐεσ- 
ΘΓ 65 ἴῃ [6 τηδῦριη δηά ποῖδϑ ἔὸσ ἃ [6 
σοηϑεουῦνα Τμαρίει 11 Θαϑ 850 οῖ- 
ἰαη, Απηάὰ {δὲ ίδοι (δαὶ [ἢ6 ῬΟΟΚ οοη- 
51518 ΤΏΔΙΏΪΥ οὗ ἴχεΘ βρθόομεβ δα ἀγοςβϑεὰᾶ 
Όγν Μοβθβ ἴο ἴῃς Ῥξορὶδα ἴῃ :τηθαϊαῖα 
νον οὗ ἢ15 οσῃ ἀδδίἢ δῃὰ τη ῖσ ΘΓ ΓΑΠΟΘ 
ἰηΐο Οδηδδῃ 80 Ο] ΘΔΕΠΥ Θχρ]δὶηβ 115 Π16- 
ΤΑΤΥ ΤΠδτδοϊοσ βίο Νδίυσα!ν ἴῃ6 ταδῖ- 
ἴογ ἴῃπι5 ΟΥΔΙΪΥ 56ῖ ἔοσίἢ 15 ρίνθῃ ἴῃ τοσα 
βιϑίαϊηοα, βονίηρ, δηά τῃσοίογοδὶ 18Δῃ- 
δυασο ἴδῃ σπου 6 ορογεὰ ψῇδΏ 
Ιαν8 ὝΟΙΟ ἴο Ὀ6 Ῥχοσηυϊραίε, Ῥδϑϑησ 
δνϑηΐβ ΟὨΓΟΏΙΟ]Θ(, οὐ δηοϊθηΐ ΓΔ 5ΔΟΓΟΏΒ, 
ΔΙΤΟΔΑΥ͂ ῬΟΙΒΑΡ5 Θηϑῃσ δα ἴῃ δα! ἢ 
οΥΓ ἀοοσυμηοηΐ, ἱποοτρογαίεα ἰηΐο ἃ οοη- 
ποοϊοθά Ὠϊδίοσιοδὶ τποσκ.Ὸ [τ 185 ἴο ὃδ6 
οὈβοσνεά αἷϑο [δὲ 411 [86 οἰδϑϑθβ οὗ δῖ- 
οἰδίβϑηηβ, ἡ ΘΙΠΘΙ ἴῃ νοσΔ ΡΟ ΪΑΙΥ ΟΥ ὅταῃ,- 
ΤΩΔίϊ Δ] ἔοσῃηβ, ΒΙΟἢ αν Ὀξοη Ροϊηϊοά 
ουὔξ 458 ἌἽμασδοίεσιβίῖο οὗ [ῃ6 Ηδρτεν οὗ 
[86 Ῥαπίδίειςοἢ (5εα Ιηἰτοά. ἴο Ῥεηΐ ῬΡ. 
18, 19) 16 ἐουηά ἴῃ Του ςΘΥΟΒΟΙΏΥ, δηά 
5016 οὗ [Π6η} Τα  ΘΠΥ. 

Τῆδ ντιῦηρς οὗ Γογοσαδῃ οἴθῃ 5|Π|(- 
ἸΏΡΙΥ Τ604}} ραββᾶρεθβ οὔ ᾿δυ ΕΓΟΠΟΙΏΥ. 
ΤῊ6 Ῥσόρθδιὶ σερθδίθα! Υ δ ρου οσαϑ 
δΔηἀ Ρἤγαθοϑ ΠΟ τα ομαγδοίοσίϑεις οὗ 
ουϊοσοηοσωυ. Νιυϊίσσοιιβ 19 ΔΈΟΙ 5 
Δα ΘΧΔΙΏΡΙ65 816 ρίνθῃ ὈΥ (ο θηθο Οἱ 
“Ῥεοηϊ᾽ ὃ σκό; δηά 1ῃϑσὰ 15 4150 δὶ ἔἰτηθ8 
(ἴῃ6 τε, ρίνθῃ 1ἢ τλδτρίη δηά ποίθϑ ἴο 
Πουῖ, ΧΧΥἹ, δηα ΧΧΧΙΪ, Μ}}}} ΞΌΡΡΙΥ 11105- 
(τ 1009) ἃ ΤΕΙΛΔΙ ΚΑ Ὁ]6 5: τα] οὗ σοῃ6- 
Ταὶ βίγ]6 δηά {τεαϊτηθηῖ, ΤὮρϑο τοβο- 
ὈΙΔΏ 65 ἀγα ὨΘΙ ΠΟΙ ἔδνν ΠΟΥ 15 ρ βοδηΐ. 
10 15 παθάϊεθς ἴῃ [Π15 υἷδοθ ἴο ἀδπηοῦ- 
βίσαίθ {ΠΕΣ οχίβίθηοα δηὰ ἱπηροσίδῃοο, 
ὙΠΟ ΔΙῸ ὩΟΥ͂Σ δάση οἡ 4}1 Παηάϑ. 
ΤῊῈ χιοδοῃ ἴο Ὀὲ σομῃβίἀθσθα ἤοσα 15, 
ΠΟΥ͂ ἃζὸ {Π6Ὺ ἴο Ὀ6 δοοουηίεα ἔογῦ 

ΤΠμοβα ψο ταραγὰ ᾿ευςΕΓΟΠΟΙΩΥ͂ 85 
16 γγοῖκ οὗ Μοβεοβ οδῇ δχρίδίη [ῃ θὰ δὲ 
ΟἾσ6. Τῆς ρηδβὶ οὗ Αῃδίμοιῃ νψουἱὰ 
αν τηδάς ἴῆ6 δ) ἢ15 δ ΠαὙ ἴχοιῃ ἢΪ5 
ΟΠ] αΠοοά, ἀπά ἢϊβ5 τηοάδϑ οὗ ἱπουρῃξ δηὰ 
ΘΧργαβϑίοη του ]ἃ ὩδίΙΓΑΙΥ 6 ζτεδῦν 
Ἰηβυδηςεα ὈΥ ἰμδὲ ἰατν, ἀῃηὰ τόσο 850 ἴδῃ 
ἴῃποβ56 οὗ [ἢ6 πΟΙ-ῬΓΘΒΕΥ͂ Ῥσορμοίβ. Οὗ 
811 ρατίβ οὔ [ῃς Ῥεηίϊδίθιςἢ δι ΤΟ ΠΟΙΩ͂ 
Μοῦ] ἴῃ ἴῃ6 οδἰδηλϊΐουβ ἄδγβ οὗ 76ζ6- 
ΤΩΙΔἢ σοπλα ΒοΙὴδ ἴο ἴῃ Ῥτορῃοι 5 τϊηά 
ΜΠ τηοϑδὲ ταῦ θηοΥ δηὰ ἕοτοθ. ΤΠΘ 
5η5 ΒΟ. ΠΘΌΪΕΓΟΠΟΙΩΥ Βρθοία!γ ἀ6- 
ὨΟΊΏΟΕΘ ΜΟΙΘ 1 [ΘΥΕ ΠΏ 14} }5 ἀδγβ σηοβί 
Τα δῃᾷᾶ στοββ ἴῃ ϑγδϑὶ; [86 τοι ρυίίνο 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ἰαάσταθηῖβ ἀσπουηςθα 845 ἃ σοῃβοαιθηςα 
ἴῃ ([ῃ6 54:6 ὈΟΟΪΙΚ ψεσα ΠΡ Ωρ οὐ [Π6 
ῬΘΟΡΙΘ Ὀεΐοσα ἢ]5 δγ65; ἰορὶοβ οὗ οοῃ]- 
οτί ἴΠοστ ΓΘ ΟῚ 6 δχοαρῖ 056 ΞΡ 6 πὰ 
τπουρὰ ἀἸπίδηϊ ῥσόσλ 1565 Ἡ ΏΙΟᾺ 1η 5ρ1[6 οὗ 
115 Ρχεαἀοιηϊηδίηρ ἴοηθ οὗ ψαγηϊηρσ δηὰ 
ἘὨγοαϊθηϊηρ Ὀγθαὶς 50 ομάογίγ [Ὠχοῦ ρἢ 
(ὴ6 ΡῬτγορἤθοῖε5 οὗ Ὀδυϊθσοποιν (566 
δῦονο, ὃ 1Ν.). ὙΥμαι ποῃάᾶοσ ἤθη ἰῃδὲ 
7εγευλδῃ 5 υἱϊεγδῆσοθα 5ῃουϊἃ 80 οἴῃ 
Βουη ἃ 6 δὴ δοῦο οὗ δι [ΘΙΟΠΟΓΩΥ ; 
[δι ἢϊ5 ἀδηυπηοϊδίοῃϑ, 45 ἀϊὰ ἴῃο56 οὗ ἢ195 
σΟὨ ΘΙΏΡΟΥΔΙΥ͂ Ηυϊάδῃ (οἶς 2 Κίηρϑ χχὶϊ. 
16 5ᾳ4ᾳ. ψ ἢ δῦ, Χχῖχ, 2 544.), βου! ὰ 
[411 ἰηῖο {Π6 5ἰταὶῃς οἵ []5 θοοῖ ; οσ ἰῃδΐ 
ἢ]5 ἴορῖςοβ8. οὗ σοῃβοϊδίίοη βῃοιυϊὰ σθο}} 
[86 τραϑϑυσηρ ΜΟΣά5. τ] ἡ ΠΙΟῚ (6 5. ἴῃ 
ΧΧΧΙ) [06 5ΘΥΟΙΠῪ οὗ Οοὐ᾽β ἡιάρτησδης 15 
[ο ροσθά ὄνθὴ 1ἢ ἴῃ 6 ἰανν ὃ ᾿ 

ι νου] 6 ἃ γοῖ ΞΙΓΟΏΡΘΓΥ Γοᾶβοῃ ΜΨὮΥ͂ 
(ἢ]5 οὗ 411 [Ὡς [πδη οχιβηρ βδογεαά ντὶῖ- 
ἴῃρ9 5βουϊἃ ἤανε δὌχουίεα ἃ βρϑοίδὶ 1ῃ- 
ἤπσηοθ οὐ 76τοιαϊδῃ 1Γ (ἢ6 ὈοοΟΚ ἀΪ5- 
οονοσεά 1 ἢϊ58 ἀδγβ ἴῃ 1[ῃ6 ὙΘΙΏΡΙ6 ὈΥ͂ 
[ἢ6 Ηρα Ῥπεβδὶ ΗΠΚκιδῆ, δηὰ ὑσουρῃξ 
ἀραὶη ἴο ἴῃ6 Κηον]εάρε οὗ ἴῃς Κιηρ δηά 
ῬΘΟΡΪΘ δἴϊοσ δανίηρ θδθὴ Ὀδηιβῃεα ἔγοτῃ 
ῬΌΡΙΙΟ βρης δὰ τι8ὲ ἔοσ ὩΘΑΙΥ 5 Χίν 
γοδῖβ ἀυτηρ [Π6 ἴνο ργεοθαϊηρ τεΙρη5, 
ὙΟΓΟ Δϑοοσίδηοα ἴο 6 16 ὈῬοΟΚ οὗ Ὠει- 
[ΘΤΟΠΟΓΑΥ͂ ΟὨΪγ᾽, Βα Σἔ πα μο]ὰ [86 οἴδες 
νιον, ἴῃδὲ “186 Ὀοοϊκ οὗ ἴῃ6 ἰανν" ἑουηπάᾶ 
ὈΥ ΗΚ ἴῃ ἴδ6 Βοιδαὲ οὗ τῇς 1ροτὰ 
(2 Κιηρϑ Χχὶ!, 8) ψὰβ ἴῃ6 οτρίηδὶ ΠΟΡΥ͂ 
οὗ τῆς Ῥεηίαϊουςἢ ἀεροβιτο ὈΥ οτάθσ οὗ 
Μοϑβ6β ἴῃ (ἢ6 ατῖ.͵ (εἶ Ὀεῦξ, χχχὶ. 9. 26), 
ἃ5 ἴΠ6 ΡΘΟυ ΑΓ Ἔχρσθϑϑίοη δα δροιυζ Χζ 
2 Ογοη. χχχίν. :4 (γἤοσα 566 ὩΟΪ6), σοῖ- 
(ΔΙΏΪΥ 5669 ἰο βιρρεϑῖ, γεῖ δυθ 50 ἰῃ6 
Ὡδιταῖνα οὗ 2 ΚΊηρβ ΧΧΙΪ, ΧΧΙ, Σ,ΔΚ6Β 1ἢ 
δρραζεηῖ ἴπδὲ 1 νὰ5 θυ ΟΤΟΏΟΤΩΥ͂ ἀρονα 
811} ρογίίοηϑβ οὗ ἴ[Π6 αν ψῃϊοἢ ὑστοκεά (ἢ6 
ΠΟ, ϑΟίθησ65 οὗ Κίηρ δῃη Ρϑορὶθ. ἘῸΓγ 
Πουῖ, χχνη]. δηα χχῖχ, βθοῖὰ Ὀἰδιηἷγ ἴο Ὀ6 
τείεισεα ἴο ἰὴ 2 Κιηρβ χχὶ!. 132, 1ύό, 17, 
ΧΧΙΙΣ, 2, 3) ὅζο. ; δηά (ῃ6 5ρδοῖαὶ τρθαϑυγεβ 

1 δι ΟἈιτγβοβίοσι οἷα τἀοἃ “ἴα Ὀοοΐκς 
οὗ ἰῆς Ιαν᾿ ΤΛοὐπμὰ ὉΥ ΗΝ κίαΝι 8ἃ5 ἰάἀδπίῖολὶ τὰ 
ΤευϊεΓΟΠΟΙΩΥ ; ἴοσ, βρεδακὶηρ οὗ {πὸ ἀσδιίγιοίζοη 
οὗ τρδηΥ βδοσοά Ῥοοΐ9 δἱ ἰῃς (αρίνιγ, ἢ6 ῥτοὸ- 
οεοάς: Καὶ τί λέγω περὶ τῆς αἰχμαλωσίας ; Καὶ 
γὰρ πρὸ τῆς αἰχμαλωσίας πολλὰ ἠφάνιστο βιβλία, 
τῶν ᾿Ιουδαίων εἰς ἐσχάτην ἀσέβειαν ἐξοκειλάντων. 
Ἰζαὶ δῆλον ἐκ τοῦ τέλους τῆς τετάρτης τῶν Βασι- 
λειών" τὸ γὰρ Δευτερονόμιον μόλις τον ΠΡΕΎΤ ἐν 
κοπρίᾳ κατακεχωσμένον, ((Ὠγγϑοκί. ΟΡ. Χ. 
οὐ. Βομεά.). ὼ 



ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

οἵ τοίοσἠηι δοίιδ!ν αὐοριεὰ ὉῪΥ 7σϑβἰδῖλ 86 
ἴοβα οηϊοϊηοά. Ὁγ Πευϊετοηοίηγ, δηᾶ 
τοοσα ΠΥ δη ἃ εὐ ρμδιο Αγ ἴοτα Δ 
δΔηΥΏογε εἶδα (οξ 2 ΚΙΏΡΒ ΧΧΊΙ, 5--2 0, 
τ Πευῖ, χίϊ, 2, 3; Χν. ΧυἹ]., ὅο.). ΙἸ 
5 ῬτοῦδὍ]6 ἴοο ἴδαὶ [Θγθηλ δῇ δηὰ ΗἹ]- 
Κιδῇ τόσα τοϊα θά": δηὰ 1 15 δὲ ΔΗΥ͂ σαῖα 
οοτίδίῃ μαι [ΠΟΥ ττεσα ἔπεα δηὰ ἔ6]]ον- 
ἸΔουγοῖβ ἰῃ [6 τοϑϊοσαϊίίοῃ οὗὨ τσε]ρίοη 
εθεςοϊοά υηάοῦ 7οϑιδῇ ; δηά ἴῃυ5 ἴῃς ῥτο- 
Ῥεῖ νοιυϊὰ 6 οὔδ οὗ ἴῃς νου  βτϑὶ ἴο 
6 ᾿ῃπίοιτηοα οὗ ΗΚ’ 5 ἀἸθοΟΝΘΙΎ 845 ἢ6 
πουὰ παῖυγα! γ 6 οἣς οὗ ἴῃε τηοϑβὶ ἴη- 
1οηβ ον τλοναὰ Ὦγ 1. ὙΤὨΕ' σοἰποϊάθηςαϑ 
ἴ6η Ὀοΐνθοη ΠὨΘυϊοσΟ ΠΟΥ δηα ἴῃ ῥτο- 
Ῥἢδοΐδβ οὗ Γ ϑγευδῃ ἃτ6 ΟἿΪΥ ψΠδῖ τιϊρης 
Ὀ6 οχρεοοϊςαὰ ἔἴτοα (δ6 Κηουσπὶ οἰτουτ)- 
δίδῃοοβ οὗ [ον ]ϑἢ βίου. ὙΕΙ͂ οχίϑί- 
ΘΏΟςΘ, 80 [ΔΓ ΠῸΠπι δΙΓῚΞΠ]ΩρΡ ΔῺΥ Κιηα οὗ 
δτρυϊηφηῖ ἀραϊηθδὶ ἴῃ6 Μοβαὶς οτγίρίῃ οὗ 
[η6 Ῥεηϊαϊδυςἢ, ταῖθοσ βυρροϑῖβ σοηῆττη- 
διϊίοῃ οὗ [6 ττδάϊοηδὶ νον. ΑἹ] (88 
αἰγουτηδίδηςεβ σοῃδιἀεγαὰ 1 που ἢᾶνα 
Ὀδδὴ 270 ἑαμίο ἃ. ΤΆ ΟῊ ἴου ση]βρΊνηρ5 
δῦουϊ (ἢ6 Δυϊμοηθοιν οὗ ΤΠ υ ΓΟΏΟΓΩΥ 
1{ ἃ στοαῖ ρσορβεῖ οὗ (6 Ὀπη65 δηά ἴῃ ἴῃ 6 
οἰγουπηδίδηςεβ οὗ [Θγοσηϊδῆ μαάᾶ ποῖ τρδηὶ- 
εϑίεα τους οὗ [86 5ρΡ1Π| δηὰ ρονεῦ οὗ 
Βουϊοσο  ἸΩΥ. 

Εὐυσίδοσ, τ Ὦ119ὲ τῆς Ιδηρυαρα οὗ 76Γα- 
ΤΩϊΔἢ ὈΠΟ ΘΘΠΟΠΔΌΪ ἱηαϊοαῖεβ δ 80- 
υαϊηΐδηςα ἢ [ἢ6 ῬΟΟΚ οὗ Θευζογοηο- 
ΤΑΥ͂, ἰξ 19 γεῖ Δρρδτγϑηῖ, 1 Πρ  ]5Ε]ς σΟὨ51]- 
ἀογδίίοηβ ἃῖα ἴο ἀδοιᾶθ, [δὶ ἴἢ6 δυῖμποσ 
οὗ ὈευζεσοθοτΩῦ δπὰ οὗ ἴΠ6 Ῥσόρῇεοὶαβ 

1 7δγογηϊδῃ βρεαῖκϑ οὗ Ὠἰπηϑεῖζ 48 “Ὡς βοὴ οὗ 
ἩΠΙΚιαἢ.᾿" Βυὲ (5 ψγὰ5 βαγάϊν ΗΠΚίδῃ ἴῃς Η!ρἢ- 
Ῥηαβῖ; ἰοῦ Βαά Ὦς Ὀδεῦ 50, ἢς σουἹὰ πᾶνε Ὀδθῃ 50 
5: }]ςἃ : δηὰ [ῃς ῥγεϑῖς οὗ Απδίμοιἢ τόσ (1 Κὶηρβ 
ἱϊ, 26) οὗ ἴῃ5 Βοιιβε οὗ ΑὈϊδίπασ, τ μὶο Βδὰ Ὀδδη 
ἀεροβεά ἴτοτη ἴῃς Βἰρἢ Ὀτεσι ῃοοὰ ὈΥ Θοϊοσλοι. 
ΤΕςε Ἐπ ἽΝ ρέχο ἴοο νγὰϑ8 ἐπορῦς. Βυὶϊ τι 
6 ποῖοδ (ςΐ. Γεγ. χχχί!. 7, ἢ 1 Κίηρε χχὶΐ. 14 
(δαῖϊ Θμδι]υση ἴδ6 ὑπο]ς οὐ [Θγεπιδἢ Ῥγᾶἃ8 δΔρ- 
Ῥασεηῖν ἴῃς Ὠυθϑθαπὰ οἱ Ηυ]άδῃ ἰμῃ6 ὑσχορβεῖεβϑβ, 
δαῃὰ τμαὶ ΑΒίκαπι, 7Θγοαίδῃ 5 ῥτγοϊεοϊοσ (Τ[6τ, 
χχνί. 24) γγὰβ σὰ Ηυ]άδη οπς οὗ ΗΙκΚίαδ' ς 
οοράϊυϊοις ἰὰ ἴδ τυοτὶς οὗ τείοσπι (2 (Ὦτοη, 
ΤΥ 40), ἱἰΐ οἱ ένα, ΗΚ 6] ὑαρο δε ΝΞ ΒΟΠΊΘ 

ὨΠΥ Ὀεΐχνοοπ ἴδ6 Ῥγορδεῖ δηὰ ἴῃς ΗἸσἢ-Ὀτὶοσῖ, 
3 1 Βα8 ηοῖ θδεῃ ἀεεπαεὶ μέβισένι τ τὰ Ἰπῳ 

τῆς οοᾶτδε Βγροϊμεκὶς οὗ ὕοη ΒΟΒ]ςη, δἰ πουρὰ ἱξ 
Ὑγὰ5 Ὡοΐ Ἰοῃρ ΔρῸ τενϊνοὰ ἴῃ ἴΠ5 ΘΟΙΠΕΥ, ἰμαῖ 
ΗΠ ΙΠΚκΔἢ τοῖς τἢς Ὀοοῖἷς οὗ Πϑεδυϊ ΣΤΟΏΟΣΩΥ Εἰτηςοὶΐ 
δηὰ {Ππεδη ῥγεϊεηἀεὰ ἴο ἢανς ἀϊξοονογεά ᾿ξ 85 δῇ 
δυϊορταρι οὗ Μοβεβ ἰπ ἔπε Τοπιρὶθ. ΤῊΪ8 νἱονν 
[5 Ὀεεῃ Ἰδιςεγ ἀἰδοατάεαά ἃς ἀπίεηδο]ς ὄυθη ὈΥ 
ἴῆς τηχοοὶ δἀναηοοὰ δὰ μοιοηῖβ οὗ “"τιοάσγῃ οὐἹ]- 
εἶξπι :᾽) δες ΖΦ. 3. ᾿ανίάβου, “[πἰτοὰ. το Ο. Τ᾿ 
ῬΡ. 385, 386. 
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γΥ Οἢ Ρᾶ55 υπᾶοσ [86 Ὠδηγδ οὗ Τογεση δὶ 
ΘΓ ΠΟΙ ΠΟΥ 1ἀθητ δ] ΠΟΥ ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΙΑΙΥ. 
ΤἼα τοϑοι δά ποα5 Ὀεΐχεδη ἴῃ6 το ὈΟΟΪΚ5 
816 Οἡ (δ 5ιυτίδοθ, εᾶϑὺ ἴο ἡοῖςς, δῃά 
ἂἱ Βηϑῖ βίρῃϊ δΔ16 ὙΕΙῪ 5: Κρ. Α τ οτ 
τηϊηυῖα βου ηγ οὗ [ῃ6 Ιδηριασε οὗ (6 
πττηρθ ὑηοσ σοτηρα βου {11 τηδῖτα ἰΐ 
χηδηϊδϑῖ (αὶ ψὮ115ῖ ΠΈΓῈ 15 ἴῃ νάσίοιϑ 
ΡῬᾶϑϑᾶρθϑ οὗ ἴῃ6 ἰαΐοες ἀοςσυπγεηῖΐ ἃ ἀπε ηοῖ 
᾿π ΔΈΟΙ ΟΥὨ ΤΕρΘ ΠΟ. οὗ ἴῃς ει] ἡ, γεῖ 
[παὶ 186 νο ἃῖα ἴῃ ἀδίθ, Δββοοϊδ οη8, 
Ἰάϊοτ5, ἃ γοσδ θυ ]ΑΙῪ 85 ἀἰδιίηοϊ 85 ΔΏΥ 
ΝΟ ΟἾΠΕΥ ττιίοῖβ ἴῃ ἴῃς ΟΙὰ Ταβίδγηεηϊζ, 
Αἴϊεσ [6 σοταρίεϊα δηὰ Ἐχῃδιυκενε ἀ]5- 
σιιϑϑίοη οὗ [15 σι) θεοὶ ὈγῪ Κορηὶῖς ((ΑἸξε5- 
ἰδυλθηῖ], διυαϊ θη, Ῥαζῖ 11.) ΜΏΙΟ. ΠΔ5 ΠΘΥΘΓ 
Ὀδθη δηᾷ οδημοῖ Ὀ6 δησνχοτγε, Ἰεηρτ οηθα 
διρυχηδηΐ οἡ [ἢ15 Ῥοϊηϊ 15 Ὡς 655. ΤῊΘ 

1 ὝὨϊς 15 ἱπ ἕδοϊ ομα οἵ ἴπ Ἵπαγαοίογϑὶοβ οὗ 
ΤἸεγοπλδῃ, ῬὯΟ ἔγοαυςηο στερτοάυοες ὈΟΐὰ ἴῃς 
1πουρἢϊς δηὰ νογάβ οἵ οἱάδσ ὑσορῇοίβ. 

32. ῬΉγαβοβ δῃά τογάβ οὗ οοηϑίδης 1.56 ἰῃ Τεγθ- 
γαΐδὴ ἀτὰ δῦβεπὶ ἴτοπι Ὠδαῖ, Δ οροῖῃοῦ : Φ. Κ. 
ΓΙ Υ ὮΝ) δηὰ "2 138 ὮΝ), τ Ὡς ἢ ἀγὰ ἑουμὰ αὔονα 
ἃ Βυηάτεά {ἰπη65 ἴῃ Γοτειδ. Ἡ δὰ {[Πεθς ρἤγαϑος 
Ὀδδη ἔχω δῦ ἴο [πὸ τὺτῖϊοσ οὗ ευῖ. με οουἹά 
ΒαγαΪϊγ δᾶνα δἰϊορεῖμοῦ οὐϊεὰ ἴο 156 ἴδαπὶ. 
Τῆς [κὸ παν Ὀς 5αὰ οὗ ἴῃ ρῇγαεςς “ΤΕς ψοτγὰ 
οὗ ἴῃς Ι,ογὰ οδηὶα ἴο τη6,᾿ ψὨὶοδ Ὑὑ10} δρῃὶ 
γνδτί δίῃ 8 ἰγεαυθπηΐ ἴῃ [ ἐγειαίδῇῃ ; α͵50 οὗ ἰῃ:ς εχ- 
ΣΟ “1 οτὰ οὗ Βοκῖβ᾽" (ϑαδαοίλ), ““Ὠουϑς οὗ 
Δοοῦὺ,᾽ δηὰ ““δοιις οἵ 1ϑγδεὶ."" Τῇα ὄἜχργεββϑίουβ 

“ὁ γ]γρίη οὗ 5Ξγδοὶ,᾽᾿" “186 υἱγσὶπ ἀδυρῃϊοσ οὗ ΤΥ 
Ῥεορὶς," ὅἄζτ., ἃτε δραΐῃη δῃὰ δραΐῃ ὑϑοὰ ὉΥ ἴδ6 
Ῥτορδεῖ ἤρυτγαῖνεῖν ἰοσ [6 ὙΒοὶς πδίϊοῃ, δπὰ τα 
ποῖ 50 υβϑεὰ ἴῃ ΠὨευῖ,; οα ἴῃ σΟΠΙΓΑΙΥ ἴῃς ἤτοι οὔ" 
ἴπεπὶ οσουτβ ἰπ Ὠευῖ, χχὶϊ. 19, ἷἰπ 1ἴ58. ὈΓΙΓΔΔΙΥ͂ 
56η56. ὙΤΠ6 ἰανουτγίϊα οοπλθἰπδίου οὗ ἴῃς ῥγορδεῖ 
“«ἴο τοοῖ οὔ, δῃὰ ἴο Ρ0}} ἀονῃ, δπὰ ἴο ἀδϑίσογ, 
διὰ ἴο ἴῆτονν ἄοντ, δῃὰ ἴοὸ ρἷδηῖ, ἄς." (εἶ, [εγ. 
ἷ. τὸ ψῖῖἢ ἴη4] ταϑίθγθῃ θ5) 15. ποῖ ἰουπα ἴῃ 
Βευῖϊ., 580} 40 ]6 458 1ἰ 8 ἴο ἴ)6 ἴποῖη65 Βδηά]οά ἴῃ 
(μαὶ ὈοοΚ ; δῃὰ ἴῃς [|κὸ τειηδσὶς ἰ5 ἴπις οὗ (ἢ 6 
οἴδονῦ οοπιθϊπαίϊου “ἢς 5οσά, ἴῃς ἰαταΐης, δὰ 
[ῃς ΡεσΈΪ]δῃος,᾽ ΤἸουπὰ ἐῤουρῶνο ἴῃ 7ες. ((, χὶν. 
18, χυ]ὶὶ. 21, ΧΧΙ. 7, 9, ἄς. 
Οπ ἴδ σοῃίσασΥ ἴῃ Πευῖ. [6 Ὑτὶῖεσ σοὨΞ ΔΠΕΥ͂ 

ΒΡεΔ 5 οὗ δῃὰ ἴο [6 ὑθξορῖὶς 85 “"[5γδεὶ"" 5ἰ ΣῈ ]γ, 
ΜΠ ΠΙΟΣ Ἰογοιιϊδῃ ὩΘΥΟΥ ἀοα8: [6 ΡὮγαθε Ἐς 50 
ΘΟΠΘΙΔΗΓΥ υ8ὲς οὗ οὐὈδογνίηρ ἴῃς αν, “' ὮΘΑΓ δηὰ 
ἀο᾽ ἰῷ Ζ.5. ευῖ, ν. 27) 15 βίσαηρε ἴο [εσ 8; 
ἴῃς ΤῬευϊετοποχηίϑεϊς ρῆταθα ““ἴο οἷφᾶνε ἴο {Π6 
1, τὰ" (οἷ. 4... Ὠευϊ. χ. 20) 5 ποῖ ἑουηὰ ἴῃ Τογ. 
τπουρὰ ἰδ πουἹὰ οἴδη Βᾶνς, βυϊϊοά δϊ5 Ῥυγροβα 
Ὑὑὰὲ}1. Τα Ρῆγαϑες 1) ὉΒ δηὰ [5 οορῃαῖο5 
(Ξες Ὠεῦϊ. ;. 45. Υἱ. 256, ἄς.), αῃὰ [ἴῃς ἐχρτεββίους 
ἐἐἴρ δ δίταίὰ οἵ ([ῃς ἴδλος οὗ," δπὰ οἵδιετβ Ἷοῦ- 
ποοίοὰ τὴ δυο νετῦβ. 845 ἴο “{εϑγ᾽ δπὰ ““ἴο 
τωλκο ἴο ἔδασ " (56 Ποῖ. ἱ. 17, ΧΥΪ. 22, ἃς.) 
ἄο ποῖ οὐοῦ ἴῃ 7εῦ., Ὀὰὲ τὰ Ἰἶκς ἰάςα5 οἵμεσ 
τος δῖ υϑεὦ. ΤΒς 658 ἱῃ Πευῖ. πο 
τοίογ ἴο ἴῃς Ἄοχοδυβ αηὰ ἴῃς ποηάδεγνγουκ8 ΔΙΟΝ 
δοςοτηρδηϊςα ᾿ξ ἀγα 50 ΤΩΔΩΥ δηὰ Τοοηϑρίοιοιβ ἃ5 
ἴο Ὀς ἃ ἀἰπιϊποῖ ἰγαὶξ οὗ ἴδ6 Ὀοοκ. ΤΠ ]αίεσ 
Ῥιορῃεῖ δβιαηάϊος ἴῃς δας βυῦ)εοὶ οὔος ἴῃ ἃ 
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Ῥτίοσὶ οὗ Αῃδίῃοιἢ στορζοάἀποθᾶ ἴῃ τδηΥ 
Ῥαττουϊατβ [ἢ6 τγαγηΐϊηρα δηἃ ἰἢ6 τοδοῆ- 
1ηρβ οὗ Μοϑβοβ; δηά ὑοῦ οἰγουτηβίδη 65 
ἀἰβεγοηῦ 1 50:16 σοϑρθοίβ Ὀπξ ΓοτδυΚΑΌΪΥ 
ΒΙΠ1ΔΓ 1 ΟἴΠΕΓΒ, πδὰ ἃ |1κ6 Ῥσορῃθοβὶ 
Ὀυγάθσῃ ἴσοπι (οά Α]ἃ ὩΡΟῚ Ἦϊπι ἰο ἀε]:- 
νοῦ ἴο ἴῃ Ρβορίθ. Τδὲε νεῖν οὗ [δ [ἐγ 
[πὶ Τογεδἢ ψγὰ5 “(6 ῥγορῇεὶ κὸ 
ὑπο Μοβεϑ" οὗ Πουζθτο ΠΟΥ ΧΥΠ. 1ς 
(εξ, 81 Τ]ομη 1. 20 5644.), 15 σαίϊῃεσ βῃοτσί οὗ 
τς (πὰ [Δη τάς οἵ 1ξ, 

ψαπουβ τεχίς ἔτοτῃ [ἢ6 Ὀοοΐς ἢανα Ὀδθη 
δαάυςοα 45 ὑγοοίβ [δὲ 1 νγὰβ. Ὠοΐ οοτη- 
Ροβεὰ ὍΥ ἴδε δυΐῃμοσ οὗ ἴῃς Ὀοοΐκβ ὑγε- 
σοάϊηρ 1 ὙΠ656 σοηίδιη ἀσδνίαι! Ο}5 ἔτΟτ 
[6 ΘΑΥΠ ΠΟΥ παιτδῦνο, δ ἀϊοης ἴο 1ἴ, οΥ 
Δ55 6 ἃ Ἱησοηβ᾽δίθηο165 ΜΙ τ; δη ἤανο 
Ὀδθη αἱϊορεα Ῥοίῃ ἕτοσῃ ἴῃς Ἰορ!ϑδνο 
Δηα ἔγοπὶ {πΠ6 Ὠἰξίοτιοδὶ σοηίδηίβ οὗ ἴῃ 6 
ῬοοΟΚ. Νὸο ἀουδῖ βοῃῃης οὗ {Π656 8.6 11- 
Ροτίδηϊ, δηὰ τεα|υῖζα σαγοῖα! σοηϑιἀοσα- 

5 ΠῚ ΠΥ οἰταίη, Ῥαὶ [δε π| δ νοῦ ἀϊβογεης 
ῬὨγαϑεοΐορυ : οἵ. Ὠεαυῖ, ἱν. 34, χὶ. 2, 3, ΧΥΪ!. 10, 
χχυ!. 8, ἄς. ψί [6τ. χχχὶϊ. 20, 11. ΤῊΣ Ῥρῆγαϑοβ 
οπατδοίειςας οὗ Ὠδυϊ. τεϑρεοίϊησ ἴῃς ὑη1 οὗ 
ἴῃς ϑαποίιατΥ ἅττα ΟἿΪΥ ἰουπὰ ἴῃ ομδ ΟΥ̓ ΓΟ 
Ῥδβδᾶρος οἵ τἶς Ῥιορδοῖ ψβοτε 6 ἰ5 δου θη} 
Δάν ἴο Ὥκδαυϊ, (οἷς, Ἰοιξ. χίϊ. 5, 14, 18, ἃς., 
Χὶν. 23, 14, 25, ΧΥ͂. 10, ἄσ., ψῖ ἢ 76Γ. Υἱὶ. 7, 11). 

ΟΙΠΆ ΑΓ τοϑαϊῖς ΡΡΟΑΥ ἴγομι οοιηρατησ [ἢς 
ἴγνο Ὀροΐκ5 ἱπ ἐρεῖ οὗ στατηπιδίϊοαὶ ρεου Ἰατὶ- 
(ἰε5, βοὴ ἃς ἱπῆοοϊίοης, βγηίαχ, ἄς; Ζ:Κ5. ἴῃς 
Ῥιοποῦη οὗ ἴδε 3τὰ ρῬεγβοη ἰς ἱπ Ὠεαΐ. αἰπιοσὶ 
αἰνγὰγβ ὨΠ, ἴῃ 7εγ. ΠῸΠ: ἴῃ Ὁδυῖ. να ἤανα σὸ- 

τον ἐδ ΠΠ ΠΣ, ἰῃ [εγ. αἴνναγς ἐδ ΠΠ ΠᾺΣ ; 
1η 76γ. ἴῃς ἀδῦνε ψ|ὰ ἴῃς ὑτερ. ὃ βίαπαϑβ βενθσγαὶ 
ἘΠππ|ὲ5 ἱπϑιοδὰ οὗ ἴῃς δοουβαῖϊνα υἱἱὰ ΠΝ, ἴῃ 
Ἰευῖ. πονεγ: ἱπ ἴεσ. ἴμ6 υ56 οὗ ἴδ ἱπβηϊῆνα 
ΔὈϑοϊαῖς {ο]ονγεὰ ὉΥ ἴῃς δηϊῖϊς νεῦρ ψΠὰ ἴῃς 
σοη). ἢ 15 ΨΟΙΥ ἐγεχαςξηῖ δηὰ οπαταοϊεγϑιῖο : ἱπ 
Ῥδυῖ, [τ ἰ5 ν ΕΓ ταῦ; δῃηὰ ἴππ βαπηθ ἱηδηϊῖνο, 
ΜΟΙ, 15 ΘΟΤΏΤΔΟΜΪΥ ἀϑεὰ ὈΥ εἴ. ἴπ οἴ μεσ Ῥθσι αν 
ἴατπι5 οὗ Ἔχργθϑϑίοῃ (Ζ. δὶ Υἱῖ, 13, 25, χὶ. 7, Χὶΐο 
1. ἄς.) 15 ποῖ ἰουπῃὰ δἵ 411] 50 υϑοὰ ἴῃ Ποαῖ. 
Το Αταπιδίςηιβ ἴῃ ἴσου. ἃγὸ ΨΕΙΥ πυτηστοῦς δηᾶ 

οὗ νεῖ ναπουβ Κί πᾶς ; Αταπηδὶς ᾿χογάβ, Αταπιαῖς 
ταδδηΐϊηρβ οὗ ψογάς, Ασγαμπηδῖς ἐῃΠοχίοηβ, ἰδυτηϊηα- 
τίοῃς, σοηῃϑίγαιοζίοης, ἄς. ΤὮδ656, 85 41]} τυυ]ΐοτς ΟἹ 
δε πιϊδ Ὑ8ὸ ἀΐδουθς ἴῃ6 οΟΥ̓ΡΊΠΔ] ἰοχὶ δάτσηϊξ, 

Ἰηδ!οαίας (δαὶ ἴῃς ΗἩδῦτεν οὗ ᾿ἰς ἀΑΥ ψὰ8 20 
Ἰοηροῦ Ρρῦγα δηά βουμᾶ. δυο ἢ ῬΘΟΌ ΠΥ 65. ἀγα 
αἰϊορεῖδον ψαπῦηρ ἴῃ Ὠεουῖ, τι ἴῃς ὀχοορίίοη 
οἵ τὴ6 Ατγαπιδίβτηϑ δἰ]εροὰ ἴῃ χχχὶϊ δηὰ χχχὶ. 
ΎΤΠ656 αἀγὰ πούγενεῦ Ποΐ ΣΩΔΗΥ͂ ἴῃ ὨΌΤΩΌΘΥ, ΠΟΙ ἃγα 
ΠΟΥ 411 υπαυοβϑίοηδοϊς ; [ΠΟΥ͂ ἀγὰ ἴοο ἴο Ἀδὰ 6χ- 
Ῥἰαϊπθὰ οπ ᾳαυϊίς ἃ ἀϊδεγεηὶ ῥτίηςῖρῖς ἔγοτα παῖ 
δ εν γ ΡΞ ἴο ἴῃς ΠΙΔΩΥ͂ δηὰ τηδηϊίεϑὶ Ατὰ- 
χηδῖςπις οἵ Τἐγε δῆ. 
1 ψ1}} θῈ υπάἀετεοϊοοά ἴπαὶ ἴῆς δῦουβ δ ΟἹΪ 

ἃ [ΕἸ 5εϊεοίεἀ ὈΥ̓͂ ΨΑΥ͂ οὗ εχαηιρ]ς ἴτοπὶ {86 
σορίους ᾿1Ξῖ5 οὗ Κορηρ, 0 Πᾶς δχδιηϊπεᾶ 
δηὰ οοπιρατοὰ τἢς ᾿ἰδησιᾶρσε οὗ ἴῃς ἔνο ὈοΟΚς 
τΠοΤΟ ΡὮΪΥ, ομαρίοσ ὈΥ Τδαρῖογ, αἰπιοσὶ γεσβς ὮΥ͂ 
γεῖϑα. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οη 8ηἃ Ἔχρδηδέοη; Ὀαξ ρου ἴδ ΠΟ] 6 
Ἰδὲ Ο6 ΟΥἉὨΓΝΟ ρΕἝΏΘΓΙΑΙ Το ΙΚ5 τηυϑὲ 6 
τηδάς. 

Βο 1ἴ ποιεὰ ἴη ἴῃς ἄτϑι ρίας ἴἢδϊ 6 τα 
ὶς ποιίῃίηρ ἴῃ Πδυϊοτο ΟΠ ἩΙΟΒ Ροϑὶ- 
ἔἰνεὶγ σοηίταάϊοῖβ Δηγτϊηρ ἴη [Π6 φΑτοΣ 
ὈοΟΚΒΘ. ΤῊΙΒ 185 Ὡονν ζΟΏΘΓΑΙΥ δαπϊτεὰ 
(4... ὉΥ δου 1βῆροῖκε δηὰ ᾿αν] βου); 
δΔηά Ιξ 15 δὴ ἱπηροτγίδπί δατηϊββίοη, ἴοσ εἰ 
οδῃ Ὀ6 ἀσηηοηῃείταῖοα τῃδὲ (ῃ6 δυῖμοσ οὗ 
Βουϊογοηον πδὰ ἴῃ6 ρῥγεοθάϊησς ὈοοΚ5 
Ὀείοστα πὰ ἢ ΠΕΣ σομίεηίβ 8ἃ5 ΜῈ 
ΟΝ ἢᾶγς τῇσι, δηὰ Κηον ἰἢσ6πὶ ψν6]}". 
Ηον ἤδη 15 1 οσϑάιθ]ς τπαὲὶ ἴῃς Ὠδυ- 
[ΕΟ ΠΟμἶϑὶ “’ ψ88 ἃ ἰαΐθ ὙΤΙΟΣ Ο οοτ- 
Ῥοβθα ἢ18 ψοΚ οσηΐζυτ65 ἴον (ῃς τοϑὲ 
οὗ ἴῃς Ῥοηϊδίειςἢ τγὰ5 τυτιτίθη, δηὰ ραϑβϑθά 
ϊ οἵ 45 ἃ Μοϑβαῖς ἀοσιιπιδηῖ᾽ Ἐὸσ δυο ἢ ἃ 
ἴογρεσ νουἹὰ σεγίδιην πάνθ ΔΏΧΙΟΥΚΙΥ σα- 
ΤΟΥ α 8]] σιοἢ βθουλιηρ ἀἸδογορδης 65 85 
ἴΠπο86 ἴῃ 4φισβίοη ; δηὰ πῆθη σοϊηθιηΐην 
Ἦϊ5 πε τ Κ ΠῚ τῃ6 οἹὰ που να 
Ῥτουρῃῖ ἴῃ6 ἴνο ἰπῖο ἃ βε ονάθης μ8τ- 
ἸΏΟΏΥ, ΟΙἾΠΟΣ ΟΥ̓ τα κΚιηρ ἴῃ6 ὩΘΟΘΘΘΑΣΥ͂ 
τα! ΠοΔΌΟΙΒ 1. Ὦϊ5 ΟἼΤ τηδίεγιδὶβ, οὐ ΌΥ͂ 
ΘΙδϑιγα 5 ἕτοτι ἴΠ6 ὈΓΘ- ΧΡ ΟΠ65. ΤΠ 
ὙΕΙ͂ οσούττεηος ἴῃς οὗ ἰῃ6 ῬῃΕΠοΙΆΘη8 
1 υσϑῦοῃ, δεϑηρ Οἱ ἃ σοτῃραυβοη οὗ 
Πδυςοσοπον ψ|ἢ Ἐχοάυ8, Γδνιςιι5, 
8η4 ΝιυΏθοΓβ, δι τ Κρ ἃ5 ἴποδα ρἤθηο- 
ΤΏΘηΔ ἃ416, δῃά Ἰι5ῖ Ὀεοδυδα ΤΏΘΥ 816 
βι ΠΚΙηρ, 15 ἃ φγήρια παῖ ἴοκδη οὗ δυ δ ῃ- 
ον. Νὸ οἱβϑ Ὀὺϊ (6 οΥἹρΊη4] Ἰοριϑαῖος 
δΔῃα Πιβίοσιδῃ που ἀθαὶ τὴ ἢ 5 50Ὁ- 
͵6εοῖ ἴῃ [Π15 ἔτεα δηᾶ ᾿λάδρεηάδῃηΐ βρὶσιῖ. 

Αραδΐῃ, τδην οὗ [ῃὴ6 Ξυρροβεά σοηΐγα- 
αϊς(οῊ 5 νδῃ ἢ οἵ δάση οὗ δάϑυ Ὄδχρ δῃηδ- 
ἰἴοη τ νγὰ Ῥθᾶσ ἴῃ τηϊηα (ἢ οἰγουτηβίδησαϑ 
ΠΟΘΙ τ ΏΙΟΝ [ἢ6 5ΡΘΘοΒ65 οοηίαϊηξα 1 

1 ὝΒοΙΕ τὸ τορϑαϊθα τοίεγεηοθς Ὄχργεβθο οσ 
τι ρΡ]1οἀ ἴο ἰανγβ δἰγεδάῦ ρίνε: οἕ, Του. χν!. 2 
νὰ ΝΌμα. χυῖ!. 20: Ὀευΐζ, χχὶν. στὰ [,ον. χα. 
δηά χὶν.: Ὠδαῖ, χίν. 3--οὸ σῇ ἴεν. χὶ.ς Πσδαῖ, 
χυὶ. σὶ ἢ Ἔχ, χχχὶν. 22, 1,δν. χχῖϊ. 15, 16, 34, 
39: Πουῖ. χχὶὶ. 9-τἈτ σὰ 1κν. χίχ 19, ἄς. 

ἣς ἰαησύυάρο ἴῃ δὶς ἢ ἴῃς βάσας ἰγαηβαο 05 ΔΓΘ 
ἀεδοῦροά ἰ5 οἴεη Ὀοτιτονγεὰ ἔτοπι ἴθ δδυ] ον 
Ῥοοΐκα ΟΥ δυο ταοάο]]οὰ δἷϊοσ ποτὶ; οἷ. 
Του. ἰχ, 12 τι ῖτῃ Εχ. Χχχχὶ. 7, 8: Ὠοαῖ. νυἱῖ. 20 
ὙΠ Ἔχ, χα! 28 : Πδαυΐ. Υἱῖ. 22 στ Ἐχ. χχιϊὶ, 
40, 30. ἴῃ (δεῖ, 45 ᾿ανίάϑοῃ (Ἰηἰσοά. ἴο Ο. Τ. 
1. 380) Δ]1|οὐν5, ““αἰτηοβί δΥΟΥΥ σμλρίεσ ὑγεϑθηῖς 
5οπ6 ἱπάϊοδίίοη, ΒΟΎΤΕΥΟΣ δἰ σηῖ, [παι τητος 
ἀοσυπιεηίς᾽" (,.5. ἴῆ6 ίουτ Ῥγεοθάϊῃησ ῬοοΚϑβ) 
“ἥχογο εἰηρ ογοὰ ὉΥ δῖπι.) Α νΕΙΥ πυχγοσοιυβ 
δηα ΔΡΞοΪυΙ σοηνϊποίηρ, ἰδὲ οὗ τεΐεγεποθς ἱπ 
Ὠδαῖ. ἴο ἴῃς ργθοοράϊηρσ ῬΟΟΚΒ δπᾶ οἰϊαι!οη5 ἰτοτὰ 
ἴΠεπὶ 15 ρίνεπ ὉΥ Κορηῖρ, “ ΑἸξ, διυαϊεη.᾽ 11. 
116---ἰ 46. 



ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΝΥ. 

115 Ὀοοΐκ ψγοσα ἀε! νεγεὰ, ΤῊΘ ]ερ 15] Δ 110 
ρου ΤΙ 65 15 8 τχοϑβί ᾿ρογίδηϊ ᾿μϑίδησα. 
1,δν. ΧΧΥἹΪ. 20----24 ὈΓΟΒΟΌ65 [δῇ ἃ [ἢ 
οὗ 411 ἰη6 Ῥγοάυςε οὗ δῃηΐϊτηδὶς δηᾶ οὗ (ἢ 6 
Ἰαηὰ βῃουϊὰ Ὀ6 ἴῃ6 1,οτάϊβ ; δὰ Νυχ). 
ΧΥΠ. 20 5664. ΔρΡΡτορτίαίθα [15 ἰθηῖῃ ἴὸσ 
[ὴ6 ϑβυρροτὶ οὗ ἴῃς 1δνι65; ῆΟ ἀρδῖῃ 
816 ἴο ρῖνα ἃ ἰθητἢ οὗ [861 τεητὰ ἔοσ τῃ6 
τηδιηϊθηδηος οὗ ἴῃς ῥχιεϑίβ, ΝΌΙΩ. ΧΥ]]. 
26 Ξ5Ξ.α64ᾳ. Βυῖζη ει, χὶ!, 6, 17, ἴῃς ὉΠ 65, 
δνἹ θη ἤόοτω ὕ. 17 ἴδ6 νορϑίδθ]8 οὔ 68, 
416 δυἀ δὰ ἴο 85 οπϑ οὗ Π6 δοῦυγοθϑ ἔγοτλ 
ὙΠΟ. τῆς 5Δο,ῆςῖ4] τθα]5 δὲ ἴῃ6 58ῃ0- 
ἘΔΙΥ͂ 8ἃτ6 ἴο 6 5Ρρ]ϊεα : ἴῃ. χῖν. 22 
544. ποῖ Ἰἰονγίηρ οὗ [815 ὉὈΙῚΠΘ 15. δῃ- 
7οὶπεά, δὰ οοτητηυίαϊίοη οὗ 11 ῥτον!ἀϑὰ 
ἴου ὙΒεῖα ἴη)6 ΒδῃΟ ΙΔΙΥ Μὰ8 [ΔΓ ΔΎΨΔΥ, 
ΜΠ} ἃ νὶονν ἴο ἴῃ 6 ΤΩΟΏΘΥ Ὀεϊηρ Δρρ]εά 
ἴο ἴ)6 5816 580 70,4] ἔδαϑίϑ: ἴῃ Χὶν. 
28,. 29 ἀϊτεοῖοηβ ἃτῈ φίνθῃ ἴοσ ἢο]ά- 
ἴῃ ἴῃ ἜνΕΙῪ (Ὠἰγὰ γδασ ἃ ἰδβαβὶ οε [ἢ18 
ἘΠ δὲ βοιὴς 1ηϑίεδα οὗ δἱ ἴμε ϑδῃσίι- 
ΔΙΥ; δῃηὰ βηδιν ἴῃ χχν]. 12 5464. ἃ 80- 
Ἰθηη ἔοστη οὗ ἀδοϊασαϊου δηα ῬσΑΥΘΥ 15 
Ῥγοβορεά π ΠΟ 15 ἴο Ὀ6 το μθαῖβοα δ6- 
ἴοτα ἴπα 1,οτὰ ἴῃ εδοὴ [γα γεασγ ψ ἤθη 
τῆς ογοὶς οὗ ΕΙἢ6 ΟὈ]Π ΚΑ οπα5 πψουὰ Ὀ6 
οομρ οἰεᾶ, ὍΤΠ6β6 τεριϊδίοηβ οὗ Ὠ6ι- 
ΤΕΓΟΏΟΙΩΥ (566 ἴῃς ἑοοί-Ποῖ65 ου 186 ρ48- 
88 065) υπηάοιθίεα!γ ἀγα δ᾽ιορεῖῃοσ ἀϊῆετ- 
δηΐ ἔτοτλ ἴμοβα οὗ ἴῃ6 ῥγεςβαϊηρ Ὀοοϊβ8 
ὍΡΟΩ ἴῃ6 5υδ)]εςῖ, Ὀυὲ (ΠΟΥ γα ποι ΠΟ Γ 
Ἰησοοηδίβίοηϊ ἢ ἴἤθτλ, ΠΟΥ ἀο ἴΠ6γ 51- 
Ρειβεάβ ἵπεῶ. ΤΉΘΥ σοῖοσ οὴς δηὰ 8]]} 
ποῖ ἴο ἴῃ 6 ροῆεγαὶ δηά ἢγβὶ ΕΠ 6 οὗ 8]} 
τοάτπςοο Ὀοτἢ δηϊμλδὶ δηᾶ νϑρείδοϊ]ο, μυΐ ἴο 
6 βθοοηά δηά δάἀάϊ!οηδὶ ΕΠ 6 Δ ΚΘη οἢ 
ἴα ἱπογϑᾶβα οὗ ἴῃς δε] οὔἹγ. ΤὨΪ5 ἰαΐ- 
ΩΓ Μὰ8 ποὶ ἔου ἴῃ6 τηδϊηϊοηδηςα οὗ [ἢ68 
Ῥγοβίς δηὰ 1, ονιῖθ8, Ὀὰϊ ἔοσ [86 Το] Ότὰ- 
τίοη οὗ ἴπΠ6 5δοτθὰ [δαϑίβ, 1 δδοὴ ἔγχει 
δηὰ 5βϑοοῃᾷ γεϑᾶγ δῖ [6 ϑαῃοίυδσγυ, ἴῃ [ἢ 6 
τιιτὰ γεὰσ δὲ βοηῆε, ὙὍΤὴε ῥγεβίβ δηά 
1,ενιῖο5 ποτα ἱπάεδεά ἴο 6 Ιηνϊεα ἴο 
Ῥᾶσίδκθ, 85 ἴῃ δδοὰ (ἢϊσὰ γεασ ψετα 1ῃ6 
δΈΔησεῦ, [ηὴ6 ΔΊ εΙ]655, δηὰ [δ6 νον ; 
Ῥυϊ τ86 Ρυτροβε οὗ [656 τηϑαὶβ (οἴ. (ἢ 6 
αρᾶρθ οἱ {πὸ Νὲνν Ταϑὶ.), ὙὮΊΟ ἀγα ποΐ 
ἰηδυςαυϊεὰ ὈΥ Πευίεσομοόσηγν, Ὀὰξ ΟὨΪΥ ΓΘ- 
δυϊαιεά, τγὰ8 ποῖ ἴο διγηϊϑῇ ἃ τη ἴθ Δηο0 6 
ἴοτ ἴῃ6 ῥγιδϑδῖβ δηᾶ 1,ονιῖθβ, θυ ἴο Ῥτο- 
τοῖο ΟἸΔΙΓΥ δηὰ Ὀτοιῃειν ἐδε]ηρ, δπά 
ἴο ραῖδοσ ἴῃς τεϊϊρίουβ [πὸ δηα δ55οοὶα- 
ἤοῃϑβ οὗ ἴῃς ΡῬεδορὶς τουημὰ ἴῃ6 απο ΥΥ 
(566 ου ΧΙ. 5). ὙΠΟ ΔΡρεδβ ἴο ὈῈὲ Ω0 
ΟΧΡΓΟ58 ΤΠ ΟΣ ἴῃ Πουςογοθόσαυ οὗ [Ὡς 
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ἢτδι ἴδ 6, ουἱ οὗἩ νῃϊοἢ τῆς ῥτγίεϑῖβ δηά 
Ἰονίῖο5 ψοτα ἴο Ὀ6 5υρροτίεά. ΤῊ 5 
ἃ5 Οὗ [Αγ] ΠΥ δηα δϑἰΔ Ὁ} 15η6 4, 6 τϊρῆϊ 
ΒΑΥ͂ ὈΓτηδονδὶ], ΟὈΠραῦοη (εξ, ἄδη. χὶν. 
20, ΧΧΥΊΙ. 22) 15 ἸΆ ΚΘῚ ἔογ ρτδηϊθα οἡ δ]] 
μαηάβ. Ὑδῖ (6 τεάβοῃ ἴοσγ ψϊο ἢ τῃ6 
βυβῖ Ό[.6 νὰβ δρροϊπιθα Ὦγ Οοά ἴο [ῃ6 
1,ονιῖε5 15 σῃθηΠοηΘα χ, 9, ΧΥΝΙΪ. 1, 2; 
δΔηᾶα πὸ ἄουδιε ἴμδὶ 1, ον] σα] ἘΠ νγὰϑ 
τπιηἀεγβίοοά ἴο Ὀ6 τπχεδηΐ ὈΥ ἴΠ6 τερεαιεά 
ἀδοϊασαοη τοϑρεοῖηρ [ον], (μὲ “τῃ6 
Ιοτὰ ἰς ἢ15 ἱπῃεπίδησς:" ἔοσ [86 πἰἢ6 
5. ἘΠ ΡΏ ΔΙ ΟΔΙν “16 1, οτά  :" οὗ 1μδν. 
ὑνο 230 564. ; Νυπι. χνἹ], 2ο, 21; Μαὶ, 
ὯΙ. 8᾽. 

Οοππηροίοά πιὰ (ἢ15 δυρ)εοῖ 15 [ῃδϊ οὗ 
τῆς τοϊδῦνα ροβιοα οὗ ἴῃς ῥγιθβδίβ δηά 
1,ονιῖ65 85 Ὄχῃιθιεα ἴῃ τἢ6 ΟἸΠΕΥ ὈΟΟΚΒΆ 
δηά 1η Πευϊοσομοηγ. [ἢ ἴΠ6 ἴἢχεα τηϊ- 
ἄϊς θοοΐ5 οὗ [ῃη6 Ῥοηίδίουςοἢ [ἢ ῥτ]δϑίϑ 
ΔΘ, 115 5814, σδγοδιγ αἰ ΞΕ ἢ ρυ 564 ἔτοτα 
[6 ον 65; ἴ.6 ἀυῖ!65 οὗ ἴῃς ἸΔ[ΕΓ ἃ 
ΒΌ θοσαϊηδῖο, ΒΟ ἢ 85 Θεοῦ ηρ δηά ἰδκίηρ 
ἄονη ἴΠ6 ΤΑῦογηδοῖθ, σδιτγίηρ ἰἃ δηα 115 
ζωτηϊυτο, ἄζο,; 1ῃ 5μοτί ἴῃ6 1,ονιῖ65 816 
ἴο ΤῊ] ἰβῖοσ ἴο ἴῃ 6 ῥτιεϑίβ (ΝΌμι. 11], 5 546.» 
Δα 1ν.) 85 ἴῃ 6 ῥτεϑῖβ ἰο σοά (ΕΧ. ΧΧΝ]ΟΣ, 
Χχὶχ, 1, εἴς). Βυξ ἴῃ ᾿ουϊζοσοΠ ΙὩΥ̓ ΠῸ 
βςοἢ ἀἰδποῦοη ὈδΌνθεη ἴῃς ἴνο ΟΥ̓ ΘΥΒ 
15 Ουρβοσνεά, Οὐ ἴδ σοῃίγαυ, ἰδησιᾶρα 
ΔΡΡΙΙΘὰ ἴῃ ἴδ6 Θδυοῦ ῬοοκΒ ἰὸ (6 
ῬΠΘϑίβ ΟἿΪΥ ἰ5 υ5εἀ οὗ [ῃ6 1,Ἔν]ῖ65, δῃηά 
διποιίοη5 ᾿ἰτϊϊεὰ Ὀείοσα ἰο [6 ἰοστηοῦ 
ΔΙΘ ΠΟΥ͂ δϑϑοίρῃεα ἴο ἴῃς Ἰαίίες 4150 : οἱ 
Ὁευΐ, χ. 8, 9, οτε ἴῃ ἀυ οὗ Ὀ] εβϑίηρ 
[86 ῬΘΟΡΙΘ 15 αϑϑίριιδσὰ ἴο ἴὩ6 ἰδ6 οὗ 
1,Ἔνὶ, νὰ Νατι, νι. 23-27, οτα ἴῃς 
δΆΙη6 ΟἸΠΥ 5θειλ8 ᾿ἰτϊεὰ ἴο ἴῃ 6 ῥηαδῖβ 

. Σ βϑότης οοἸηταδηίδίοσβ ἰηςἰσὲ (πδλὲ οης δηὰ [86 
βατὴα Ἐϊδα τοῦσὶ Ὀς τηεϑδηῖ ἰῃγουρθουΐ [,εΥ.» 
Νυπι,, δηὰ Τευῖ, (ὁο Κηοῦεὶ, Εν α]ά, . αν α- 
δοΏ, Οοΐεπβθο, ἃς.)}; δηὰ ἰηΐεσ ἴγτοτῃ ἴῃς ἀΐβογε- 

εἶο58. ψ οὶ ατίβο οὐ [ἢ 18 αϑϑυτηρίίου θεῖε 
ἴη6 Ἰαςὶ Ὀοοὶς δῃὰ ἴῃ6 ἴοπηογ ἃ ἀἰβεσεηος οὗ 
δυϊ Ππουβῃΐρ, ἀαῖς, ἄς. Βαϊ μοὺνν οουἹὰ (ῃς Πεῦ- 
[οτοιηϊσὶ ἐχρεοὶ ἰς ᾿ψνοσῖς ἴο Ὀς τεζεϊνεα 85 Μο- 
βαὶς ψἘ15ῖ αἱοσίηρ δυο ἃ ρἰατγίηρ ἱποοηβίβ- 
[απ ΟΥ͂ ἴο τεταδίῃ Ὀείνεεῃ μἰβ οὐχ Ὀσεςερίβ διὰ 
ἴθοξς οἵ ἴὰς φαυ]εν Ἰορ βαϊίοη ὃ ΝοΓ 15 ἰξ ρμοβϑὶ- 
Ὁ]ς ἴο τερατὰ Ὀσαῖ. 48 ῥγονϊἀΐϊηρ ἃ βυρβιϊταϊς [ῸΣ 
δὴ δαυϊογ {ἰἰς ογεῖοπι ὙΠΟ ἢ δδὰ {4116 ἰηΐο 
ἈΌεγαηος. Τὸ πιεεῖ ἴπε ψρϑηίβ οὗ ἴῃς εν τε5 πλόσε- 
Ἰγ ὈΥ οοολϑβίοπαὶ ἐεαϑὶβ ἴο ΒΟ ἴΠΕΥ Τετε ἴο Ὀς 
ληνιτοᾶ, νου] Ὀς ἴο τιοοῖκ τδοὶγ ΡΟΥΘ ταῖποῦ 
(Ὡδη ἴο τοϊϊονα ἐϊ. Μογϑονοῖ, ἴῃς βεοοηᾶὰ δηὰ 
(ἰτὰ εἴς (νοΐ νγὰβ Ὀυΐ ἀποίδοσ δρρ]ολιίοῃ οὗ 
[86 5εοοπὰ {6 ἴῃ εαςοῖ ἰὨἰτὰ γε) ΕτῈ ἃ5 ἃ 
Σααϊϊοῦ οὗ ἔδοὶ ραϊὰ ὮὉγ πε Ἰαΐεῦ [εν ἴῃ δἀἀϊθοι 
ἴο ἴῃς ἢτϑι {186 ; 566 οἢ χχνΐ. 12. 
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ἜΣ] 
δἰοῃθ: δῃά Ποῖ. χυὶϊ. 7,  ΏΘΙΘ “ τηϊη- 
ἰϑίοσίηρ ἰῃ [ῃ6 δῆλα οὗ ἴῃς Ιοτα" ἰ4 
αἰαἰρυϊοὰ ἴο {μ6 1,ονϊῖς, ἢ Ἐχ. ΧΧΥΊ]]. 
ΧΧΙχ, ΤΏΙ [ἢ 15 οβοα 159 τείξοιτεα ἴο 85 ἃ, 
ῬτίΘβγ ομθ. [115 ποίβα ἴοο {Πδῖ 1ῃ [ἢ6 
ΘΑ ΟΣ ὈΟΟΚΑ ἴΠ6 ῥγθϑῖθ 816 ϑροόκβεῃ οὗ 
ἃ5 ἴῃ6 ““5Ο0Ὼ5 Οὗ ΑΔΙΌΏ,᾽ ΒΕΥΘΥ “ [ἴῃ6 ΞΟ. 5 
οὗ Ιονὶ ;" ἴὴ ᾿ευϊζεσοηοόῦιυ, οὐ ἴῃς σου- 
ἴτᾶ1γ, νὰ ἀο ῃοῖ τοδα οὗ “50η8 οἵ Αδσοῃ," 
Ῥυΐϊ Αἰναγϑ οὗ ““βοῃβ οὗ 1,ευὐἱ,᾿" οὐ “1,6- 
νἱῖο5,᾽ οὐ “ρχίθβδῖβ [86 1,Ἔνι65. ΕἼΏΔΙΪΥ, 
Βουϊοσοθ ογ ἤδη ποι οίηρ (χὶ, 6) [Π6 
τοῦ  ] οι οὗ Κοτγαῆ, ᾿αίμδη δηὰ Αδίγασω, 
βἰ χη ΠΟΔΏΓΥ οὐαί (ἢ 6 ὨΔη16 οὗ ἴῃς 1,ονις 
Κοτδῆ, [πουρῇ 6 νγὰ8 Ἔν θη [86 πηρ- 
Ἰοδάθσ, ΕἼόσῃ 4}1} [815 [ῃ6 Ἰλέίθγοηςα 15 σοη- 
δάσημγ ἄταν [παι [86 τηδτίςεα ἀἸκ πο οη 
ψὩΟῦ οδίαϊηοα ἴῃ ΘΑΙΪΥ Ὀμγε65 Ὀεϊνεοη 
[η6 ῥχιδϑίβ, ἰὩ6 βοὴ οὗ Αδγζοῃ, δῃά ἴῃ 6 
οἴδοσ 1,ονιῖ65, δα ὈΥ ἴῃς ἀδία οὗ “ἴπμ6 
Βουςοσοηοη δι" αἀἰβδρρεαγοα ; δπά ἰμδῖ 
ἴῃ 5 ἐαγο5 Κογδὴ οοτωση 64 ΠΟ 51 ἰῇ 
“( βαακίηρ ἴῃ6 ΡΠοϑιῃοοα." [11 15 ζυΓΠοΓ 
ἰηΐοιτοά, [δὶ [ἢ15 ᾿τηροτίδηϊ οἰονδίοη οὗ 
ἴὴ6 5ἰδξις οὔ ἴΠ6 1,δνιῖ6, ὙΠΙΟΣ 15 ον ΏΘΙΘ 
οοτωσηδηϊοα ΠΡΟΣ ἴῃ τἢ6 ὨΙδίουοα] ῬοΟΪ(5 
Ὀυΐ ΒΙΤΩΡΙΥ ἀρρεᾶζγς ἔγοιῃ ἴῃ ἰδηρυαρε οὗ 
Ῥευ ΤΟ ΟΤΩΥ ἃ5 8 ΔΟΟΟΙΏΡ 5ης6α ἔδοῖ, 
οδῇ ΟὨΪΥ μάνα [Κη ΡυΪδοα στιν δηὰ 
ἴῃ ἃ ἰοὴρ 5665 οὗ γϑαῖβ ; δηα ἴἢδι ςου- 
ΒΕΠ]ΌΘΩΕΥ ΠδυϊοσΟΏ ΓΩΥ γγ7χὰ5 ἩΓΙ ΓΘ ὙΘΤΥ͂ 
τοῦ ἢ Ἰδῖοσ ἴδῃ ([ἢ6 ἀαία ψὨϊοἢ ὈοΙοηρϑ 
ἴο Εχοάιυς δῃηὰ (δ ἴνο ἔο] νης ὈοοΪΚ5'. 
(Τ| 15,᾿ 11 [48 Ὀ6 δὴ 5814, “1 ρ β51:016 ἴο 
Ὀ6ΙΙονα ἴπαὶ ΔῺΥ ντίϊεσ ϑῃου ἃ πᾶνε 50 
βυάδάση!γ ομδηρεα ἢ15 ἔοσῃι οὗ Ἔχργαβϑίοῃ 
ἴῺ ΒΌΟἢ ἃ ο456 85 [ἢ]15, ’ῃ ἴῃ 6 ΕΓ 5ῃοσί 
Ἰηΐοσναὶ οὗ ἃ ἔδυγ ἀδΥϑ8 ΟΥὍἨΎΧΕΟΚΒ ἂὲ τηοβῖ, 
Ὀεΐνεθῃ τὴ6 ἰαϑὲ δοῖ τεοογάβα ἴῃ ἴῃ6 
ὉΟΟΚ οὗ Νυμθοῖβ δηὰ τῃ6 ἔτει ἴη Που- 
ΤεγοΒ οτγ.᾿" 

Ιῃ ΤΟΡΙΥ ἰξ 15 ἴο 6 ποῖδα, ἴῃ ἴῃς ἤγοϊ 
Ρΐαςς, [μι [ῃ6 ἀςδοΠρὕοῃ οὗ (ἢς ῥτοϑβίβ 
ἃ5 ἴη6 “50η5 οὗ ΑΔΙοῃ" ἀἄοδβ ποῖ οὁσοὺγ 
ἴῃ τῆς ΙΔτῖοσ ρατί οὗ Νυϊηθοῖβ δ αἱ], Ὀυζ 
ΟἿΪΥ ἴῃ (δ ἄγϑι ἐουγίδοη οπαρίοτβ. ΝΟΥ͂ 
Νύμι. 1.--χὶν. ὈοΙοηρ ἴο ἴῃς βεοοῃά γεᾶσ 
οὗ τῆς Εχοάιυς; ΤαιτοτοῃοΥ ἴο [ἢ6 
ἰοτει ἢ, (Οοπβεσαςμ ἴπογα 15, δοοοσγά- 

ΤΙ ἰ9 του ὯΠῸ ἴο ποῖς ἴδαῖ ἴῃ αἱϊεροᾶ 
ἰδἀοη δολίου οὗ ῥγίεϑίβ δηά 1, ονϊ(65 ἱῃ Πειῖ. ἰς 
Ὀτουφσὰϊ ἰοσναγὰ Ὁ δοῦρα 85 ἃ ὑτοοῖ [παῖ ϑευῖ, 
86 ταυςἢ οἷον ἤδη ἴὰ6 τά ]6 Ῥοοΐκς οὗ ἴδ6 
Ῥοηίδίουςἢ ; (86 ἀϊνϊϑίοη οὗ ἴΠ6 Ξαοτοα οδϑῖα ἱπίο 
Ῥεῖ δπὰ 1 ονίτε5, ἩνΠΙΟἢ 15 τεοορτιϊζοὰ ἴῃ Εχο- 
ἂυ5 δηὰ Νυηθεῖβ, Ὀδϊηρ αοϑυμηςα ἴο δ ἃ ἰαῖος 
ἀενεϊοριαθηῖ: οἰ, Βδῆν, “5 γιιῦ,᾽ 11. Ὁ. 7. 

ΙΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴηρ ἴο ἴῃς παιτδῦνα οὗ [Π68586 ἴγο Ὀοοκ5 
τότ βοῖνοϑ, μοΐ ἃ γΟΙῪ 5ῃοτὶ Ἰηίογναὶ, Ὀὰϊ 
ἃ β5ρ806 οὗ τοῖς [δη {ΠΙΓγ-εἰσῃϊ γεδγβ 
ἴῃ ὙΠΙΟ. [118 σμδηρα οὗ Ῥῃσαβθ ΪΟΟΥ 
ταὶσῆϊ ανα οὐδ δα ΟὐΥΓΘΏΟΥ. 

Βαυΐ ἰῃ {τα (ἢ οἤδηρε ἴῃ αυεδβιίοῃ 15 
ΤΟΔΟ Ύ ἐχρ δἰηδα πϊπουῖΐ βυρροβίηρ ἴΠ δὶ 
ἴὴ6 ῥγεϑίβ ΨΟΤῈ δὶ 811 1655 ζ'ΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ 
βιγοὰ “βοὴ8 οὗ Αδγοῃ᾽" δἱ ἴῃ6 τὶς οὗ 
[Π6 οοησιαϑί. οὗ Οδηδδῃ [ἤδη ἴΏΘΥ ΨψεΓα. 
αἵ ἴἰῃδι οὗ [6 ἐχοάυβ. Μόοϑεβ ἰὴ Ὠειυΐεσο- 
ΠΟΙΩ͂ 15 ποῖ ὈγεβοΠ ἱηρ [ἢ 6 56 ν σα] υὩς- 
Ποη5 δηὰ ρηνιορεβ οὗ ἴῃς νάποι5 οτά θυ 
οὗ οἰου, 85 Ὧς Πᾶ5 ἴο ἀο ἴῃ ἴῃ ῥγεοεά- 
ἱῃρ θοοῖ5. Ηδ 15 δ ἀτεβϑίησ ἴἢ6 ΡΘορΪο, 
8δη πΏθη ἢ6 διᾶ5 Οσοβϑίοη ἴο ΤΩ ΘΠ Οῃ, 
ἴῃς Οἷοτου 11 18. ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἃ βθῃοταὶ ὙΑΥ͂, ἴῃ 
Τοίδγθηος Ὀσοδαάϊν ἴο ἔμοιγ τεϊδοη δηά 
ἀυεῖε5 ἰοναγάβ τῇς ὈΟΑΥ οἱ τἴῇ6 Ὡδίοη. 
Ἡδῆςε Β6 (45 4068 4150 ἴῃς ντιῖοσ οὗ [ἢ 
ΒοοΙ οἵ 7οβῆι, οἷ [ο58. 111. 2, ν1}1, 32) 
ὙΕΤΙΥ͂ ΠαΙΌΓΑΙΙΥ ἀἸϑτοραγάβ ίοσ [ἢ {{π|ὲ [Π6 
ἀϊβόγοηος οὗ ογάδγα διηοηρϑί [ἢ ΟἸΕΓΡΎ, 
ΜΠΙΟΝ μγὰϑ8 ποῖ ἴο ἢ18 ρύγροβο, δηὰ 85- 
Οὔ65 ῬΣ ΒΕ δηὰ 1, ον] οδὶ διπο!]Οἢ5 
ἸΠαΙΒΟΥΘΠΕΥ ἴο τὰς τῆρο οὗ [(ον],---ἰο 
ὙΠΙΟΝ 45 τῇς ποδί ΤῈ οὗ οουϊϑα. 
1,ον]ῖθ5 [656 ΠΙΠΟΙΟΏ5 ΤΟΔ}]Ὺ ὈοΪοηραά, 
50 ἴοο ἴῃ χὶ. 7 (σῇεσε 5εὲ ποίθ) ῃ0 τηεη- 
Που 18 τηδάς οἵ Κοτδὴ Ὀεοδιῖιβα 1ἴ νγὰ8 ἴο 
[ἢὴ6 τε ]]οἢ 5 οὗ [ῃ6 ῬΘΟρΡΙΘ δραϊηβὶ σοά, 
δρᾶ τοὶ ἴο (παῖ οὗ [ῃ6 1 νι68 δραϊηβῖ 
[6 ῥυϑϑιῃοοά, [δὲ Μοβεβ ν ϑῃθδα ἢ]5 
ἈΘΆΓΟΙΒ ἴο δἰϊθηᾶ (566 ῃοΐδϑ5 ΟἹ χὶ. 7, δηά 
Ναπ,. χνὶ, 1). ὙΠ ἀἸβοσορδηςσίοβ ἔμεσο- 
ἴοσο θοΐνοοῃ Πευϊογο ον δηα ἰῃ6 Θδ- 
116 θοΟΚΚ5 416 ἰὴ [ἢ]15 ρου δ β Ροσῆς!δὶ 
ΟὨΪΥ. ΤΉΏΕΥ δχς δὲ ὁῃσα δχρ] δηθὰ ΌΥ (ἢ 6 
τα Πδὺ οοηϑι ἀδγδῖίοη ἴῃδι 6 ἢΟ Βρεακ8 
ἴο ἃ ἰαῖρα δῃὰ σηϊχϑοὰ δυάϊθησα 11} ἴ8ΚῈ 
ολτο, ἰξ ἢς ΚΟΥ 815 Ὀυβῖη658, ἴο βῆμιη 
ἱττοϊονδηΐ ἀοῖαι]5 δηᾶ ἀϊβε ποῖ οη8. Ιὲ 
15 ΒΟΤΘΥΕΥ ᾿ΠΟΙἀΘΏΓΑΙΥ τηδὰς δρραζθηῖ 
(παὶ τῃ6 αἰβοτεθος Ὀούτγοοη ἴῃς ῥγθϑῖϑ 
δῃηᾷ μονα ψὰθ αὐἱ6 υπαετοίοοα ὉΥ 
(ῃῆς τὺτϊῖοσ οὗ ΤειΥΟΠΟΙΩΥ͂ ; 566 4. 5. Οἢ 
ΧΥΙ] 1. 

Οἴδοσ ραγείουϊας οδ)]εςϊίουβ ἂζθ ἀ}5- 
οὐυβοοά ἴῃ τὴ6 ποῖθϑ ὕροὺ ἴΠ6 βενοσαὶ 
Ῥᾶϑβδαρεβ ὙΠΟ ἢᾶνο κυρροβιεα μοι: 
ΖΦ. σ. ἴῃας Ὀαβθά οὐ ἴδε ῥγαβοτρίοη οὗ 
Νυπι. χυἹ[. 17 τοϑροοῦηρς [ἢ6 βΙβι! ]ηρ5 
ΏΘῺ σοΙϊῃρατοα σι Ὠσουῖ, χν. 19 5646.; 
15 ἀθαὶὲ νι ἴῃ ἴῃς Ἰδείοῦ ράββαρσο; [ἢδῖ οἡ 
ἴῃς κυ ρροβϑά δ᾽ϑιγδοῦοῃ ἰὴ αι ΕΥΟΠΟΣΩΥ͂ 
οἵ οοτίδί Ῥδγαυϊϑιῖεβ 4] οννθὰ το ἴῃ 1.6- 



ΤΠΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὉΕΤΕΚΟΝΟΜΝΥ. 

νῖε5. ΌὉῪ [6 δα] Ἰορ ϑἰδτοη ἴῃ τ ποῖς 
ΟἹ ΧΥΠΣ. 3; [Πδἴ οη ἴῃ6 ΞυρροΞεά 8]]υ5]οἢ 
ἴο ϑοϊοϊῃοῃ β ἴθτηρ]θ ἴῃ Χὶ, καὶ ; [ῃἢδξ ἢ 
[ἢ6 φηδοϊηθηΐβ σοϑρεοϊίηρ ἃ Κιηρ δηὰ ἃ 
ΡῬτορθοδὶ οσάδσ ἴῃ ἴῃς ποίε5 δἵ ἴδε επὰ 
οὗ οδμαρίοβ χνὶ. δηὰ χνὶ!. Νὸο ἀουδὲ 
56 νΈΓ,Ά] ΟΠ 6 Θηδοίτηθηῖβ ἴῃ ὨΘΌ ΘΤΟΠΟΙΩΥ͂ 
8416 ποῖ ἰουπά ἴῃ. [86 Ρσγθοεάϊηρ θοΟΚβ. 
Βιυϊ [656 Δα! ΠΟ 5 ἀο ποῖ ὈΕΙΓΑΥ ΔηοίῃοΓ 
δηὰ ἃ ἰαΐοσ μβαηά [μδὴ ἴμδὶ ψὩοἢ ρᾶνα 
ἴῃς οΠρίῃδὶ εοάθ. ὙΠΕΥ͂ ἀγα ομσ δηά 1} 
ΒΌΟΝ ἃ5 Δ΄Ι͂6 ΒΌΡΡΙ ΟΠ ΘὨΤΑΣΥ ΟΥ ΕΧρ]δηδ- 
ἸΟΙῪ οὗ Θδι] θοῦ ἰανγβ, δηα ταῖρς ψγ 6}} Ὀ6 
βισγεβίεα ΌὈΥ ἃ β5ῃοσί ὄχροῆθῃσα οὗ τὴ 6 
ΜΟΓΚΙῺρ οὗ ἴῃο56 [Δ᾽ 5 ; ΟΣ δι οἢ 45 νου]Ἱά 
Ὦδνθ Ὀδθὴ ῥγεγηδίυσε ΟΥὁἨ Θ᾿ ΤΩΡΥΘΟΙΟΔ0]6 
ἀυπηρ [86 νδηάοσιηρ ἴῃ ἴῃ6 ψΠάσΘ655, 
Ὀαΐ Ὀδοδπηβ ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ΏΘη ἴῃ6 ΡΘΟΡΪΘ 
νγὰ5 δῦουϊΐ ἴο 56[{|6 ἀονῃ ἴῃ Οδηδϑῃ : οξ 
ποία δἱ ἴῆ6 Ὀεριηηϊηρ οὗ οὗ. χὶ!. οὐ χὶϊὶ, 
η. Τλδ οσουχδησα οὗ 5βιοἢ δηδοϊπηθηΐβ 
1 ΠΘυϊοΤΟΠΟΙΩΥ, δηὰ ἴἤθσα ἢγοὶ, ᾿ς ἴῃ 
1ποσουρῇ ΠΑΙΙΏΟΩΥ ὙΠ τδ6 ἴθ δηά 
οἰγουτηβίδῃοες δεῖ ἔοσίῃ 1 (ἢ6 ὈΟΟΚ 11- 
561 85 Ὀδ]οηρίηρ᾽ ἴο 15 ΘοΙῃροβί οη. 

Ιῃ Ιἴκ6 Δ ΟΥ ἴῃς δ]]) ερεὰ Ἠἰβίοσί δὶ 
ἸησΟΠ 5ἰϑίθῃοιεβ θεῖε [πὶ θΟΟΚ δηά 
[η6 ΘΑ, ΕΣ παυτδῖννα ΔΘ Ἀρράσζθηΐξ ΟἿΪΥ 
Δη4 ηοΐ ΓΕΔ] (566 “. 5. ΟἹ ἷ. 9--ἰ σ, ἷ. 22,22, 
1Χ, 1, ὅζο.): δῃηᾶ [6 τοῖδ] οτηϊββίοῃ οὗ Ἰαῖρα 
Ῥογίίοηβ οὗ ἴῃς ϑιηδιίς Ἰορ 5]διίοη 15 
ΘΑΒΙΪΥ ἸΠ16]Π010]6 ἤθη γα ὈδδΓ ἴῃ ταϊηά 
[Πη6 Ρυγροβα ψὩΟἢ [ὴ6 οταῖου ἴῃ Ὠειυῖο- 
ΤΟΠΟΙῺΥ δὰ ἴῃ νἱον. [1 15 ῥαγιου ΔΥΙῪ 
ἴο θα ποίξα [δὶ [ῃ6 ἰατγς ραβϑεά ονδσ ἰῇ 
1815 ῬΟΟΚ ἃΓῈ ΤΟΤΕ Θβρεοίδ!ν ἰῃοβο ρεῖ- 
ταὶπηρ ἴο ἴῃ6 οβῖςεβ οὗ τῇς ῥγθϑδίβ δηά 
1ευϊῖεβ. Αηὰ {656 δῖε ῥγϑοίβειυ (8 
ἴορίο5. ψβϊοἢ 1 πουἹὰ 6 Ὠδθά]855 ἴῸΣ 
οης δἀατγαοββίηρ [ἢ6 σΘΏΘΙΔΙ Δ5ΘΘΙΩΌΙΥ οὗ 
[ὴ6 ΡΕΟΡΙΒ ἴο ὀχροιυηά οἵσ 1ῃϑὶϑδῖ ὩΡοῆ. 

115 Ἰηἀεεὰ Ῥοϑββ:0]6 ([Πδΐ βοΐὴβ οἵ ρεῖ- 
ἢΔΡ5 8}1 οὗ [6 διομεβοϊοριοδὶ δηᾶ ἴορο- 
ΒΤΑΡΉΪΟΔΙ τοιηατῖκβ τ Ὡ]Οἢ ἀγα ἰηϊοτινονθῃ 
ἴῃ ΒΕΥΟΙΑΪ Ὀ]4ο65 (566 Ζ. σι ἰϊ. 10--1 2, 
δηὰ 20---232, 111, 9) 816 ἱῃϑου 5 τηΔα6 
ὉΥ ἃ Ἰαΐῖοσ σανΊϑεσ, βουθαρ5 ἃ τοις Ἰδοῦ 
ΤΕΥΙΒΟΙ, δε ἴὩς Ῥοοῖς ψὰ5 οοταρῖεῖδ : 
866 ἴΠ6 ποίεβ5 οἡ ἴποβε ραββᾶρθβ. Βαῖ 
οἢ ἴδε οἴποσ μαηᾷὰ 1 15 αιπτ6 ἴῃ {Π6 τηδῆ- 
ΠΟΘΙ Οὗ ΥΕΙῪ δηῃοίδηϊ ἩΤΙΟΙβ ἴο ἰηϊοιτυρὶ 
τ[86 τῃγοδά οὗ {ποὶῦ πδιταῖῖνε Ὁ ραγϑη- 
[Π6565 οὗ [15 σμδγδοΐοσ, δηά ἴο Ἰηϊτοάυοδ 
[δ 845 ΔΌΠΙΡΕΥ 8 Μοβεβ ἄοεβ. Τὴρ 
Ῥᾶρεβ οὗ Ἡετοάοῖυ5 ἔπ] 5} ΤΩΔῊΥ 11101.5- 
τ ἸΟῺ5 οὗ [815 (566 ἴΠ6 ΓΤΟΠΊΑΙΚ5 ἴῃ Ἐδν- 
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ἸΙη5οη " Ηογοά.᾽ 1. 29, 125, δηἃ οία65). 
11 τηυῦδὶ Ὅς Τοιοθεγεα τῃδὶ ἑοοί-ποῖο5 
ΔΙ Δ ἱν ΘΠ ΟῚ οὗ τηοάθσγῃ Ὠπι68. Αἢ 
ΔηΟσΙΘηΐ Βἰβίοτδῃ εἰ οὐ! οα Ἰηο]ἀ6ηΔ] τὸ- 
ΓΑΔ κα, τοίογοηοθθ, δηὰ 1151 ΓΔ 0 5 ἴῃ 
ἢ15 ἰοχῖ ; ΠΟΥ νου οἱ ΨῈ}Ο δἱ ἃ 80 86- 
αυδηΐ ρεποά υπάοχίοοϊς ἴο τϑ- ας 85 
δηοίθηϊ τοῦῖς τερασὰ ὨΙτηβ ΙΓ 85 ἰδκίησ 
ΔΩΥ͂ ἀμ πγδιτδηῖδΌ]6 ᾿ΙΡΟΣΥ 1{ Πα δᾶαάοὰ 
ὮςΓα δῃηᾶ {ποτα ΔΩΥ͂ ἱποιάθηαὶ ὩΟΌςς ΟΥ̓ 
5ῃοτῖ Θχρ δηδοη 1 ἃ Ῥδγοη ΒΘ ς ἴοττα 
Ψ ΒΊΟΝ τῖρδ Ὀ6 υϑεί ἴο 15 οὐγῇ οου- 
᾿ΕΡΟΥΑΣΙ65. Αμπά ᾿ξ βεοῖη8 ΠΑΙΑΪΥ ΠΚοὶγ 
[δὶ Μοβες σψουἹὰ ϊτη56] ἀἰρταβς 1ῃἴο 
ΒΌΓὮ τορίο5 ἰὴ [6 σουγθα οὗ δὴ δάάγεβϑβ 
ἴο [86 Ρεορΐδ, [μουρὴ (μετα νου] Ὀ6 Ὡ0 
ἹΩΡΣΧΟΌΘΔΌΙΠΥ ἴῃ Ὀαϊϊονίησ δαὶ ἢς αἰ 
80 ὙΠ δὴ ντιηρ ἃ ὨἰδβίοσγΥ. Ηδηςα 1 15 
οὨ ἴδ6 ψῃοΪ]ς ποῖ Ὁ}]}Πκοὶν τῃδὲ [ἢ ρ45- 
βᾶρε5 ἴῃ ΘΒ ΠΟὴ μετ, 85 Ῥηάθδυχ Ἰοηρ' 
Αζ0 τηδιηϊδιη64, 566 “ ζοπποχίοη;,᾽ (Ρασὶ 1. 
ΒΟΟΚ ν. δὲ 3 δηὰ 4), ρίοβ5ε5 δα ἀεά ὉῪ 
ἘΖτια, ψὯοΟ ποιὰ σογίδιην τορασα Πλτη- 
561 δ5 ἔΠῪ δυιῃοτζεὰ τἢυ5 ἴο ᾿πίογρο- 
Ιαῖθ. Βυΐ [δε συξβίοη 85 ἴο ἴῃς Μοβδὶο 
ΔΌΓΠΟΙΒΗΙΡ οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ ἰ5 ποῖ δῇδωοϊεα 
ὈΥ ΔΗΥ͂ φοποϊ βίοι ΜΏΟΒ τ Ὀ6 ἰοπηρά 
δΔΌουϊ βυςῇ ΞοἸ]αϊοα ῥᾷβϑαρθβ. 

Οπ ἔμπα ψῆοϊα τμθη (ἢ6 455θγοης οὗ 
80Π16 τηοάδγῃ ΟΠΠΟ5 45 ἴο {πΠ6 βρυσίοιι8- 
658 οὗ Πα. ΘΤΌΠΟΙΩΥ, που ὙΘΙΥ Ροϑβὶ- 
ἔνθ, ἄΡΡθασ ἤδη 5 θα ἴο τεβῖ ὕροὴ 
τηοϑῖ 15 βιοΙοης δυσυτηθηῖθ. ΤῊΣ δ] ερεὰ 
ΔΏΔΟΪΙΟΙ 55, ἀἰἰβοσαρᾶηοῖθβ, δηᾶὰ ἀἰϊἘ}- 
οὐΠ|658 δάτηϊξ ἔοσ ἴῃς τηοβὶ ραγί οὗ δᾶϑὺ 
δηἀ σομηρ]εῖα οχρ δηδῦοῃ ; δηὰ ὯΟ 86- 
τίου δἰϊεηρί δᾶ5 δνσ Ὀθθὴ τηδάθ ὈΥῪ 
ἴ6586. ΟΥΠΟ5 ἴο τηϑοῖ ἴῃς ΤΟνογ 6] Πρ’ 
Ῥταϑυσα ρΌΟΩ ἄγαν ἵτοσὰ ἴῃ 6 Ὁπδηϊτηοι5 
Δ ὑπννανθπηρ (5 ὈἸΏΟΩΥ οὗἉ [Π6 δησϊδηΐ 
7Θν δὰ σἢυσοῦ δηα πδίίοῃ ἴμδὶ Μόοβαβ 15 
τῆς δυΐῃοσ οὗ [Π1|5 ὑοῦ, Τῆς ψ}0]6 οὗ 
[Π15 ρατὶ οἵ (86 ἀγρυτηδηῖ, πΠουρἢ ἐπουρὴ 
οὗ 1ἴϑε] ἴο ουϊνεὶρῇ τΔγ αἰ βου 165 
Ἔνθ ΜΈΓ ΤΕΥ 1η50]00]6, 15 δἰπηοϑί 8]- 
ΑγΥ8 ραϑϑδεὰ οὐδ ΟΥ̓ ἴῆ6 οὔῦςς συ 
σέ οι 0 

Τυτυϑί ὃς Δἀἀοα ἴοο [αἴ ει ΤΟΠΟΙΏΥ͂ 
Ὧ85 ἴΏ ἃ 5: ὩρΌΪΔΥΓ ΤΔΏΠΟΙ [6 αἰ οϑίδοη 
οἵ ἴτἴὴῆε. Αροβί]ε5 δῃὰά οὗ οἰσι ογά. 81: Ῥδὺ] 
ἴῃ Ἐοιηδῃβ χ. Δη4 χν. δΙριι68 ἔτοῃῃ [ἰ δἱ 
8016 Ἰδηρίῃ, δῃα ὈΧΡσ σι αποίοβ 1 ἃ5 
τι τςᾺ6ἢ Ὁ Μόοβοϑ5; 5: Ρεΐεσ δηά ϑιϑίερῃθη 
(Αοἰβ 1. 22, νἱῖ. 27) Τείθσ ἴο τὴς ῥτοὸ- 
ΤΩ56 οὗ “4 Ῥυορῆεί [κῈ υπϊο" Μοβεβ, 
δηὰ τοραχὰ 1{ ἃ5 ρίνεῃ, 85 1ἴ ῥτοίδββεβ ἴο 
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δοὺ ἹΝΤΚΟΒΘΌΟΚΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

6, ὈΟΥ Μοβδθ8 Ὠἰγηβεῖζ; οὖὐ 1,οτά, υἱεϊάϊησ 
“1ῃ6 βϑινοσαὰ οὗ ἴῃ ϑριπὶ νοι 15. τὴ 6 
ψοτὰ οὗ ἀοά᾽" δραϊηϑβὲ ἴῆ6 ὀρθῇ 8554} 
οὗ ϑαίΐδῃ, ἰῃσίοα τεβοτῖβ ἴο δι [ΘΓΟΠΟΙΥ͂ 
ίου ἴῃς τοχῖβ. χὰ πῆς Ηδ τϑρεὶβ ἴῃ 6 
τοταρίοσ, 8: Μαῖί. ἵν. 4--τ,ο. [{ 5 ἴῃ 
νΔΙῺ ἴο ὑτρα ἰΏ ΤΟΡΙΥ ται ἴῃ 6 Ἰηϑρίταϊίοη 
οὔ [ῃ6 ΑΡροϑβεῖθϑ, δηά ὄνεὴ [π6 ᾿Ἱπαά να την 
οὗ τῇς ϑριγῖξ ““σττπουδ τηθαϑαγο᾽ ἱη [86 
ϑανίουτ, νου ποΐ ὨΘΟΘΘΘΑΤΙΪΥ ῥτόβΈσν 6 
[6 πὶ ἴτοπὶ τ 5ίαϊςο5 οἱ διιοῖ δι )] οῖβ 45 
1ὴ68 δυϊμουβῃρ οὗ δηοίθηξϊ τ] Πηρ5, οὐ ἴὸ 
(ΟΤΈΠΥ δυο ΔΘΘΟΓΠ ΟῚ 5 ὮΥ͂ τοιηδικίηρ τῃδξ 
οὖγ 1 οτὰ 45 ἴὰ6 ϑοὴ οὗ Μδὴ ν5 Η π|- 
561 Ἰρῃοζαηΐ οὗ βοπηθ τϊηρβ.Ό Ενθῃ 
ὝΕΙΘ 6 Ὑδιτδηϊοα ἴῃ ᾿ηΐοστηρ ἰτοῦὶ δὲ 
Τακα 11, 52, δὲ Μαῖκ χὶλ. 22, [ῃδϊ 50Π16 
τϊηρς ψεῦα ποῖ Κηονπὶ ἴο ἴῆ6 1,οτὰ 88 
τῆς ϑοὴ οὗ Μδῃ, Ὀδοδιιβα Η!5 διιπηδη ἔδει ]- 
Ὀ65 τουδὶ ἢᾶνα Ῥδθη δηϊϊο, γεῖ [6 ΔῆϑυγοΣ 

ονθυϊοοῖκϑ τἢ6 ἱτωροτίδης ἀϊσι!ποιοη Ὀ6- 
ὈνΘΘΏ ἸΡΏΟΓΔΏΓΘ δηά οἸτοσ. Τὸ Ὀ6 σου- 
βοίοιι5 (πὶ τηῦσοῇ ὑπ 1168 Ὀεγοηα {π6 
ΙΔΏρα οὗ ἴ.6 :η16]]Πρϑῆσα 15. σοιαρδῖ Ὁ] 6 
ψ ἢ τ.6 Ροσίδοθοη οὗὨ ἔπ ογθαΐυγε, ΓΟ ἢ 
οὗ σουσβα τηυδὶ 6 ἄηϊ6 ρετγίδοςίοη (οἷ, 
Βυῖοτ, ΑΔ]. Ῥατὲ 1. οἷ. ν., ,οΪ]. 1. ὈΡ.- 
95 544. Οχίοσά Ἑά. οὗ Βιῖοῦ5 ὕ οσΚ5) : 
αὶ ἴο Ὀ6 ἀδοεϊνεοά Ὀγ ἴῃς ἐγαιὰ οὗ οἰμοσξ 
δΔηά ἴο [1] Ιῃΐο ΘΙΤΟΣ, 15 Ὡοΐ 80θ.ὡ. Τὸ 845- 
βετὶ (ἤδη ταὶ Ηδ ψῆο 15 “τῆς ΤΠ 8} 
ὈοΙονοά ὨουςοΤΟΏΟΙΩΥ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ποῖ οὗ 
Μοϑβεβ δηὰ αυοϊεα 1 ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ 85 βιιςἢ, 
τὨΟΙῸΡΉ 1 νγὰ5 ἴῃ ἔδοϊ ἃ ἔΟΥΡ ΘΙ Ἰηἰτοάυςεά 
ἰἱπίο [η6 οι βανθὴ οὐ εἰρῆϊς σδηΐυσας 
αἰτοῦ [6 Ἔχοάυ8, 15 ἰῃ εβεοῖ, ἐνθη ᾿πουρ ἢ 
ποῖ ἴῃ ἱπίθητοη, ἴο ἱῃροδοῦ [ἢ6 ῬδῚ- 
ἰδοῦοῃ δηά βἰη θβϑηθ585 οὗὐ Ηἰ5 πδίυζο, 
Δηα 566Π15 ἴῃ118 ἴο ραΙη5ΑΥ ἴΠ6 ἤτοι ὑτη- 
Οἰρ]65 οὗ ΟΠ 5 Δ} 11γ. 



ΤΗΕ ΕΙἸΕΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞ5Ε5, 
ΟΑΙΣΕῈΘ 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

- ΠΗΑΡΤΈῈΚΕ Ι. 
. 1 ορεῦ φῤεακὰ ἐμ ἐᾷς οιαῖ οὗ ἐλε ,ογέοίλ γεαν, 

ὀγίοῖν γολεαγεΐρρ ἐλέ σον 6 977 Οοά! 3 γορεῖξό, 
12 ο7 ρένέμρ᾽ ἑόφνε οδέεεγι, το οΥ σε ἐν ἐλό 
σΞίος ἰο σεαγελ ἐλέ ακμαἶ, 34 οΓΓ Οσαἱ᾽ς ἀμρεν ν᾽ 
ἐλεν ἡμογούμίν, 4 απα αξοδειζίδηεε. 

ΟΗΑΡ. Ϊ. 1, 2.--- [8696 στ΄. ἅτ6 ὑγοῆχοα ἃς 
ἃ σοηποοῖης ᾿ἰπἰκς Ὀεΐτνθθη [86 ςοηίοηῖβ οὗ [86 
ΡΠΕΕΙΙΠΕ Ὀοοκς δηὰ ἰμδὶ οὗ ει, πον ἴο 
Ὁ ον. 

1. Τόειο δ {δὲ «ὐογιὦ} ὙΠῸ οἶδυθε 15 
τοϊγοβρεςζινθ, 45 ἴ86 σοορσδρῇῖςδὶ ἀδῖα ψΒῖςἢ 
ἔΌΠΙονν ἱπάϊςαϊο, ἀπά ϑοῦνοβ ἴο σοπηθοὶ [ευῖ. 
σῇ} [6 ῥχεςοάϊης ὕὈοοκΚ, Ὑδε ἩΗἩοῦτεν 
Ῥτοποῦη (εἰζεῤ, εδε46), Ἀθη υϑεὰ βου [ΒΘ 
σορυϊαῖίνα αμά, ΣΘΏΘΓΔΙΪΥ τοίειβ Ἔχουν ἴο 
ὑνπδῖ ΤΌ]]ονν5 (566 ου . 1. 4). Βυῖ Ποῖα 
ἴξ ϑέγνεβ, 825 ἰὴ ἴ εν. χχνυΐ. 46, δπὰ ρβουῆδρβ 
Βευΐ, ΧΧΙχοι, τυ δετῈ 866 ποῖς, ἴο ροϊπξ ἃ οἰδυιϑ6 
ΓοΟποΪυβῖνο οὗ ἴΠ6 ργεςθάϊηρ δπὰ ᾿πίσοάυςῖοσγ 
ἴο [δ6 5ιισςσοοαϊην ςοηΐϊοχῖ, ΤῊ 5θηβῈ οὗ (Π6 
Ῥᾶβϑαξο πὴ ρῶΐ ᾿ς φσίνοη ἴ5: “ἼΠΟ ἀϊδοουγθοβ 
οὔ Μοϑεϑβ ἴο [6 ρβορὶδ Ὁρ ἴο {86 εἰδνθηί σποηίῃ 
οὗ 1π6 ἔογτει 8 γοασ᾽" (οὗ, ὦ. 4) “Βᾶνε ΠΟῪ 
Ὀδο τροοσάθα." Ὁ σεποσγαὶ ἴοσηὶ “ἐ τογά 5" 
5. υδοᾶ ἴῃ ογάεγ ἴο ἱποϊυάθ [πὸ νάγίουβ Κὶς 
οὗ σοπιπιυηισδίίοηβ τδὰθ ὉῚ Μοϑεβ ἴο ἴδ6 
ῬΘΟΡΙΘ, ἰᾶνῖβ, 5ρθθςῃδβ, σοῃηδηάς, ο. ὙΠῸ 
ΡΤΌΡΟΙ ΠΔΠ168 ν ΠΙΓ ἢ ἔΉ]]οΥν ϑθοπὶ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο 
ΡἾδοθβ θεῖο “νογά5᾽ οὗ σουηδλγκδῦ]6 ἱπηροτγῖ- 
ὍΠ06 ὝΕΙΟ Βροζεῆ. ΤὙΠΟΥ͂ ἅγὸ ὈΥ̓͂ [86 [ενν]58 
σοπιηδηΐδίοιβ σοίεστοὰ ἴο ἴδ6 5ροΐβϑ τ ϑοἢ 
ννΣιτησϑϑοὰ [86 τοτο 14] 51η5 οὗ ἴπθ Ῥθορῖο, 
δηὰ [Π6 τηεπίίοῃ οὗ ἔῆοπλ Ποτὸ 15 σοῃδίγιιοα 88 
ἃ Ῥιθζηδηΐ σοῦυϊκο.. ὙΠὸ Βοοῖ οὗ Πουῖ. 18 
πον ἃπιοηρδὲ ἴΠ6 [οὐγ 85 ““ἴπ6 Ὀοοϊς οὗ 
Τεργοοῦβ." οὗ, [ηἰτοὰ, 81. ᾿ 

ΟἹ δὶ: «ἰάρ ογάαη)] ἘἈδηδοῦ σαῖδο Ὅ6- 
γοπά ΦΖοζάδι, 85 (πε βϑδηὶο Ηρθῦγενν ρἧῆγαϑθο 
15 ἰγδηϑιδιθα 11]. λο δηά ὃς: δηά 49 10 ΧΧ. 
δηὰ ἴἢ6 νογβί ἢ 5 ΖΘΠΟΓΑΙΥ μᾶνο ὑ. ΑἹ Ὗ. [85 
“ρῃ [Πϊ5 5άς Ἰογάδη ̓ αἶϑὸ ἰὴ ΝΌπι. χχὶϊ ἃ 
(σϑεσα 95εὲ ποίε); Πευΐ, ἱ. ς, ἢ], 8, ὅζο.: δυῖ 
ΟὨΘ σϑηάοτηρ οὐξῶϊ ἴο θὲ ἐο]οννοὰ [Ὠγουγὴ- 
ουὐἱ. Τὸ ρῆσγαϑθο (᾽ εόθρ' δαγογαγάξη) τ θδῃ5 
1ΠἸΟΓΑΙΥ “δὲ [Π6 546 οὐ ρβᾶββϑᾶρε οὗ Ϊογάδη." 
1 νυδβ ἃ βίδηδϊηρς ἀδβιρηδίοη ἔοσ ἔδο ἀϊειγὶςξ 
οδϑὶ οὗ ]ογάδη, ἀπά ἴῃ {ἰπ|68 σβθ Οτθεὶς Ὀ6- 

ΗΕΘΕ δὲ τῆς ννογ8 ψῃϊςο Μο- 
865 8ραῖκ6 τιηἴο 4}} 1ϑγαϑὶ οἡ τῇ} 18 

διάς Ἰογάδῃ ἱπ τῆς ὑ]άθγηαββ, ἰη [ἢ 
Ρἰδίῃ ονεῦ ἀραίπϑε ἔτῆς Βεά “τα, δ6- Ζρ, 
ὕψεθη Ράγᾶπ, δηά Τορδεῖ, ἀπά 1, Αρδη, 
δηά ΗλζΖετοῖὶ, δληά ὨιΖαῃδῦ. 

ὈΔΠῚΘ ΠΟΙΊΠΊΟΠΙΥ δροΐοθη ἰῃ [86 σουπίγυ ννᾶϑ 
ΘΧΔΟΙΪΥ τοργοθοηϊοα ὈΥ [86 ΡΓΟΡΟΣ πᾶπιὸ βογαθᾶ, 
[{ ννδβ υϑοὰ αυἱῖο ἱγτεβρος νοὶ οὗ ἴπ6 δεῖυδὶ 
Ῥοβιξοη οὗ [ΠπῸ βρθᾶϊκεγ οὐ νυγίζεῦ (}18ὲ ἃ5 “" 868- 
τυδιὰ β᾽ ΟΥ̓ ““ἔγοσῃ 86 864᾽" ννᾶβ υϑοῦ ἔογ "“νγοϑί,᾽" 
ς(. ἔχ. Χ, 19); δαά ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὀεεη θεὰ ὈΥ [πὲ 
υ5ᾶ598 οὗ ἴΠ6 (ὐδῃδδηιθϑ ἴῃ ὙΟΌῪ ΘΑΓῚΥ {ἰπη65: ἀπὰ 
Ρδβϑοὰ ἔγτοπι ἴδοι ἴο ἴἢ6 ραϊγίαγο!8 ἀπά [86 
[ἐνν8 ξεπογαῖγ. Ὑοεῖ δἹοηρβίάθ οὗ [ἢ18 ςοηνθῃ- 
ἘΙΟΏΔΪΙ δθηϑθ ἴπ6 ἡδίῃγαϊ Ομ 15 8[}}} ἐουπηὰ : δηὰ 
[6 Ρἤγαϑο 15 υϑοὰ οὗἨ Ὀοϊδ βἰάδβ οὗ (86 σίνογ: 
ἴῃ Οεη.]. το, σα; οϑ. ἰχ. σ, ἄζε., οὗ ΟΙ5]ογ- 
ἄδηϊς οστιίογυ : τῇ Νυπη. ΧΧῚΪ. Σ, Χχχὶϊ, 22, οὗ 
Τταπβ)οσάδηϊς : δηὰ ὄνθη ἰπ [86 βᾶπιὸ σπδρίογ 
͵'ἴ6 ιϑοα ἤγεξ οὗ ομε δηὰ ἴμοη οἵ ἴδε οἴβογ: 866 
δυϊ. 1. 8, λο, 2ς. ὙΠ ἱπηπηδάϊαία ςοηίοχί 
Ὑ111 υϑυ.2}}γ ἀοίοσηαίπο [6 5θῆϑε οὗ 86 ρῇγαϑο, 
νυ Ὡς ἢ 15 ἐπὰ ἴῃ 1186 1 ἀιηδίρυουβ; Ὀυϊ οἴδη 
ΒΟΙΏΘ αυ ΔΙ ἔγιηρ δἀα!ίοη 86 τιδάθ ἴο ἀεϊοττηΐης 
ἱξ (ἢ, 6.25. ἵν. 41; 088. Χχὶ!. 7). [π Νυμπι. 
ΧΧΧΙΪ. το, [Π6 Τ γδηβ) ογάδηϊο {ΠῸ65 1.56 ἃ ρΡὮγαϑθθ 
ΠΟΔΙΪΥ ἸἀδηΈς δὶ ἢ [86 ομς Ὀεΐογε υ5 ἢγεῖ οὗἉ 
{μεῖγ οὐσῃ (ΕΠ ΟΥΥ δπὰ ἴδοη οὗὨ [δαὶ οἵ {μεὶσ 
Ὀσείδγοη; Ὀυΐϊ δα ὰ ἴοττηδ ἴο οχρ δίῃ [ΠΟΙΓ τηθδῃ- 
ἴῃ. [{|5 ουἱάδθηΐ, ἔτοτῃ ἃ τρογα ἱηϑρεςίοη οὗ 
Π6 ρᾶββΑρῈ8 'ἰπ νηΐ (μ6 ΡὮγαθε 18 υϑοά, {Πδὲ 
ΠΟ η ΡΓΡης65 δὲ 411} σδὴ δ6 ἀγανγῃ ἔστοσῃ ἰΐ 85 
ἴο ψΒεῖθοῦ (86 Ὑτιΐοσ οὗ ᾿ουῖ. ἀννοὶς οἡ ἴδ 6 
ΟὩ6 5:46 οὗ [ογάδῃ οἵ ἴθ οἴδοσ, 

ἐπ ἐδε «υἱάεγπε::, ἐπ ἐδο ῥ᾽αἰπ)] ὝἼΉδΘ6 [ουτη5 
δϑδϑῖστι ὈΓΟΔΟΪΥ [86 ἸΟςΓΔΙ ΕἸ] 68 σοίοστοὰ ἴο 1 {86 
Ῥτεοράϊηρ Ὀοοκθ. Το ἔοστηοσ ἰεῖτη (»εἐάδαγ) 
ἀοηοίοϑ ἴῃς ἀεθοστ οὗ Ατδθϊα ϑΈΠΟΓΑΙΪΥ; [86 
Ἰδιϊοες (αγῤᾶ) ἴδ6 βίογι δ ἔγαςξ νυν! ἢ σεῖς μα 
αἰοηρ ἴδ6 ἴονγοσς [ογάδη ἴο ἴπ6 ᾿ϑεδὰ 868, δηά 
ἦ5 οοπίηυοα ἴπρηςο ἴο ἴι6 Ουἱξ οὗ ΑΚἈθδᾶ. 
[η [815 Ὁ. δηὰ 11. 8 (ἸΠ6 νὰν οὗ ἴδε ρ]41 5} 
τ 186 [86 ϑουΐπετι! ρογίϊίοη οὗ [818 ἀοργθβϑοά 
ἐγαςῖΐ Ὡς. ἢ 5 σηθδηΐ, 

ον ἀφαΐμαΐ δε Ἀρά 8.41 Ἐδπάεγ: ΟΥ̓́ΘΣ 
δειοιϊὴδ ΒΡ", Ησῖο ἴθ ΑΝ. (εἶ οὐ 
Νυχι. Χχὶ. 14) 50ΡΡ 165 “862. Βιυΐ [βουξὰ 
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2 (7 εγε αγό εἰενεὴ ἀλγβϑ᾽ 7ΟΆΓΜΦΥ 
ἔτοπι Ηογεῦ ὉΥ τῆς ΨΆΥ οὗ πιουπῖ 
δοῖγ υπίο Κι δάεβ-δαγηαδ.) 

4 Απά Ιἴ οσᾶπια ἴο ρᾶ858 πη [Π6 ἔογ- 
τἰεῖ γεᾶτ, ἴῃ [6 εἰθνθητῃ τλοπῖῃ, οἡ 
(6 ἢτβὲ ἐσγ οἵ ἴἢς πιοπίῃ, ἐῤαὶ Μοβαβ 
δραΐκα υπῖο τῆς σὨ]άτγεη οὗὨ [β8γδεὶ, δο-- 
σοτγάϊηρ ππίο 81} τπδὲ τῆς ΙοκΡ Πιαά 

ΘΕΤΕΞΚΟΝΟΝΥ. 1. [ν. 2---5. 

σίνεῃ πὶ ἱπ Τοιηπηληάπιοπηξ ὑηῖο 
τδοηι; : 

4 “Αἤεῦ δε μὰ βἰαίη δίβοη (ἢς “ Νυωδ. 
2Σ. 24. 

Κίηρ οὗ τὴ6. Απιοτζεβ, ψνῃϊο ἢ ἄνγεὶς 
ἴη Ἡεβῆροη, δπὰ Ορ τῃεὲ Κίπρ οὗ 
Βαϑῆδῃ, Ὡς ἢ ἄνγεὶς δὲ Αϑίδσοιῃ ἴῃ 
Ἑάτεὶ: ' 

ς Οη {ἢ 18 8146 ]οτάδη, ἴῃ τῆς ἰδηά 

ἰμὸ Ἀοά 86α (Ηδῦγ. γα τμρ6) ἰς οἴδῃ οαἱ!εὰ 
ΒΙΓΊΡΙΥ “ἴδ 564, γεῖ “ΘΌΡΠ᾽" σῇ ουΐ “564 
ταυϑὲ Ὀδ ἃ ὈΓΟΡΟΙ͂ ΠΔΠΊΡ, ἐΞρ Ο Δ }}Υ 88 (6 ἔ1}}} εχ - 
Ῥγεβδίοῃ “" γἂπλ 50} ἢ, ὀσου5 Ὁ. 40. ““δυρῃ" 
15 ΤἸηοϑὲ ὈγοΟῦΔΌΪΥ ἴΠ6 Ρδ85 ε: δυιΐαδ ποᾶσ Αἰη- 
εἰ «Ὑνεδεἢ ἀδϑοσιθοὰ Ὀγ Ἀοδίπϑου (’ ΒΙὺ. ἈΘ- 
ΒΟΔΓΟΛΕ5, 11. 18: 864.: 566 4130 οἡ Ναπ). ΧΙ. 
46; ὃ ς οἵ Νοῖε δῖ εηὰ οὗ Ἑδδρίεσ), οσ Ξοπὶδ 
Ῥίδοο ἴῃ ἴδε ποφῃθουτῃοοά,. Ἴδυ5, ἴπ6 Μαδ- 
ἰομ-Δογα ὶπὶ οὗ [οβϑῇ. χν. 2 18 (86 ββοσίεϑε (ςξ 
οὐ Νυπι. χχχῖν. 4), δηὰ δῃςίθηγ νγᾶβ {πὸ 
τιοϑὲ ἐτεσυεδηϊεά Ῥαῖῃ ἔτοπι ἴδς Ασδοδι, [ἢ 6 
Ρἱδλίῃ τηοηιϊομοὰ ἴῃ ἴπ6 2λοσὲ ποῖθ, σου 
186 τηουπίδίηβ ἴο Ἡεθῦγοη, [{ οοϊηγηδηβ 8 
οχίοησινο υἱενν, δὰ ἴῃ αϊδίτιςς Ὀοηραίῃ ἰξ, 
ὙΓΏΙΓἢ ΤΑΥ͂ ἢᾶγὸ Ὀδδη 5 ρτδὶιΖοὰ ὈΥ̓͂ Βοτλθ ἀθθ 8 
οΥ ψοσάβ οὗ Μοϑεβϑ, ἰ5 ῬΡγοῦδ ΟῚ τηρᾶηΐ ὉΥ ἴῃ 6 
ἐχργθβδίοῃ ἐουοῦ δρδιηϑὶ ϑ0Ρ}.᾽" 

δείπυερη Ῥαγαη από Ἰορδε] ΟΥ̓́ ἴδοθ6 
ΡΙδοος ΤΌρΒεΐ 15 ΟΥ̓ ΣΟΏΕΓΑΙ ςοηβεηΐ ἰἀοηἢρά 
ἃ5 ἴ6 Τυβ ει οὗ Ἀοθίηϑοη ὙΕΙ͂Σ Ἀ65.᾽ 1. 
470), [6 Ταῖ]ε οὗ Βυτοκπαγάϊξ (ρ. 402 544.). 
δαδαϊδ νυγιῖοβ “" ΤΌ]. [κ ἰ5 51}}} ἃ ςοηϑίάογ- 
ΔΌΪΕ ΡΪδος,----ϑοὴθ {{{|6 ἀϊδίδηοε 8. Ε. οὗ ἴπῸ 
Ποδλὰ 8.4. ““ ΝυπΊεσοιϑ ϑργίηρβδ ἀπά σίνυϊείβ 
(υἰπεϊγ-πίης, δοοογάϊης ἴο (Ὡς Ατδῦβ,) [86 
Ὑγδίεβ οὗ ὑοῦ υπϊῖῈ Ὀαεΐον, σόπάοσ τὰς 
ΥἹΟΙΠΠΥ οὗ [πε ἴονγῃ ὙΟΥῪ ἀρτθθαῦϊθ. [ἰ ἰ5 
βυττοιπάοα ὈΥ ἰαγρε ρἰδηίδίίουϑ οἵ ἔπιϊϊ- 
ἴγεεβ : ἄρρίεβ, ἃργιοοῖβ, ἔρβ, ροχηθζγαηδίοϑβ, 
δηᾷ οἶἶνθ- δηὰ Ὀδεσἢ-[Γθ 65 οὗ ἃ ἰᾶγρο βρθοῖεβ ἃγὸ 
ουἱαναϊεά ἴῃ ρτοαῖ πυμαθοτβ᾽" (Βυγοκμαγάϊξ, 
Ι,ς.). [Ιἴ 15 πδίυγαγ, δογείογο, ϑοϊοςϊθα 85 
ἃ Ἰάπάπιατίς, Ῥλγδη ῥβείης δϑβίρῃιδα μεῖὲ ἃ5 
[86 ννεβίοσῃ 1π|ϊξ οὗ ἃ ἀϊξίπςῖ 18 ργοῦθ Ὁ] 6 
Μουηΐ Ῥᾶτγαῃ οὗ χχχὶ!. 2: οἵ ἃ οἰζγ οὗ 86 
5ΔΠῚ6 ΠΑΠ6 τηρηποηθὰ ΟΥ̓ Εἰιϑοῦ., ἴοσ, δπά 
ΒΕΥΟΓΔΙ ΠλΟάοΙ ΦΟΟΡΤΑΡΏΟΓΒ, ΠΟᾺΣ (6 πηοιῃ- 
ἰλῖῃῆ. ὙΠῸ πᾶηδ 15 ἐΑΠΆ ΑΓ ἴῃ ἴΠ6 ΡἢΓΑθΟ 
εἰ γυ] ἀογηοθβ οὗ Ῥδγδη:" οἴ. σε. χὶν. ό, χχὶῖ. 
41; Νυῃι. Χ, 12 δηὲ ποίο, 

απά 1αδαη}] ΜΝ Ί [5 δηὰ ἴῃ6 ἔνγο [0]- 
Ἰοννίηρ Ὡᾶπιθ8 γγχὰ τγιϑὲ υπάετβίδηἀ [Π6 ργὸ- 
Ροβιίοη “ὁ η:" δηὰ γεραγά ἴβεῖῃ 85 δά ἀϊηρ ἴἢγοα 
ΠΊΟΓῸ ἴο [ΒΟ56 ΔΙΓΟΔΟῪ τηθηςοηθα 85 ΤΟΙ ΟΓΔΌΪΟ6, 
1,ῦδη 18 ΨἜΠΕΓΑΙΥ ἰάοπεβοά ἢ 1ἰΌπδἢ 
(Νυχη. ΧΧΧΙ. 2ο, 566 Νοίε): π6 ἰδΐζοτ θείης 
[86 5ᾶπιὲ τνογὰ ἰη ἴδε ἔξσμ. ἔοστη. 

Ἡακεγοὶ δ] ἰ.6. ““Ἰποϊοσυγος ἢ" (ο, οὐ ἢ. 22}. 
ῬτοῦδΔ Ὁ] ποῖ ἰάδπίϊςαὶ νυ ἐμῈ ρίδοθ οἵ τῆς 

ἩΦΘὉ.᾽ 5.ν. (δίδ ἴἃ ΠἈΓΥΘΟΆ 

βΆτη6 πΑπΊῈ τηρηϊοηοὰ Ναπι. χὶ, 15; ὙΒΟΙΕ 
566 ποῖδ. 

ἰκαδαδ7Ἱ ἱ.6. τεσίοη οὗ σοϊᾷ: Τ,ΧΧ, καΐα- 
χρύσεα. Ἴδο πᾶπιδὸ βυρρεϑίβ ἴΠ6 ἰΙἄοὰ οὗ ροϊά- 
ΤαΪη65; δηὰ [οτοπιο (δε διὰ εἰ Νοιῖὰ. ἴνος. 

84Υ5 ὁ“81ηἴ ΤηΟη 65 
ΔΌΓΙ ξΟΓΈ]68 ἴῃ ἀδβοσίο." (ΟΕ Ενναϊά, “ΗἰΞἴοσΥ 
οὗἁ [5γ86],᾽ Ρ. 466 (ἰγαπϑίδιοά ὉῪ Μαγιποδυλ), 
δηὰ ἰοοῖ-ποῖθ. Νοίδιηρ οδῃ δ6 δϑοοσίδιποά οὗ 
186 ρἷδςθ Ἴχοθρί [πδὲ ᾿ξ νγᾶβ οὔθ οὐ ἴμε δαυ]ογ 
βίδθοης δϑἔἴῖεγ {86 ρεορίο Ἰοδ ϑίπαῖί. Κιοβροῖ 
Ἰάοηῦβος ἰξ νὰ ΚΙΡγοι "-μαξίδανδη. [1 εἂπ 
ΒΑΤΑΙΥ Ὀὲ [π6 τηοάσοτῃ Πλαθδρ, ἩΥ ΒΙ ἢ 15 ουΐ οὗ 
ἴπ6 ὙὙΑΥ͂ οἡ ἴ8ε Οὐ] οὗ Ακαῦδ. 

2. Ὑδεγε ἄγε εἴυοη ἀαγε᾽ ἡοωγ πο). .σπο Κα- 
ἀε: Ὁ] Καάεϑῃ (8εε ου Νπι. χὶῖ!. 26) ἰ5 παπιθὰ 
ἃ5 ἴῃς δου Βοτῃ ρΡοΐηϊ οὗ ἴ6 Ῥτχοσηιϑοά [,ληά. 
ἴῃ 1115 ο.,) 245 ἴῃ [6 Βτϑὶ, [δ στηϊηὰ οὗ ἰδ ς 
ΤΟΔΟΘΥ 5866 π|5 ἀϊγεςϊοὰ ἴο (6 ρῥδϑὶ Ἠἰςίοσγ. 
τ ννὰβ Ὀυΐϊ οἰενεη ἀδγϑ᾽ Ἰουγηε ἴτοπὶ ἴδε 
Μουηῖδίη οὗ ἴδε (ονεηδηΐ ἴο ἴδε Ῥχοπγϑοὰ 
δηὰ; γεῖ ἴῃ [δὲ ἔογτεῖ γεὰσ [86 σῃοσθῃ 
Ῥθορὶθ ψγεσα 511} ἰπ (6 νυ] ἀογηες5. 

Ἠογεδ)] Οἡ 1ῃ]8 πᾶπιὸ δηὰ 15 γοϊδίοη ἴο 
δίηδίὶ, 866 οἡ ἔχ. 111. σ. 

39--δ. Το πιε δηά ρἷδος δ Ὡς [δα 
ξο]ονσίη, οὀχβοχίδιίοηβ ψοσο δάάγεϑθοὰ ἴο 
[Π6 ΡΘΟρΪΘ, ἅτ ποὺ ἀεῆπεά; ςξ, ἱν. 44---49. 
ἴῃ ν. ς ἴοο ἴ6 ῃδίυσε οὗ Μοβοϑ᾽ δά άγοϑβ 
15 Ἰηἀδιοςαίεά. Ης “Βεραπ," οὐ Ὀεϊίοσ ρεσῆδρβ 
“ἰ αηδογίοοκ," ἴο ““ ἀξοίασγε (ἢ]8 Ἰαν:"7) ἐ.6. 
οχρίδίη ἀπά οἰυοίἀδίς ἰἴἃ, ϑιιοὶ 18 6 ἔογος 
οὗ τὴς Ηρῦγοεν νοτὺ (ὐεετ), ἃ νοσγὰ παρ γίηνσ 
[86 ρῥγϑ-οχίβίθηςς οὗ ἴΠ6 πιδίζοσ οἡ τυ ῃ οὶ [ἢ 
ΡῬΙΌΟΕΘ5 ἰδ ἐπῃρογεά, ἀπὰ 5ὸ [ΠῈ ϑυδδβίδπειδὶ 
Ἰάσπ ΠΥ οὗ {π6 Πευϊετοποπις Ἰορ ϑἰδτίοη ὙᾺ 
[δὲ οὗ ἴδ ῥχενίοιιϑ θοοῖϑβ. 

4. “πἰαγο! δ] Οἡ {δὲ5 ῥμἷδοὲ οΐ,. Οξη. χὶν. 
ς, ἃηὰ ῃοῖο. 

ἐπ Ἐάγε) Ὑθθθα ὑνογάς 5ῃου]ά, ἴο στεπάοσ 
[Π6 56ῃ596 ΟἸΘΑΥ, σΟΠ)6 ποχί δῆϊοσ “' βἰδίη," ΤῈὸ 
Ὀδίι]α ἱπ νυ μῖς ἢ ϑίποη δηὰ Οκ ννεῖὲ ἀεξεαϊοα 
ἴοοῖκ ρἷδοο δὲ Εάτοὶ. 

δ. ἐπ δε ἰαπά οΥ᾽ Μοαδ) ΟἿ, χχῖχ. σ. Μοτσε 
δοςυγαίεῖυ ἰῃ ΝΌΠι. χχχῖϊ. 48, “ὁ 1η [86 ῥ]Αῖπ5 
οὗ Μοδὺ ΕΥ̓͂ Ϊογάδῃ πϑὰῦ [εγίςμο." Ταΐβ 
ἐἰπιτῖςῖ Παὰ ξουγπιουῖ Ὀδοη οσουρίοά ΟΥ̓ [86 
Μοδθίϊεβ, δηὰ σεϊαϊηθὰ ἰϊ5 πᾶπηθ ἔγομι ἴδοῖη : 
δυῖ πδὰ Ῥδεη σοηφυετοά ὈΥ ἴῃς Απιοτίζα. 
ΤΕ Νυμι. χχὶ. 26. 



ῖ Ἡοῦ. 

αὐ ἀΐ 

ν. 6---α 1. 

οὗ Μοδν, ερδῃ Μίοβεβ ἴο ἀδοΐδγε 1} 18 
Ἶανν, 88 ἴδ 

6 Ἴδε ἴοκ οὖς Οοά 5Ξραΐκα υπίο 
8 ἴῃ Ηοτεν, βαγίῃρ, Ὗς ἤᾶνα ἀνγεὶς 
Ἰοπρ Θπουρἢ ἰπ τῆ ϊ5 ππουηῖ: 

Τύχη γοῖι, ἀπά τὰκε γοῦγ ἸοιΓ- 
ΠΕΥ͂, πὰ ρῸ ἴο ἴδε πιοιηΐ οὐ τῇ68 
Απιοηϊεβ, δηὰ ὑπίο 81} ἐῤε ῥίσεες: 
Πρ τηογευηῖο, ἴῃ μα ρῥἱαίπη, ἱπ ἴδε 
ἜΝ Δηὰ ἴῃ τῆς ναῖθ δηὰ ἰπ τῆς 
δου, δπὰ Ὀγ ἴΠ6 868 846. ἴο ἴῃς ἰαπά 
οὗ τῆς (ὐδπδδηϊῖεβ, ἀπά ππῖο 1, ερᾶποη, 
υπῖο τἢς ργεδῖ χίνεγ, {π6 γίνε Ευ- 
ἢ γδίαβϑ. 
8 Βεδοϊά, 1 ἤανε ᾽βεϊ πε ἰδλπά δ6- 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΝΜΥ͂. Ἱ. 

Ὁ ἰπ δηά ροββεβ8 ἴῃ ἰαλπὰ 
ΟἈῸ δ ΑΓ τηἴο γΟῸΓ ἴ2- 

ἔοτε γόοις: 
νν ἢ] ἢ τῆς 
ἴΠπεῖβ.0 ΦΑγάβδπι, 182λς, δηά ΤΔςοῦ, ὁ δεα. 15. 

ν Ω 18. 

ἴο ρἶνε υπΐο {Π6πὶ ἀπά το {πεῖν δεεά ἃ 1). 7, 8. 
αἴτεγ τΠ 6 πὶ. 

9 ΤΑΠπά 1 ρας υἱπίἴο γοιι δὲ τδαῖ 
εἴπιε, βαγίηρ, 1 δηλ ποῖ δὺϊβ ἴο δδᾶγ 
γοιι δαὶ ΔΙοπα: 

10 ΤΏ ΓΠΟᾺΡ γουγ Οοἄ δαί πηιΐ- 
ἘΡΙ16ἀ γοιι, ἀπά, δε ο] 4, γε σγε τἢ 8 ἀδΥῪ 
3 ἴῃς δἴδιβ οὗ πδάνθη ἔῸγ πιυϊτίτια6. 

ι1 (ΤῊς ΙὸκΡ (ὐά οὗ γουγ - 
(Π6Γβ τηᾶκα γοι ἃ τῃουβδηά {1Π168 80 
ἸΠΔΩΥ ΠΊΟΓΕ 45 γε 479 Δπὰ 0658 γοιυ!, 
85 ἢ6 ΠΑΏ ῥτγοπβεά νου [) 

ἀεεαγε] Ἐδηάοῦ ΟΧΡΙΔΊἢ: δηὰ 566 οἡ νυ. 
3--ις δῦονε. [ΧΧ. διασαφῆσαι: Νυΐὶξ. ἐχ- 
}ίαπαγε. 

Θ. Το ἤγϑὶ δηὰ ἱπισοάιυςίογυ δα άγοϑβ οὗ 
Μοβαβ ἴο ἴδ6 ῥθορῖὶβε 15 ἢθσγε σοχημιθποοά, [τ 
οχίοπαάς ἴο ἵν. 40, δηά ἰ5 ἀϊνιἀοὰ ἔτοπι 1π6 
δοτοηὰ ἀϊδοουτθα ΌΥ [6 νυ. ἱν. 41--- 49. 
ΜΌΘΟΝ ἅγὸ ΟὈΥ]ΟΥΒΙΥ οὗ ἃ ἀϊδεγειξ σΠάγαςίεγ 
τοῦ ἴμοϑο Ὡς ἢ ργϑοθάθ δηά ἕο ον μόπη. 
᾿Ααἀάγεβοιηρς ἴῃ6 ρϑορὶς οἡ ἴπε γεσῪ {πγοβῃοὶὰ 
οὗ ἴῃς Ῥγοχηϊϑεά [,δηὰ, Μοϑεβ ϑιι:πιΠΊ Δ Ὁ ΓΟ- 
(8115 ἴο ποτὰ (Π6 σηδηϊ ἕο] ὑτοοίβ {πο Ὺ πδᾷ 
Θχροτεηοοά οὗ 186 σατο δηὰ (6 ΕΠ ΠῚ] Π 655 
οἵ Οοὰ ἰονναγά5. ἴῃδη, ἀπὰ 186 τηδη! ο]ὰ ἰη- 
βίδηςεϑβ οὗ [πεῖὶγ οὐγ Ῥοσνουβθηθ55 'δπὰ σϑῦε]- 
Ἰοη. ἼΒεθα τμεῖγ δἰηῆβ πδὰ δδυΐ [δεπὶ οὐϊ 
ἀυπηρς 4 Ὑ0]6 ρεποσγδίίοη ἔγοτῃ ἴδ6 :ηδογιῖ- 
Δῆοο σονεοηδηίοα ἴο Ὀὲ ρίνει ἴο {πεῖν ἔδίβουϑ. 
ΤΟ ννάγηϊης ἰ5 ἴδ. τπηοσὶ εἴς νον ροϊηϊεά, 
-͵ἀαδῖ ΓΠῈῪ 5βου]ά ποῖ ΟΥ̓ πενν ἰγδηϑρτοϑϑιοηβ 
ἀοῦατ 1ΠοπΊϑοῖνε5 ἔγομλ ἴποϑε δ] σϑίηρθ ΠΟ ἢ 
δυθῃ πονν ΑΥ̓͂ Ὀεΐοσε ἴθ ῖὶγ Ἔγεβὶ δηὰ ἴῃς ννᾶῦ 
15 ΔρΡρσορυγδίεϊυ ργεραγοὰ ἔοσγ ἴπδὶ σεσδρίτυ- 
ἰδϊίοη δηά σϑ-οϊηίογοεμηθηΐ οὗ ἴ6 ἴδνν οἵ [86 
σονοηδηΐξ, ννΒὶο ἢ ἃ 15 [86 χηδίη Ῥυγροϑθο οὗ 
᾿ουϊοΓΟΏΟΣΩΥ ἴο σΟΠΥΟΥ͂. 

Ἴ. ἰο δὲ »πομπὶ οὗ ἐδ “σιογ 77 ἱ. ο. ἴο 
ἴῃ πηουηΐϊδίη ἀϊσίτιςϊ οσσυρίοα ὈΥ [Π6 ΑπιοΥ- 
165, τεδοδίησ πο [86 Νοροῦ, δηὰ ραγὶ οὗ ἴ86 
ΚΟΙΥΠΟΣΥ͂ ἀβϑισηεά ἴο ἴῃς ἴτε οὗ [υάΔῆ. Τὸ 
Απηογίζεθ, 295 (86 Ἰεδάϊης ρθορὶς οἵ (δηδδῃ, 
Πεγα δἰδπα ἕοσ 186 πδίίοῃϑβ οὗ ἐμαὶ ΠΟΙΠΙΓΥ ξὲ- 
ΠΟΓΔΪΥ (866 Ὁ. 44); δπὰ “ἴδ τηουηϊδίη οὗ [86 
Ατηοχίοϑ δηά τὐθι υτϑδι ΠΙΚΡῊ (Βοσγευηίο," (ΟΣ 
τηλόσε ᾿ΠΟΓΑΙγ, “411 [15 ποῖρῃθουτ5᾽), ἀεηποῖς 
16 σΒοῖς ἀϊπιγιςϊ, το ἢ 15 πιογα ραστου ἸΑΓῪ 
ϑροοϊδοὰ ἴῃ ἴ86 σοῃποϊυάϊης ρατὶ οὗὨ [Π6 νεσγϑα. 

9--16δ. ΤῊΪ5 δρροϊπίπιεηί οὗ με “τ 
(21Π5᾽ (οἴ. Εχ. ΧΙ], 21 844.) τηυϑὶ ποῖ 
ςσοηξουηάοά τ} [δαὶ οὗ (6 Ε]άδΓ5 πη Νυτηθ. 
χΙ. χόϑαᾳ. ΤΏ ἔοσιτηεσ τνουϊὰ πυπιθετ γ8,6οο; 
485 Ιαἰῖοτ ὑσόσὸ ΒΕΥ ΠΟΥ ΟἾἹΥ. δε {{τπὴηὸ δπὰ 

Ῥίδςθ, δηὰ ἱπάδοά [6 ἐσαηϑβαςίοης Ἐποζηβϑοῖνοϑ, 
ΕΘ αυϊϊο αἰ βεγεπί. ὙὯδ6 ΟΠΪΥ οοτησηοη 
Ῥοϊπί θεΐνγεθῃ ἴῃ ἔνγο [1658 ἴῃ 186 Τοπιρίαίπὶ 
οὗ Μόοβθεβ, υ. 12, νη ο ἢ Ὀοᾶγ5 ϑοπο γεγθαὶ 
Τοϑο Ὀδηςσο ἴο Νυπιῦ. χὶ. 14 δηὰ 1). Βαῖ, 
ἃ5 ἰη ὈοΙδ οᾶϑε5, ἴπΠ6 στίουδηοθ Μοβϑοβ παὰ 
νγὰ5 ΟὗὨ 186 5λτὴη6 Κη, ἴΠΟΙῸ ἰδ ΩῸ χϑᾶβϑοῃ 
ὙΨὮΥ͂ Βα δῃουϊὰ ποῖ δχργθθα ἱξ ἴῃ ἴδ 11Κ6 
ἴοττη8. [1 ἰ5, ἴῃ ἔδςοϊ, ἃ σμαγαοίογιξες οὗ 16 
ΒΡΘΘΟἢΝ ΟὗὨ ΘΑΙῪ {ἰπ|ε5, ἀηἀ οθ δχϑιῃρὶ βοὰ ἴῃ 
ΕΥΕΥΥ͂ ἀποϊθηΐ τοοογά, ἴο ΟἸΏΡΙΟΥ ἴἢ6 5ΔΠ|6 Οὗ 
531Π}}}84Γ σοι Ὁ Πδ[οπ5 οὗ τνογάβ ἔοσ |'Κκὸ οοςᾶ- 
δίοῃϑβ, ἰηϑίοδά οὗ ἱηνοηίης πονν ςοπιθέηδίοῃς 
ἴογ οδοῆ. ϑδυςῇ 5 πη] γ 165 αῇογά πὸ Ῥχγοοῦ 
ὙΝδίενεν οὗ [86 νυεῦβ μανίην ΟἾΒΟΥ ἰκ6 
ΕΠ Ες ἴῃ νἱον. ΨΕΙῪΥ δποϊοηϊ ᾿δησιιδροβ 

ποῖ [Πδὲ νϑΠ ΕΥ̓͂ δηὰ ΠΟΧΙΌΙ ΠΥ οὗ Ἔχργοϑ"» 
βδίοῃ νυ ἢ Ὀεϊοηρ ἴο [Π6 πιοάοζῃ ᾿Δηρυδροθ 
οὗ Νν εϑἴοσῃ ΕὩγορο. 

[1 η49 Ὀδοη οὐβοσυθά, [πδὲ πη Ἐχοάᾶι5 [δ 
ΔρΡΡοϊπίγηθηϊ οὗ ἴῃς οαρίδίπϑβ ἰ5 ἀδϑου θὰ 85 
τηδὰς Ὀοίογε ἴδε σίνίηρς οὗ [δὲ ϑᾶνν δ ϑ51π8]1: 
ΒΟΓΘ 1ἴ 56θηὴ5 ἴο δὲ ρῥἰδοθὰ ἱτηπιθαϊδι εἶν θ6- 
ἔἕογε [π6 ρθορὶς ἀεραγίοὰ ἔἄοπὶ Ηυγοὺ, ἐ.6. ἃ 
Ὑθᾶγ ἰδῖεασ. Βυῖ 1 18 οὐνίουβ {μα Μοβεβ ἰ5 
ΟὨΪΥ ἰουσπίης οἡ Τογίδίη ρατίβ οὗ [ἢ ὑΠο]ς 
ὨϑίοτΥ, δηὰ στ ἃ 14] Ῥυγροβθθ. Οοά δὰ 
ξἰνεη [δῆ] ἃ ργόπγϑο, δηὰ ψΠοὰ ἴποπὶ ἴο 
Εηΐοσ οὐ ἴπε δη)ογτηεπίὶ οὗ . Μοβεβ ἴοο 
μδὰ ἄοης δ!5 ρατί, δπὰ μδὰ ργον! ἀδὰ ἔογ ἴῃς 
Ἑοοὰ γχονογηπιεηξς δηὰ ογραπιζΖδίίοη οὗ {ΠΟΙ͂ 
ἘΤΟΔΕΥ ἱπογθαϑθὰ τυ τυ 65. ΑἸ] ννᾶ5 σοδαῦῪ 
ἴογ [86 ἢ111 δοσουιρ ϑηπιθης οὗὨ [Π6 ῥγοῃγῖϑοβ 
Ὀεοίοτε ἴδε σδιὴρ Ὀσοόκε ὑρ ἔτοῃ Ηοσοῦ. ΤῸ 
ΟΥάοσ οὗ 5δἰδίεπιθηϊ ἰδ ἤοὸ σαῖθοῦ πἰξετοος 
ὈΥ {86 Ρυγροβεβ οὗ [πε βρϑᾶκοσῦ ἴβδὴ ΟΥ̓ ἴδε 
ξλεῖβ. Βαῖ ἴξ 15 πονεσίμοὶοθβ αυϊἕα οοττοςΐ ἴἢ 
186 τιδίη Ροϊηϊ, νυ ῃϊςἢ ἰ5 παῖ [ἢϊ5 ἱπηροτγίδπε 
ΔΥΓΔΉβοΙηΘηϊ ἔοῦ ἴῃς σοοὰ ζονοχηπιοηΐ οὗὨ [86 
ῬθΟρΪς ἴοοῖκ ρἷδος δεΐοσε 1Π6Υ αυϊίοὰ Ἡοτοῦ 
ἴο τηδγοῦ ἀΐγεςξ ἴο [86 Ῥχοσπηϊϑοά 1 πὰ, ΤῊ Ϊ8 
ξαςῖ 5658 τῆοτε οἰεαγ Ὀεδῖογα τ.5 1π6 ρεύνεσϑο- 
655 δηὰ ἱηρταϊυάς οὗ 1π6 ρϑορῖίο, ἴο ψηὶςὴ 
18ε ογαῖΐῖοσ ποχί ρᾶββεβ; δηὰ ϑδἤῆονγβ, ῬΒδῖ 1ιὸ 

ϑ8ϑο “4 φΨ 



δὃο4 

8.) Ἃ 
Οίσε. 

ΤῊ, 
εανε. 

ς 7οδῃ γ. 
24 

012 Ηον οἂπ 1 ταγβεὶξ δίοης θθᾶγ 
ουγ συπιῦγᾶποθ, ἀπά γουγ δυτγάξη, 
Δηἀ γοι βιΠέεὶ 

12. [ἼΤΑίκε γοῖι νυῖβε πιεη, δηά υη- 
ἀετγβιδηάϊηρ, ἀπά ἱκθονγῃ ἀπηοηρ γουῦ 
068, ἀπὰ 1 ν}}}} πιά τἤδπὶ στ] εΓβ 
ὌνεΓ γοιι. 

14 Απά γε δηβυγργοά π|6, δηὰ 8814. 
ἼΠε τϊηρ ψ ῃ]οἢ ἴποι μαβθῖ βροθῃ ἐς 
δοοά 3ῶν κε ἴο ἀο. 

Ις 801 τοοῖς τῆς οἢίοξ οὗ γουγ 
ἀγ|θε8. ννῖβα πιοη, πὰ ἵζποννη, δηά 
ἐτηδάς {πὲπὶ ἢεδάβ ονϑῦ γοιι, σαρίδ! Π8 
ΟΥΟΓ τῃουβαηάβ, ἀπά οαρίδὶπβ ονεῦ 
Βυπάγεάς, Δηὰ σαριδίῃβϑ ονεῦ ΠΗΊεβ, 
ΔΠὰ ολρίδίῃβ ονεσ ἴθηβ) Δπὰ οἹςεΓβ 
διηοηρ, γοῦ {Ὁ 68. 

16 Απά 1 οπαγρεά ἐν λϑαὺ )υάρεβ. δὲ 
τῆλε εἶπα, βαγίπρ, Ηδᾶγ ἐῤε ἐαμδές 
δεῖννεθη γοῦγ Ὀγοῖμγεη, ἂπὰ “)υάρε 

“ΠΡ ΘΟΙΒΙΥ Ὀεῖννεθη δυο πιᾶη δηά 
᾿ 8158 δγοΐβεῦ, ἀπά τΠ6 βίγδηρεν ἐῤαί ἐς 

41ἐν. τὸ. 

ἈΠ 5} τό. 

ἢ ἢ ]πὶ. 
17 ΑΥὙς 581] ποῖ ᾿γεϑρεςῖ ρείβοῃβ 

ἱπ Ἰυάρπιεηῖ ; δμὲ γα 514]1] ἤπεᾶγ {πε 
τθαπι, τ6, 5Π18}} 48 νγὲ}] 245 1ῃ6 ρτεδῖ; γε 8}8]] 

ὨΕΤΕΚΝΟΝΟΝΥ͂. Ἱ. ν. 12---24. 

18 Απα 1 οςοπιπιαπάεά γοιι δὲ τῆδῖ 
ΠΕ 11 τς τῆϊηρβ νν]ςἢ γα 5δμοι)ά 
ο. 
ι9  Απά νῆδη νψὲ ἀερατίεά ἔτοπὶ 

Ηοτεῦ, σε ψεπὶ τῆγουρὴ 411 τῇδ 
δτελὶ ἀπά τογγῦ]ς Ὁ] Δ Θγπ 658, ἢ] ἢ 
γε 88} ὉΥ ἴῃς ΨΨΑΥ οἵ [ἢς πιοιιηϊαίη 
οὗ τῆς Δηιογζεβ, 485 ἴῃς ΓΟΚΡῸ οἷἱζ 
(ὐοά ςοπιπχδπάκδά ι.5; Δηἀ γε οδηια ἴο 
Κλάοβῃ-θάγηαᾶ. 

20 Απά 1 δά υπίο γοι, Ὗε ὅγε 
οοπῖα ππῖἴο ἴῃς τιουηΐδίη οὗ τη6 Απηοτγ- 
1ἴε5. ψῃϊοἢ τὰς ΓῸΚΡ οὖ (σοά ἀοίὰ 
σἷνε υπῖο 8. 

21 Βεδοϊά, τῆς Ι͂ῸΚΡ ΤΥ Οοά 
Παῖῃ 8εῖ τῆς ἰδληὰά δείογε ἴπθδε: ρὸ ὑρ 
πα Ῥοβϑεβ8 12, 485 ἴῆς [ΚΡ (οά οἴ 
τὴγ (δίθειβ μδῖῃ 8414 υπῖο πες; ἔδαγ 
ποῖ, πεῖτμοσ ὃς ἀϊϑοουγαρεά. . 

22 ἴ Απά γε οδπιεὲ ΠεΕΔΓ τπῖῸ πε 
ΘΥΘΓΥ͂ οπε οὗ γοιι, ἀηἀ 5414, ε νἹ}} 
β6η4 πηθῃ Ὀεΐογα 5, δηὰ ΠῈῪ 5881] 
ΒΕΔΓΟἢ 5 οὐἕ τῆ6 ἰΔληά, ἀπά Ὀγίηρ ι18 
ψγογὰ ἀρϑίῃ ΟΥ̓ νγῃαῖ ὙΆΥ Ῥγὲ πηιιϑῖ ΡῸ 
ὉΡ, ἀπά ἱπίῖο ψῇηδὲ οἰτε8 νὰ 5}4]]} 
Γ(ΟΠΊ6. 

ον ποῖ δὲ αἴταὰ οὐ τλε ἔαςε οὔ πηδῃ; γΣὉς 232 Απὰ (ἢε βαγίπρ ρ᾽εδϑεὰ πὶθ 
ΗΝ τῆς Ἰυάρπιεηι ἐς (σοά᾽ 5: ἀπά τῆς σαυϑα ψῈ]]: δηὰ “1 τοοῖ ἐνγεἶῖνε πε οἵ γου; “ Νυπιδ, 
κκάπσω. [δῖ ἰδ ἴοο Παγά ἔοσ γοιι, δγίηρ ἐξ απο οπε οἵα {γῖδα: ΕΣ 
κἀ,͵. τὴς, ἀηὰ 1 ν»}}} μδᾶγ ἰξ, 24 Απά ΊΠΕΥ τὐτηεά δηά νγεηΐ υρΊ δ αμν, 

νν85 Δηχίουβ ἴο ἱπΊρτεβϑ, [πδὲ (ἢ ἔδυϊξ οὗ [Π6 
40 γεᾶτγϑ' ἀεἰΔΥ τεβῖθά οπἱυ ὙΣ ΙΒ ἘΠΕΙΊΘΕΪν 65. 
᾿ς ΒΙΠΉΪΑΥ χεάϑοηβ ὄχρίδίη [86 οπιϑϑίοη οὗ 
76εἰ γοβ σοιη8ε!, νυ μἱςἢ ᾿ἰοὰ ἴο ἴπ6 ποπιϊπδίίοη 
οὗ [δες οσδρίδιηβ. [ἴ{ νγᾶβ Ὀδεβϑίάες [Π6 Ῥγεβϑθηΐ 
Ρυγροϑα ἴο δηΐεσ ἰηἴο ϑιιο ἢ ματος αγϑ. 

10. 2ξα! σγεαὶ ἀπά ἱεγγί δίς «υὐάεγπε..1 ΟΕ 
1}. 1ς. ΤῊ15 ἰδηριδρο 15 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 ΔΡὈ]1ς8- 
Ὁ]6 ἴο ἴπ6 ψνΠοΐθ Ρθπιηϑυΐα οὗἉ δίηδὶ, ὄνθη ἴῃ 118 
Ῥγεβδοηΐ ἀεϊογογαϊθα βίδῖθ: 566 ου Νυπι. ΧΧ. 1. 
Χτ|5 Ββονγενοσ 416 βιις ἢ 88 τθη ννουϊὰ ετι- 
ΡΙΟΥ ἀἤεγ μανὶπρ ραϑβϑεὰ νυ 01} δηὰ βυβετ- 
Ἱηρ ἸὨγουΡὮ (δὲ ννογϑὶ ρασγί οὗ 1, [86 βου Βοσῃ 
841} οὗ [86 Αταῦδῆ: 5866 ου Νυπι. χχὶ. 4; δηὰ 
ΤΏΟΓΟ δθῦμς 'γ ἤδη ΠΟΥ μδὰ διυΐ τοσ ΠΥ 
τοσίοα ᾿τοπὶ [ΠΟΙ͂Γ τ ΔΥοἢο5 ἰη ἴδ ρἱδίη οὗ 
δῃπι, ἴΠ6 ἰαγροϑὶ δηὰ σιομπεβδὲ οδϑὶβ ἰη ἴΠ6 
ὙΠΟ]6 ἀϊδίτςῖ: 966 οἡ Νυχῃ. χχίϊ σ, δηά ς 
Τηϑίγαπι, "1 .δηὰ οὗ [5γδ6],᾽ Ρρ. ς28, ς29. 

42, 38. (ε Νυπιῦ. χΙϊ Σ, 2. Ὑ ΒΟΥ ἰ5 πὸ 
ΤΟΔ] ἀἰϑοτερδηοΥ Ὀεΐννεθη {Π696 ραβϑᾶροβ. ΤῊς 
Ρίδῃ οὗ βεπάϊηρς ἴδ6 5ρ165 ογἱρίπαίθα ἢ [86 
ῬΕΟρΙΟ; ἂπά, 85 ἰπ ἰἴϑεϊξ ἃ γραϑοηδθὶς ομθ, ᾿ἰ 
Δρργουθα :ἰϑεῖ ἢ ἴο Μοϑεβ; νγᾶβ βυιπἰοὰ ἴο 
σά, δηὰ βδποϊ!οημθὰ ΟΥ̓ Ηἰπὶι; δηὰ οδιτιοὰ 

ουξ υηάεγ βροςῖδὶ ᾿ινίης ἀϊγοσοη. Τῆδ ογδ- 
ἴοΥ 8 ῬΡΓΡΟΘἝ ἰη (5 σμαρίεσ ἰ5 ἴο Ὀσίπρ Ὀεέοσε 
{ΠῈ Ῥθδορὶβ δπιρ ἨΔΈ ΔΙ ἘΠΕ οὐτη σεθροηβὶ- 
ὈΠΙῸ 65 δπὰ Ὀεδανίουσ. [{ ἰ5 [βογείοσε ἱτπαροσ- 
(δπῖ ἴο τοπιϊηὰ [Ποπὶ, [δι πὸ ϑοπάϊης οὗ 186 
Βρ[65, νη ο ἢ Ιοὰ ἱτηγηθάαίοῖΥ ἴο {Πεῖγ ταυγς 
ΤΌΣ ΠΣ ἀηὰ τερε]]!Ιοη, νγὰ5 ἘΠαῖσ οννὴ βυρξοϑ- 
Όοη. 

[ε ἰ5 ἔνοίουβ ἴο ΟὈ͵οος ἴπαξ 1π6 σοπογα- 
ἄοη Ὑ οι δαά δἰπποά ἴδυ5 νγᾶβ ἀδδὰ: δῃὰ 
[δὲ Μοβεβ ννᾶ5 δα ἀγοβϑίηρ τῇοπ ψῆο Πδλὰ Πδὰ 
ΠΟ σΟΠΟΡΓΗ ἴῃ [Π6 οὐθηῖβ ἴο ψἢϊσἢ δο 15 σοίεσ- 
τπρ. ΤὙμαᾶῖ (ἢἰ8 ἕδςξ νᾶ ργεβθοῆς ἴο {86 
ΒΡΕΆ ΕΓ 5 πηϊπὰ ἰ5 Οἶθᾶσ τῸπὶ σν. 34, 351 
ὩΔΥ͂, ἰἃ γὰ5 [86 ὙΟΓῪ δἱπὶ 6 δὰ ἰῃπ νυἱονν, ἴο 
ὑνάγῃ ἴδ6 ργοϑοηΐ βεπογδίίοηῃ ποῖ ἴο ἕο] ον {μι ὶγ 
ΤΑΙ ΒΟ ἴῃ [ΠΕΙ͂Γ ῬΟΓΥΟΥΞ Υ, δηὰ 90 ἀοξγαυά 
{πεσηϑεῖνεβ οὗ ἴπ6 ῥγοπιϊϑοὰ Ὀ]οβδίηρ, 85 {δος 
ἔλίμογβ Βδά ἀοπα. 11 5 δυϊ πδίυγαὶ (μδὲ Μοβοϑβ, 
ἯΠΟ μδὰ δε {πε Ἰεδάδσ οἵ π6 οοηρτοχαίίοη 
411 αἰοὴρ, δῃουϊά, μθη δα άγοββίηρ ἰδ ΤΟ ]]6ς- 
ΠΟΥ, τοδὶ ἴὲ 85 ἴ86 βδαπθ ἩΒΙΟΩ Βα δὰ 
Ὀχουρῆϊ ἕογίἢ ΠῸπι Ἐργρὶ, ἀπὰ ᾿δὰ πονν, οσ 
{πε βοοοηὰ {ἰπι6, σοπάπιςοϊρα ἴο ἴπ6 ἐπτοϑμοὶά 
οὗ ἴο Ῥγοπιὶϑοὰ 1, ,δπά. 

Τθο ον σὺν. ἴο [δὲ εηά οὐ ἴπὸ 



. Ὧ15 

ν. 25--38. 

ἱπῖο 16 πιουπίδίη, ἃπ4 οδῖὴῆθ ὑπο 
[Π6 γἈ]|εὙ οὗ ἔβῃςοὶ, δπὰ βεαγομδά ἱξ 
ουϊζ. 

2ς Απὰ {Πεγ ἰοοῖ οὗ ἔνε ἔγυϊ οὗ 
ἔπε Ἰαπά ἴῃ τῆεῖγ παπάβ, δηά Ὀγουρδὶ 
1 ἀονγῃ υπΐο υ, Δηἀ Ὀτουρῇξ ι.8 ννοτὰ 
ἀρδῖη, δηά 8414, 71: ἐς 4 ροοῦ ἰλπά 
ὨΙΟἢ τῆς ΠΓῸΚΡ ουνἦ Οοἀ ἀοίὶ ρῖνε 

26 Νίοιν  ϑεαπάϊπρ, γε ψψου]ά ποῖ 
θῸ ὕρ, δυῖ τεῦ. ]]εἀ ἀραίπϑὲ τῆς σοη,» 
πχδηἀπιεηξ οὗ τε ΓΟΚΡ γοὺγ (οά: 

27 Απὰ γε πιυγηχυγεά ἴῃ γουγ 
ἰεηῖβ, ἀπά 84:4, Βεοδιιβὲ (6 ΓΟΒῸ 
διαῖϊεὰ υ8, ἢ6 μδῖῃ Ὀτουρῆς τι5 ἕο ἢ 
ουζ οὗ τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, ἴο ἀεἰϊνεῦ 
1.5 ἱπῖο ἴῃς Παπάὰ οὗ τῆς Απηογῖεβ. ἴο 
(ε5.ΓΟΥ͂ ι.8. 

ΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 1. 

᾿Π41 Απά ἴῃ τῃὲ νψ]άεγηθβ8, νυ Βεγε 
ἴδοι Πιαβϑὲ 86εεῃ μον ἴῃδῖ τῇς [ΚΡ 
1ὴγ Οοὐ δάτε ἴπες, 48 ἃ τὔδη ἀοίὴ 
θεαγ ᾿ιἰβ8 80ῃ, ἴῃ 4}1} (6 νγὰῦ τῇαδϊ γε 
ὙΠ, 01] γε σΔπ16 ἰηῖο [ἢ 15 ρίαςα. 

22 Ὑεῖ ἴῃ {Π15 τῃϊπρ γε ἀϊά ποῖ 86" 
᾿ϊενε τῆς ΓᾺΡ γουγ (σοά, 

42 Μο ψεπὲ πὶ τΠ6 νγαῦ Ὀεΐογε Α Ἐχοά. 
γοιι, ἴο βεάσοὴῦ γοι οἷξπ͵πδ ρῥἷᾶςε ἴο 
Ρ᾽τοἢ ὙΟῸΓ τα η18 1πῷ ἴῃ ἤγε ΟΥ̓ ηἰρθῖ, 
ἴο 8ῆδνν γοιι ὈΥ͂ ννῆδὲ νγᾺΥ γε 8ῃοι]ά 
θο, 8πἀ ἰῃ ἃ εἰουιά ὈΥ ἄδγ. 

234 Απά τῆε ΓΟΚΡ Βεαγὰ {πε νοΐος 
οὗ γοιγῦ νγνογάβ, δηὰ νγὰβ ψνσοῖῃ, δηά 
ΒΡΆΓΘ, 8 γ᾽ ηρ, 

45. ᾿ϑύγεῖὶγ τἤογα 8141} ποῖ οπα οἵ ὝΝαπις 
(Πε86 τηξη οὗὨ τ ]8. δν}] ρεπεγδίίοη 866 
τηδί ροοά ἰλπά, τνρῖς ἢ 1 δυγάγε ἴο ρίνα 

ϑοὺ 

28 ΒΓ ΒΟΥ 5841} τγα 80 υρὴὺ οὖζ ὑπο γοὺγ ΊΠεῖϑ, 
Ηρ}. Ῥγεῖβγεη μάνα ᾿ἀἰβοοιγαρεα οὐγ μεαγτῖ, 416 ϑᾶνε (ὑδίερ τῃε βοη οὗ Ϊερμμη- 

ΒΑγΪπρ, 186 Ρεορὶα 15 ρυεαῖοσ δῃηά πε; ἢδ 5}4]] 8ες ἰζ, ἀπά το ἢϊπιὶ νν}}} 
εἰἤει ἴλη νψε; ἴῃε οἰίε8 σγέ ργεαῖ ἃ ρῖνε ἴῃς ἰαπὰ τῆδὲ ἢς πδῖῃ! ἰγοάάδη 

, ἃπά ννδεὰ τρ ἴο μεάᾶνθῃ; δηά πιοῖε Ὀροῆς δηά ἴο ἢϊ8 σῃ]άγεη, δεοδιιβα ἢδ 
ΠΟΥΕΓ ψγὲ πᾶνε βεαπ ἴῃ8 β8οῃ8 οὗ ἴῃς βιδῖἢ ἔν ον [Ο]ονγεὰ με ᾿οπρ. ΩΝ 

τ ὐότος Νὰ Αμπακίπιβ ἴδεγα. 27 ΓΑἸ5βο τῆς ΓΟΚᾺΡ νγΑ8 ΔΠΡΤΥ ὙΠ  ἴο χὸ 
29 ἼΒεη 1 544 υπίο γου, Ὠγτελά 

Ὡοῖ, ποῖῖδεῦ Ὀς δἰγδιά οἵ τπεπὶ. 
20 ΤῈ ΓΟᾺΡ μν Οοά νοὶ 

σοσῖῃ δείοτε γου, ἣς 58.211] ἤρῃξ ἔουῦ 
γου, δεςογαΐηρ ἴο 4}1 τῃλὲ ἢς αἱά ἔοῦ 

ΠῚ6 [ὉΓ γουΓ 54Κεβ, βϑαγίπρ, ΓΤ Ποιι αἷβο ἜΝ 
8ῃλϊ: ποῖ ρῸ ἰπ {π|Π ΕΓ. γλ λα μαθη 

28 μὲ 7οβῆυδ τῇε βοὴ οὗ Ναυη, Ἢ βαρ. 3 
ὙΏΙΟἢ ϑιδπάεις Ὀείΐογε τῆε6., ἢς 5})8]] ἃ ς. ον. 
δο ἰπ {ἈΠ Παγ: ἐποουγαρε Πἰπι: ἔογ δς δ᾽." 

γου ἱπ Εργρε Ὀεΐοτα γοὺγ ογ68; 8[)]] σδιιβα [β8γδοΐ ἴο ἱπῃογὶς [ξ. 

οδαρίοσ σίνο ἃ σοπἀεηϑοὰ ϑἰδίοιηοηξ, ἴμ6 ἔ]]6Γ 
δεσουηΐ ἴδεν ἴῃ Νυπῦ. ΧΙ. δηά χὶν., οὗἩ 186 
Οσουττθηοοβ εἰς Ἰοὰ ἴο 186 Ὀδηϊϑηπηοηξ οὗ 
(86 ῬΘΟΡΙΘ ἔοσ. 40 γεᾶσβ ἰηΐο ἴῃ Ὑ]]ἀθση 55. 
ΤΒο ἔδοϊ5 ἂῖὸ ἱγεαίοδ σὰ ἔγεθάοπι, 85 ὈΥ͂ 
ΟὨδ ἔδυ] ν ἢ ποτὶ, δ ἀγεβϑῖηρ ἴἢοϑα ΠΟ 
1685 50, γοῖ ἴῃ σοῃϑι βίθπΟΥ νυ] [86 τηοσὸ δι ΠΟΥ͂ 
διιϑίοσίοδὶ τοοοσά οὗ Νυθοσβ. 

897, 38. Το ϑρηΐομοο οὐ Μοϑβοβ τῦᾶβ ποῖ 
οὐ οοσςδβίοη οὗ ἴμ6 τερο! !οη οὗ [Π6 

ῬέορΪο δὲ ΚαάἌάεϑῃ, θυΐ δὲ Με. ΔΉ, ϑόπηὸ [ἢ γί γ- 
ΘΕΎΘΏ ΥΟΔΙΞ ἰδίοσ. ΤΉΪ5, 45 μαυϊηρ' Πδρροηθά ποῖ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΤΟ 5 ὈΓΕΥΪΟΟΞΙΥ, νγᾶ8 νγὲ}}] Κποννῃ ἴο 
ἴδοϑε βοσ δ νγᾶβ δά ἀγεβϑίην. ΘὍὉῆδ ξοπογαὶ 
ἴοῃοῦ οὗ 186 ἀϊϑοουτθε [45 ἰοὰ ἴο 115 Ὀείην 
Ῥδτοη ΠΕΈΪΟΔΙΠΥ τπεποποα μοσο. ὙΠ 8 61]- 
2685 οὗ Οοά, ἴδ οὗ (ἢ ρϑορῖδθ, {Π656 
ἅτε ἴ6 Κογ-ποῖοβ ἰὨγουσδουῖ. [ἴῃ κἰδέηρ ἴδ6 
βεηΐοηςο οὗ Οοά ου ἴδε γερο] οι 8 σοπεγδέοη, 
6 Ὀγδᾶς μοῦ ὨΔΙΌΓΑΙΥ πδπιθ8 ἴἢ6 ΟὨΪΥ οχ- 
οδρἔοηϑ ἴο ἴ, Ὑ86 πᾶπια οἵ [οββυδ ἰεδ 8. ου 
δῖ οὔςθ ἴο δ΄᾽8 δρροϊηϊτηθηΐ ἕο ἴθ Ἰοδάγβαϊρ 
οὗ ἴδ Ρϑορῖθ, ποὺ 158 ἀρουΐ ἴο ἰακε οἰἶεςξ, 

Απά 50 Μόοϑοβ Ὡδίυγα!γ 4110 68 ἴο ἴδ οδιιϑο 
ὙΨΥ Π6 Εἰπλθοὶῦ ἰ8 ἴο Ὀ6 8ὲὲ δϑίάθ.0 Τὸ ἕαοί 
Εδῖ, ἴῃ {πὲ πιϊάϑε οὗ ̓ υάρτηοηΐ, ἃ ξιυξυγο Ἰοδογ 
νγ8 ὑσγονι δ ἴο ρυΐ {Ποηὶ ἴῃ Ροβϑοββίοη οὗ ἔπε 
Ῥγοιηῖβ65, 1]υϑίγαῖοβ πὸ ΖΑ Ὠ ]η685 οὗ Οοά: 
δηὰ (ἢ6 ἀοβορἤοη οὗ Μοϑοβδ᾽ ϑδεηΐθῃςθ, 858 “"ῸΣ 
ΥΟῸΣ 84 |κ68,) Ω0 1655 11 5ἰΓαΐοβ [Π6 Ῥογνουβ Υ οὗ 
86 Ῥϑορῖε, ἴο ψῖς ἢ δἴοπα ἴπ6 υἱ πο Ὀϊδτηθ 
οὗ 811 [8λ688 δ᾽ ιν 165 ΤῸ ]15 ὈΔςκ. 866 ἔα ΠΣ Οἡ 
Ὧ:. 26. 5. ονΐ. 22, 33) ἰ5 5 ὙἸΚΙΠΡΙΥ Ῥάγα ]οὶ 
ν τἢ6 Ὀεΐοθ υ: “ΤΟΥ͂ 8Δη 
Οοὰ «α͵ἷθϑο δὲ ἴἢς νναΐοβξ οὗ ϑιγιίθ, 580 ἰπαὶ ἵἴ 
νοηΐ 11 ἢ Μοϑος ἴογ με ῖσ βακος: Ὀδοδι56 
{ΠΕΥ Ῥγονοκοὰ ἢ5 βρὶ γιῖ, 50 [δαὶ ἢε βρᾶκο υη- 
Δαν ΒΘ ὙΠ 815 1105. Μοϑοβ 4180 ννᾶ5 εὐ]ρ- 
4Ὁ]6 ἴῃ ἴπ6 σηδίζοσ, δηὰ ἢ18 ἔδυ! ἰς ϑεῖ ἔοσίἢ 

ἸΠΚΙΠΡΙΥ; οἴ, χχχίϊ, 1. ὙΠ ογΟ ἰ8 [ἤθη 
ΠΟ ϑβυρργεββίοη οὗ δηυγίδβιηρ οὔξ οὗ τονόσθηςθ 
ἴον Οοὐ δ οΧΙΓΔΟΓΑΪΠΑΓΥ͂ ΤΘΒΘΟΠΡΟΙ, ΠΟΙ ΔΗ͂ 
τοδὶ ἰῃοοποίβίοηου Ὀεϊνγοθῃ (818 ρᾶϑθᾶσο δηά 
Νυπι, ΧΧ. 1ο 544., της ἢ 1655 ΔΩΥ ῥχοοῦ δαῖ 
ὑγ6 δᾶνο μοσὸ δηοίποσ ἱπάερεοηάεηΐς ἀπά νΒΟΪ]Υ 
ἀἰετγεηῖ ἡδσταίνο οὗ {πὸ ἰγαπβϑλοοης δὲ Μο- 
τα, Μώοϑεβ 5 ΠΊΡΙΥ ἀνε} 15 οἡ ἴδς 5:46 οὗ 



δού 

49 Μογεονεζ γους {{π||6ὸ οηε8, νυ ςἢ 
γε 8414 δῃουϊά δὲ ἃ ὑγεγ, δηά γουγ 
ΟὨΠ]άγθη, νυ ῃϊσἢ ἴῃ τῆδῖ ἀλγ Πδὰ πο 
Κηπον]εάρε δεΐνγεεη ροοά δηά ενὶ], 

ὈΕΠσΠΟΤΕΚΟΝΟΜΥ, 1. [ν. 39--46. 

ΑΥ ὑπο ἴδεπι, (Ὁ ποῖ τρ, πείεδοῦ 
ἤρδῖ; 0γ] ἀγὶ ποῖ δπλοπρ γοιυ; ἰαβῖ 
γε ὃς βηχίτδη Ὀεΐογα γοιγ ἐπεπιίςβ. 

43 δὅ01 8ρᾶκε τιηἴο γοιι; λπά γε 
ΠΕΥ 8|4}1} ρσὸ ἴπ τἈϊΠεῖ, ἀπά υπῖο σσουϊά ποῖ ἤδαγ, δῖ τεῦς ]]εὰ δραίπϑς 
τμεπὶ Ψ}} 1 ρῖνε 1ἴ, δληὰ τῆς 52}} {πε σοπηπηδπάπιεηϊς οὗ τε ΓΟΚΡ, δηά 
ΡΟΒ58658 ἴἴ. ἔγχε ργαβιιπιρι που! υρ ἱπῖο (Π6 Ἀ1]], ΕΟ ΕΣ 

40 Βυϊῖ 4: ῶῶν γοιι, ἴὰυγη γοιι, δηά 44. Απά με Απιοπίεβ, ψγῖς ἢ ἄνγεὶς ζγνεωνο. 
. ἴάΚα γΟῸΓ ἸΟΌΓΠΕΥ Ἰηῖο τῆς νν] ἀογη 688 ἴῃ (δὲ τηομυηϊαίῃ, Τᾶπια οὐδ δραίπϑξ τοῦ κα 

»" Νυῦ, 
14. 40. 

Ὁγ τῆς νψΑΥ οἔτις Κεά 86ᾶ. 
41 ἼΠεη γε δηβννεγεὰ δηὰ 544 υπ- 

ἴ0 τ6, πε ἢᾶνε βἰπηεά δραίηβε ἴῃς 
ΙΟΚΡ, νγὲ νν1}}] ρῸ υρ δπὰ ἤρῃῖ, δ.- 
ςοτάϊηρ; ἴο Δ11 τμαῖ τλε ΓΚ ουγ Οοά 
ςοπιηληδεά ι8. Απά ψῇεπ γε μά 
δἰγάβά οὔ ὌνθΥ τηδῃ ἢ18 ννεᾶροηβ οὗ 
ὙΤΗ γα γγεῖα γεδαγ ἴὸ ρῸ ὕρ ἰπῖο τῇς 

1]. 
42 Απά τῇς ΓΟᾺΡ 844 υπΐο π|6, 

γοιι, Δηἀ Ἑςμαβεά γουῦ, 45 δεε8 4ο, ἀπά 
ἀεβίγογεά γοὰ 1ῃΏ ϑεῖγ, σύες ὑπο 
Ἡοτπιδῇ. 

45 Απά γε τεζυγηεά δπά νερῖ δ6- 
ἔοτε ἴπε ΓΚ; δυῖ τ ΙΟΚῸ ψοιυϊ]ά 
ποῖ Βελγκεη ἴο γοὺγ νοΐςε, πο ρίνα 
δἂγ τπηἴο γου. 

46 ὅο γε ἀδοάε ἰῃ Καδεβῇ πηδηΥ 
ἄλγϑ8, δοσογάϊηρ πο τῆς ἀδγϑ8 τῃδῖ γε 
δούς ἐῤέγε. 

186 ἔεῖβ νης τνγὰ5 ἴο ἢΙ5 
δῖ ῥυοκίηρ δα σοηδοίεηςο οὗ ἴπ6 ΡΘΟρΪδ. 

ΑἹ]. γε αὐεγε γεν ἐο 50 εἴ ἱπίο δὲ δίΠ 
Ἀδίδογ, ρβεσθδρβ, “γε τπιδάθ ρῆϊ οὗ φοίῃρ 
ὋΡ;᾽) 2:4. γὰ8 ΜΟΓΘ ΤΌΔΑΥῪ ἴἰο δἰίεπιρὲ ᾿ξ 48 ἃ 
τιιῆίηρ υπάοτίλκιηρ." Οη ἴδε Ηεῦγενν νοῦ 
Ποτο υϑεά, 566 ποῖε δῖ ἴδε επά οὗ ἴδε ςβδρ- 
ἴοτ. ΚΣ 43, “γὲ ὑτοηξ Ὀγοδυπιρί οι 5}γ,᾽) ΟΣ 
Ῥαξίοσ, “ νεῖ ργεβυτηρίυους δηὰ τυεηϊ,,) 845 
ΤῊΆΔΙΡΊΠ, 5ῃον5 [86 158116 οὗὨ [15 5ρ: ἴῃ δοϊίο: 
(αἔ, Νυχῦ. χῖν. 44, ΒοσῈ μονγόνοσ [86 Ηοῦσονν 
τνογάς τὸ αἰ εγθηῖΐ. 

44. 2δὲ “»ιογ! 161] ἴῃ ΝυὉ. χῖν. 4 ς, 18 15 
ἐΠ6 Απιδϊοκιῖοϑ ἀπα ἴῃς (ὐδηδδη 65.) νν ῆο ἃΓῸ 
οδίὰ ἴο Βᾶνὸ ἀϊβοοπηβίοα ἐμεπι. ὙΠῸ ΑπΊοῦ- 

ὉΓΡΟΒΟ; ἢ αἰπὴ5 ἰϊε5, ἃ5. ἴα τηοϑδὲ ρβοννογῆι πδίΐοῃ οὗ Ὁδηδδη, 
Ἰεηὰ τΠοὶσγ πᾶπθ ΠΟΘ, ἃ5 ἰῃ οἵποσ , ἴο 
με Οδηδδηϊ 8} ἘΠ 065 ξΈησγα γ. ΟἿ 6. Κ. νυ. 
7 δΔῃᾷ το οὗ (ἢῖ8 ομδρίοσ, ὙΠῸ τότ ἸΡΩΣΊΗΥ 
Δηὰ ῥγθςῖϑε Ὠαγγαίϊνε οὔ ΝΟ ο5 ρῖνοβ ἀοίδὶ]ς 
ΠοΓο, ἃ5 δἴβοννμοσο, νυ Ὡ]οἢ ἀγὸ ἀϊθγοραγάθα ἃς 
Ὀπἰπηροχίδηϊ ἴο 18 ῬΌΣΡΟΘΟ ΌΥ͂ 186 ϑρθᾶκοσ ἴῃ 
ευΐ, 

Ω4 εε: 40] ἼΉΘ 5λπὶ6ὸ σοσῃρασίϑοῃ νν7}}} 6 
ἑουπά, [ΠΠ|Δὰ ΧΥΝῚ. Δ: 544. 

ἐπ δεὶγ Οἵ. Νυπιδ. χὶν. 4ς δηὰ ποίο, 

46. γε αδοάε ἐπ Καάριδ »ιαηγ 44».1] Οἡ 
[Π15 Ἰοπηξ Ξίδυ εἶ. [πίγοά. ἴο Νιυπιθοῖβ, ὃ 3, δηὰ 
ποΐο οἡ Νυμ). ΧΧ. Σ. 

ΝΟΤΕ, οἡ (ἨΑΡ. 1. 41. 

ΤΙΟ Ἡροῦτονν ννογὰ σχεηδογοά ἴῃ Α. . “γὸ 
ΟῈ τεδὰν " ἰ5 186 ΗἸΡΩΙ] οὗ 7. 1 ις 
ἅπαξ λεγόμενον, ἀηὰ δρουΐ ἰἴ5 ᾿γοοῖϑα 5θηβϑα 
πόσα 45 δἰννδὺ8 τς} ἀἰδεέτεθος οὗ 
ορίηίοῃ. (ὐδβοηϊυβ 5λγ5 (΄ [.Ἐχ. 5. υΥ.) “1 πος 
γεγῦο ἱπίεγργείδηδο ἴῃ 4114 οπιηΐα δοϊθαηξ 
γνείοσοβ ἴῃ ε5.᾽ 

Μοάσιτ σοϊηπηοηΐαίζογβ πάνθ ῸΓ ἴδ τηοϑῖ 
Ῥατί οοηῃποοίοά ἴῃ Ηεῦτεν ψοσγὰ ἢ τς 

Αταδῖς ἷω, ““Ἰεηΐβ, ὅς 1115 ἔυϊῖ," Ἐς ἴῃ 
[π6 ἔουγίῃ σοηϊυραϊΐοη δά5 ἴδ 8θῆβϑε “" ἀ6- 
βροχῖῖ, υἱ ρθη." ΤΤὨῖ5 νουϊὰ κῖνε ἴῃ6 
τοηάογίης διιρροϑιθὰ ἴῃ [η6 ποῖορ, “γε πιδὰδ 
Ἰρῆξς οὗ σοΐπς υρ:" νοἢ 15 δάορίθά ὉΥ͂ 
ἈὨλαῖμο, σοβεη., Κηοῦ., Εὐχθὶ, Κ οὶ, δου], 
ὅζχο,. [ἴ σδηηοῖ ἤονγενοσ ὃ6 τορασγάθα 8458 ΤΟΓΟ 
1Π4η ἃ ργοῦδοϊς στεπάοσίπρ. Νοπα οὗ [δ6 
Δποϊθηξ νογβίοῃβ ΟΥΓ οοϊήτῃ. δάορὶ ἰΐ; δπὰ ᾿ξ 
15 ΤΕΙΠΔΓΚΑῸΪΘ [Πδὶ δϑαδάϊδ ἰγδηϑίδῖοϑ ΠΠ ὉΥ͂ 

οῦ ) ἴῃ οοηΐ. 3) ἡ. 4. “ἐ ῥγοδυθηϊῖ,᾽" ' [Ἐϑί παν; 

ὙΥΒΕΓεᾶ5, ἰδ, ἃ ἔην] αν ποτά, 90 ]]οἰ θὰ ὉῪ 
ἴῃε ΥΕΙῪ ἘΦ οὗ ἴδε Ηεῦγενν νετῦ, ννουϊὰ 
Βανὸ Ὀδθη δη οὗνίοιβ δαυϊναϊεηΐ, 1 1 τοσὸ Δ 
Θαιυϊνα]οηξ αἱ 8]]. 

ΤΕς [ΧΧ. σοηάοτβ ἴῃς τνογὰ ΌΥ συναθροι- 
σθέντες : (συναθροισθέντες ἀνεβαίνετε εἰς τὸ 
ὅρος). ΤὨ]5 56η56, ἃπὰ ροβϑίΥ 1πδὲ οὔ 186 
Ψυῖς, “ἸΩΘΙΓΌΓΕΙ ΔΥΓΉ15,") τννουἹὰ 5θθπὶ ἴο ἢᾶνθ 
Ῥεεη ἀεγινοά, ΌὈΥ ἃ νΕΤῪ ἴογοθά ᾿πέθγθοηςο σογς 
λίγ, ἔγοτῃ ἴδε τοοῖ ΕΠ, ἴῃ 186 ϑθῆϑε οὗ 
“( Δριιηάδηςςο,᾽" ““ δου δίε5." 
ΤΠ6 Α.Ο Ψ. ἔρ!Ποννβ [ἀγοδἱ, ΑὈδποζγα, - 

1Ό]υ.5, ὅζς., δηὰ δβϑυ πο ἰδὲ {πὲ νετρ ἢἿΠ 
15 σοξτιδῖς ψ} 1Π, ἐφοςο.᾽" δηά 5βηῖῆος 
5. ΓΙ ΓΕ ““φοςα πΟ5, Ὁ δυπλι5 ἀϑοθηάογο, ἢ 
ἄς. ΟΚ ἴδε σετηδη “" θεήδβεη;" ἴδε Ατδϑὶς 

οἷ]. Ὑ815 νἱονν δᾶ8 Ὀδεη δρδίῃ σεσθπγ μὰ 
δ ενῦα ὉΥ νοξυε; Ὀυΐ 566ΠῚ8 ϑδοιηουσῆδι 
ἐαγειομοά. 



ὈΕΤΕΚΟΝΟΝΥ͂. 1. 

ποῖ ρῖνες γοι οὗ {πεὶγ ἰλπά, ᾿ πο, πος ! εν κυ, 
80 ΓὈΓἢ 48 ἃ ἔοοϊ Ὀγοδάτῃ ; “ θδοδιιβα ἐγυσαάίες 
Ι πᾶνε ρίνεη πιουπὶ δεῖς ὑπίο ἔβδυ γε σα 

ἄ "46. .)γ ἃ ροεϑεβϑβίοῃ. 

ν. 1--. δ07 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚΒ 11]. 
: 74: οἱοῦ ἐς ερμεξέμμε, ἐλαΐ ἐάεν τοοῦό μοί ἔο 
»ιφΐε το ἐὰέ ΞΕ αρνεῖίες, 9 ποῦ τοήὰ ἐλέ 
“Μοαόῤέξες, 17 πο τυΐὰ ἐλέ «ΑἹ νερεορεέίες, 24. ὁμ 

ἐδε7:- ͵δδον ἐὐξ ΑΙ νιον τοας σμδάμεαϊ ἦγ 

ΗἨΕΝ να τυτηςά, δηά ἰοοἷὶς οὐ 
ἸΟΌΓΠΟΥ ἱπῖο τὰς νν]ἀδγηα88 ὉΥ͂ 

16 ΨΑΥ οὗ τε Ἀεὰ 568, 85 ἴτε ΓΟΚῸ 
8ρακε υπίο πιὸ: δηὰ νὰ ςομηραββεά 
τουηϊ ΘΕ ΙΓ ΠΊΔΩΥ ἀλγ3. 

2 Απά τὲ ΚΡ βρᾶκα ιἱηῖο π|ε. 
ὙΠ, 

2 Ὗς πᾶνε Ἴοϊηραϑϑεα [18 πιοὺπ- 
τη Ἰοηρ; ἘποΌΡῊ : ἴαγῃ γοὺ ποιῖἢ- 
ννδγα. 

4 Απά οςοπιηδηά ἴῆου τῆς ρῥθορΐδ, 
δλγίηρ, Ὗς 474 ἴο ρᾶ88 ζῆτουρἢ (Βα 
ςοαϑῖ οὗ γοὺυγ Ὀτγεΐῆγεη τῆς οὨΠ]άγεη 

8. 
6 Υαε 5}|4}1] Ῥυγ πιεᾶῖ οὐ 1ῃδπὶ ἔογ 

ΤΛΟΏΘΥ, ἴΠλῖ γὰ ΙΩΔΥ δδῖ; δηά γα 5}2]] 
αἶϑο ὈυῪ νγᾶῖεσ οὗ τπ6πὶ ἔοσ ΠΊΟΠΕΥ, 
ἴῃαῖ γε τ Δ  ἀτίηΐς. 

Εογ τῆς [ΒΡ ΤΥ (οὐ παῖ 
δ] ββοά τῃδς ἴῃ 411 116 ννοσκβ οὗ (ἢ 
Πδπά: με Κπουνϑῖἢ τὴν νναϊκίηρ εὐτούρῃ 
115 ρτγεδῖ ὑυ] ἀθγη 688 : Π|686 ἔΟΓΥ γδᾶτβ 
τῆς ΠΟΚΡ τὴγ Οοά ὀαέῤ δέεμ στὰ 
τες ; του Παβὲ Ἰδοκαά ποιῃϊπηρ. ᾿ 

8 Απάὰ ψῆεη νγεὲ ραβϑϑεὰ Ὁγ ἔτοπι 
Οὐ Ὀγείῆγοη τῆς ΓΤ ]άτεη οὐ ἔδϑδυ, 
ὙνὨΙ ἢ ἀνεὶς ᾿η ϑεῖγ, τπτουρἢ [ἢ νγΑΥ 
οὗ τῆς ρἱαίπ ἔτοπρ ΕἸδῖῃ, ἀπά ἔτοηι 
Ἐζίοη- ρθε, νγὲ τυγηςα ληἀ ρδϑϑεά ὉγῪ 
[6 Αγ οὔτε ψ]άεγπεββ οὐ Μοῦ. "ον 

9 Απά τι8 ΟΡ 864 τπῖο πιδ, ἀσιεζην 
Ι Ὠιβίγοϑϑ ποῖ ἴῃς Μοδδίϊεβ, ποιῖμογ ζζαιμε 

οὔ ἔϑαυ, ννῆϊοἢ ἄνγε]] ἴῃ ϑεὶγ; δηά 
ΤΕΥ 5111 6 δίγαϊά οἵ γοι : [κε γε 
βοοά Πεεά υἱπῖο γοιγβεῖνεβ τῃδγείογε : 

ς Μεάάϊε ποὲ νυϊτῃ τπεῖα; ἔογ 1 ν}}} 

ΟΗΑΡ. 1. 1--8. ὙΤΒ6 φῬεορὶθς νγεῖς δἱ 
Καάδϑηῃ ἴῃ [δ6 ϑεςοηὰ γϑὰσγ οὗ ἴδε Εἔχοάιυβ 
(Νυμι. χιϊ!. λό, βεσε 58εὲ Νοίς δῖ ἴδε επά οὗ 
τῆς σΠδρίετ), δηὰ ἅγὸ δρδίῃ βροΐδη οὗ 85 ὑὈείηξ 
ἴδόσὸ αἵ [6 οἴοβε οὗ {με {μι γῖγ εἰρη γολγϑ᾽ 
νυαπάοτίης, ἀπά ἰπ ἴδε ἔχει οὗ ἴδε Εχοάιυ5 
(Νυπι. χχ. 1). ΖΦ 1 566ΠῚ5 ἴο τεῖεσ ἴῃ ξεῃεσγαὶ 
(οττὴ5 ἰο ἴπο Ἰοηβ γεϑᾶτβ οὔ ννδηάογην, [6 
ἀείδι]ὶς οὗ νυν ῆϊο ἢ}! νγοτα ποὶ ἴο Μοβεβ' ργεϑεηῖ 
Ὄγροσο. ΤὍΤῇῃε σοπηπηδηὰ οὗ υν. 2 δηὰ 3 χὸ- 
ἴε5 ἴο {Ποῦ Ἰου ΠΟΥ͂ ἔτοπὶ Καδάθϑῃ ἴο Μοιιπῖ 

Ηογ (Νυπι. Χχ. 22; ΧΧΧΙΪ. 37), δηὰ αἀϊγθοῖβ 
ἘΠΟΙ͂Γ Τρδτο ἢ στουπὰ ἴδ6 Ξουτῃ ΟΧίσετ ΕΥ̓ οὗ 
Μουηὶ ϑεῖγ, 50 ἃ5 ἴο ““ςοσῆραϑ5 [Π6 ἰδηὰ οὗ 
Ἑάοπι᾽" (Τυάγξοϑ χὶ. 18: Νυχῃ. χχὶ. 4), ἀπά 390 
ποίην τονγαγάβ ἴῃ6 Ασποη, 1.6. “ὁ ὉΥ [86 
ΨΑΥ οὗ [Π6 νυ] ]άογηοϑβ οὐ Μοαδῦ," υ. 8. ΤῊϊ5 
εἰγουϊΐου5 Ῥαΐῃ ννᾶβ ΤΌ] ονγοὰ Ὀδοδυϑε οὗ 186 
τε δα] οὗ ἴῃς Εὐοπ)ῖῖεβ ἴο δ᾽ϊονγ [6 Ῥεορὶς 
ἴο Ρᾶ55 [Ὠγουφὰ {πεὶσ ΤΟΥ ΟΥΥ. 

4. τοι Νυμπι. χχ. 18---2ο, ᾿ξ ἀρρϑατβ [δὲ 
(δες Εἀοπιῖῖοβ πιδάσ ξοττηϊάδοϊε ργεραγαίοηϑβ ἴο 
γοϑισὶ 186 δε οὗ [δὲ [5γδε ἴο8 {Ὠγουρἢ 
[86 πγ!άϑι οἱ 1μοῖγ ἰαπάὰ ; {ΠΟῪ ἀϊὰ ποῖ, Βονγενου, 
πᾶ ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἀδγεοὰ ποῖ, τεϑῖὶϑὲ ἴθ ραβϑβϑᾶρὸ οὗ 
ἴδιο Βοβί δ᾽οηρ {δεῖν δδοίοσῃ (ΟΠ Οσ, νοὶ 15, 
8ἃ5 σοπηρατοὰ τ ἴπαὶ τουνατὰβ ἴ5 Αταρδῆ, 
ΟΡ δηὰ ἀείδηςείοβϑ, 

θ6. Το Εἀοπιῖοβ, ἰδουχ ΠΟῪ τεδιϑοὰ ἴο 

ΔΙΙονν ραϑϑᾶρὸ {πγου νὴ {δεὶγ ἰδηά, ἀϊὰ ποῖ ἐε- 
οΟἸπθ ἴο 561} [56 Ῥθορὶβ ἢ ῬΓον 5 οἢ 5 
΄ν. 29); δηὰ ἱπάεσεα ννουϊά, ἃ5 γγὙὰ ΠΊΑΥ ἰηξοτ 
ΠῚ Ὁ. 4) δε δἰτγαϊὰ ἴο ἰγγϊίδίας ἴθεὰ ὉΥῪ 

«οίηξ 50. : 

δεν «υαϑόγ 1 ΑΟΤΑΙΙΥ “Ὃ αἰ νγαῖοσ :᾽ ὁ. 6. ρυγ- 
οἶᾶϑε ρβοστηϊβϑίοη ἴὸ ἀξ ἔοσ νγδίευ. 

8. “4154 «υδέη «υὲὐ ῥα“εἀ ὁ} ὙΠ εθ6 ψνογς 
ΣΡΙΥ τὴς δῖ] υγὸ οὗ ἴΠ6 δἰϊοπιρί πηδάθ ἴο ρᾶ58 
αἰγοςῖν ΤὨγουγῃ (δ6 ἱεστιοσυ οὗ Ἑάοπι: οὗ, 
Νυπι. ΧΧ. 20, 21. 

ον Εἰαιδ, απάὰ ἥσορι Ἐπίοπεφαδεγ] Ἐοτ 
ἘΖιου -ζεῦεσ, 8.656 Νυπι. χχχῆ. ,Ις. ΕἸΔΙἢ 
15 τησηποποὰ δρδίη ἰῇ ςοηῃπεχίοη ὙΠ 1, 
Ι Κίηρβ ἰχ. λό: “" ϑοϊοιηοῃ πηδὰθ ἃ ΠᾶῪῪ οὗ 
8105 ἴῃ ΕΖίοη-ξοῦεσ, νυ μῖς ἢ 15 δεϑιάς ΕἸΟΙΝ, 
Οὐ ἴδε σῇοσγο οἵ ἴδο Ἀδὰ 868, ἰῃ {86 ἰδηά οὗ 
Ἑάοπι." Ἐτγοπὶ [Π]5 ἰἴ νου ἂρ [δὲ 
ΕἘΠΑῚῚ ννὰβ ἴμδ6 Ὀεϊζοσ Κπονγῃ ρῥἷδος οὗ [πΠ6 ἔνγο. 
ΕἸΔΊΏ, ἴῃ Οτεοκ αἰλών δπὰ αἰλανή, 5 δ ἴῃ 
Ππογίδοσῃ Θχίσγοιη τυ οὗ {πὸ ϑδϑίοσῃ ἄγπὶ οὗ 6 
Ἀρὰ 8.8, δῃὰ ρῖνεβ ἴο ἰπδξ ἄστη ἴδε πάπα οὗ 
τῆς ΕἸαηϊς Ου]ξ,. ὙΠΟ ἴονγῃ διᾶ5 ΠΟΥ ἃ 5112]} 
ςλϑῖϊο ἢ ἃ φαγτίϑοη ὑπάοσ ἴΠ6 ΥὙἹΟΟΤΟΥ οὗ 
ἘΕΥΡΙΙ δηά, |κὸ δα γυ]έ Ὀεᾶτβ ἴδε πᾶτης οὗ 

115 5οἷς ἱτηροτίδηςςο 1165 δ ργεϑεηξ ἴῃ 
115 θείης οὐ ἴδε τουΐε οὗ ἴ86 δηηυδὶ σἄσγάνδη 
οὗἉ ΡΠ χτίπιϑ ἔτοπὶ (αῖτο ἴο Μεοοᾶ. ΤῈ ψογὰ 
ΕΠ οὐ ΕἸΟΙΪ πιδᾶῃβ “ὁ ἴγδ65. δηά ἰ5 “{1}} 
ἡυξβοὰ ΌΥ [6 στονε οὗ -ἴΓ665 δῖ ΑἸἰκδθδ, 
(ΟΕ. ϑίδῃϊου, " διπδὶ δηὰ Ῥαδοβίίπα, ἢ. 84.) 

9. Τε Μορδθὶϊεβ δπὰ ἴδ Απηπιοηϊίεβ (υ. 
19) θείης ἀεδοεηάεα ἔτοσὴ [.οἵ, ἰπ6 περδενν οὗ 
Αὐγδβδτ (Οεη. χίχ. 210---18), ψψετα, ἰκὸ [ἢ 
Ἑάἀοπιῖῖοβ, Κἰπαοη οὗ [με [5γδο} 65. 



ϑοϑ 

σοοητοπά τ τῆεπὶ ἴῃ δαῖῖς: ἴον ὦ 
11] ποὲ ρίνε πες οὗ τῃεῖγ ἰδαπά ,ῦγ' 
ἃ ῬΟΒβ6β8:0ὴ ; βεσδιιδα { ἤδνε ρίνε 
Ατ' υηῖο [ες ΤΠ] άγεη οὗ ἴοΣ ὸγ ἃ 
Ῥοββεβϑϑίοῃ. 

10 ΤΠ Επιΐπι8 ἀνγεῖε ἘΠ ογοίη ἰπ 
εἴπιε8 ραϑῖ, ἃ ρεορὶε ρτγεαῖ, ἀπά τηδηγ, 
Δηά 1ἃ]], 45 ἴῆς ΑἸΔΪκΙΠῚ8 . 

: ὙΝΏΙΟΝ αςὁο ψγεσγα δοςουηξοά 
δἰαπίβ, 48 ἴῃς Απακίπιϑ; ὑυῖ τς Μο- 
ΔὈΪϊϊ68 “411 1π6πὶ Εἰ ΠΛ] ΓῊ8. 

ὃ 6εη.3. [12 ὁ1ῃ6 Ηογίπι8 αἷβϑο ἀσνγεῖϊς ἰπ 
Ὡ; δεῖς δείοτεϊπηε; δυῖ τῆς ΤΒΠ]άγοη οὗ 
ΙΗ. Εδβαι ᾿ἰϑυςςεοάεά {πεπ, θη ΤΠΕΥ 
ἐκλονίμα ἢ, ὰ ἀεϑιγογεά {πεπὶ ἔτοηι Ὀεΐογε {ΠεπΠὶ, 
Ἰ ΟΥ, δηά ἀννοῖς ἴῃ {ποὶγ | 516 Δ ; 45 [8ταοὶ] 
γο-..:-ς αᾷ υπῖο τῆς ἰαπά οὗἁ 8 ροββϑεβϑίοῃς 

ὙΠΟ ἢ τῃ6 ΠΟΚΡ ρᾶνε υπῖο {ἢ 6Π|. 
[12 Νονὺν Γίβα τρ, “σά 1, ἀπθὰ ρεῖΐ 

Ναπδι γοῖ οΥναΓ “ἴδε ᾿ Ὀγοοῖκ Ζετεά. Απά 
Ἵ ὅπ νγὲ Μψεπῖ ονοῦ [86 Ὀτοοὶς Ζεγεά, 
ΌΩ Ω 14 Απά τὲ βρᾶςα ἱπ ψῃοἢ 6 

ολπηα ἔοπλ Καὶ δάβδϑῃ-δαγηθα, ἀπε] νγς 
ὍΟΙΘ σομ]6 οΟΥ̓ΟΓ ἴῆε δτγοοὶς Ζετγεά, 
ται ΤῊ ΓΕ δηά εἰρῃξ γϑδγβϑ ; υπ1}] 4]} 
τῆς ρεπεγδίίοη οὗ ἴδε πιθὴ οὐ ννδῦ 

10---16. Ἐογ ἴπῸ Ετηϊπη5 ἀπὰ (6 Ηοτπις 
8:6 Οεη. χὶν. ς ἀπά ὅς: ἔογς ἴῃς Απδκίπη, 
Νυπι. ΧΙ, 22. 
ΤΒΟ ἀγομοϊορίοαὶ ποῖίοοβ ἴῃ 1Π656 νϑῦϑοβ, 

ὍΠΙΟΒ ΟὈν]ΟΥ ΒΥ Ὀγεὰκ (Π6 56ηϑ6 οὗ ἴδε σοῃ- 
εχ (5:6 πεχὶ ποῖ), βᾶνε δὐετῪ ἜΡΕ ες 
οὗ Ὀεϊηξ ἃ ξῖοββ. 866 ἴΠ6 Νοῖίδ δὲ ἴδε επὰ οὗ 
186 σπαρίοτγ. 

18. οαυ γι μῤ, 51ἃ Ἱ, απ κεὶ γομ οὕεΥ" 
2 δε ὀγοοῖ Ζεγεά. ΤὍὕΠ6 τγογάϑ, “"βαἱὰ 1," ἰῃ-: 
ἰτοάυςοα ΌΥ ΟΥ̓ ἰτδηβίδίογβ δ ἴδ6 ἰδϑῖ 1Ὸ- 
νἱβίοῃ, δηά ποΐ ἔουπά ἴπ ἴπὸ ΗἩρφῦτενν, 5δου!ὰ 
Ὀς ἀτορρεά. ὙΤῆὴε νογὰβ “" σῖϑα ὕρ, δπὰ βεῖ 
γοῦ ονοσ ἴμα Ὁγοὸῖκ Ζεογοα") ςοπηοοῖ {Π6π|- 
ϑ6ῖνο9 ψὩ Ὁ. 9, δηὰ ἴοιτηῃ ἴῃς ςοπο]υδίοῃ 
οὗ νι ϑαῖ Οοάὰ 5118 ἴο Μοβεβ. Τδὸ ᾿πίοιτηθς 
ἀϊαῖο νῦ. τηυϑὲ Ὀε τοραγάδά, 1Ὲ δἱἹἱοννοά ἴο 
δίδηδ ἰπ ἴπὸ ἰσχῖ, 85 ραγεηΐϊδμεῖϊς. Μοϑεβ 
ΤΟΘΌΠΊ65 ἰ6 δγτγαῖίΐνο ἴῃ ἢϊ5 οὐὴ τγοσάβ ἴῃ 
Ὑ8δῖ ἱπηπιθϊδίθ ἕο ονγβ: “ Δηὰ νὰ τνοηὶ 
οὐοῦ ἴῃ6 Ὀγοοῖ Ζεσεά," 

14. Βεῖογο [ΠΟΥ ραβϑοὰ 1ῃ6 Ζεγεά, “δὸ 
ξεπετγδίίοη οὗ ἴ[δς τηθῃ οὗ νγᾶσ,) ννΒΙ ἢ οΑπιδ 
ουΐ οὗ Ε δὰ Ραϑϑοά ἀνναῦ. ὙΤλὺ5 ννᾶ5 
δ Β]1οἀ τῆς βοηΐθηοθ οὗ Νυπι. χὶν. 22, [δῖ 
ποηδ οὗ ἴπεϑ6 πῆίθη 5ῃουϊὰ 566 ἴπ6 Ἰδηὰ τς ἢ 
Οοὰ 5νναΐε υπΐο [δεῖν ἔα μοτβ. Εσόῖῃ [86 Πίρἢ 
δτουπά, οὐ ἴπῸ οἴδπεῦ 5ἰάθ οὗ ἴδ Ζογοά, ἴἔννε 
ἸΔΘΠΌΥ τ ἢ τἴῃῈ νὰν Κοτεκ (5ε6 Νυπι. 
ΧΧΙ. 12), ἃ ἀϊϑίδηϊ νἱονν οὗ ἴ(ῆ6 Ῥγοπηϑοά 1,δηὰ 
τας μᾶνα Ὀδοη οὈἰδιποά; δηὰ δοσοσγάϊηρ ἴο 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΝΥ͂. 1|. [ν. 1ο---21, 

ψεγα νγαβίεά ουξ ἔτοπι ἀιλοηρ (ἢ Ποβῖ, 
85 ἴηε ΓΟᾺῸ ϑύγάγε ὑπο ἘΠ ηη. 

Ὶς Ἐὸογ ἱπάεεά {πε παπά οὗ {πὸ 
Ἀ νγῺ8 ἀρδϊηβὲ ἴΠεπὶ, ἴο ἀδβίγου 

τΠεπὶ ἔτομλ δπιοηρ ἴῃς Ποβί, υπ|}} {ΠΥ 
ὙΈΓῈ σοηϑιυπηαά, . 

16 4 ὅο [ἴ ςᾶπι6 ἴο ρΡ438,  δη 4]] 
ἴῃς πιεῃ οὗ νγᾶγ ψεγε Ἴςοηβιιπχεὰ δηὰ 
ἀεδά ἔτοπι ἀπιοπρ' ἴῃ ΡΕΟρΪα, 

17 Τμαῖ τῆς ΠΟΒῸ ϑραΐζα ὑπο π|6, 
ΒΑΥ ΠΡ, 

18 ἼΠοιι ἃγὲ ἴο ρᾶ88 ονϑῖ τῆγουρῇ 
Ατ, τῆς οοδϑὲ οὗ Μοδδ, {}}8 ἀδγ : 

19 Απὰ τυλεη τοι ςοπγαβὲ πἰρῇ 
ονοῦ ἀραίηβῖ ἴῃς σἢΠ]άγεη οὗ Απηπιοῃ, 
ἀϊἰδβίγεβϑ τῃ6πὶ ποῖ, ποῦ τηεά ες νυτῇ 
Πα: ἔὼγ 1 ν}} ποῖ γίνε τῆες οὗ 
16 ἰαπά οὗ τε ς“μΠ]άγεη οὔ Απιπιοη 
ΩἼΥ Ῥοββϑεϑϑίοῃ ; δεζδιιβα 1 ἢᾶνςε ρίνεηῃ 
τ υηἴο τῃ6 σὨΠ]άτεη οὗ μοὶ 3ῶγ ἃ ροϑ- 
86 581 0ῇ, 

20 (Τμδὲ αἷβϑο ννᾶϑ8 δοοουηίεά 4 
ἰλῃὰ οὗ ρἰδπίβ : ρίδηῖβ ἀννεὶε τῃογεῖπ 
ἴῃ οΪά εἰπι6 ; δηὰ τῆς Αιῃπιοπίίοβ οΔ]] 
1Π6 πὶ ΖΔιΏΖι ΠΊΠ11Π18 ; 

21 Α ῥΡξθορὶε ρτεδῖ, ἀπά πιᾶηΥ, δηά 

ϑεεΐζθῃ, αὐδῇ 6πιβαϊθπὶ οδῃ δὲ 866 1 οἶθδγ 
τνοδίΠοσ. 

16--19. Ἐτοτῃ [86 Ὀγοοκ Ζογοά [δ ρβθορὶθ 
ΟΥ “ΌΥ {πε ΨΔΑΥ οὗ ἴδε νυ] ογηθϑβ οὗ 

Μοδῦ," 2.4. Ἰορανίηρ {86 σουπί οςσουρὶοα ΌΥ 
Μοδῦ οπ {δεῖν Ἰεῖ, ἀπὲ} ἸΒΕΥ σάπια ἴο {86 
Ασηοῃη, ᾿νὩϊςἢ ἐοστηδὰ δὲ [δὲ Ὀστὴδ [6 ποῖ - 
οσ Ὀουπάδτγ οὗ Μοαδῦ, δηὰ ϑοραγαϊοὰ Μοαδῦὺ 
ἤτοπὶ ἴ[Β6 Απλογῖοβ δπὰ ἴπ6 Απιπιοηϊίο5. Αἵ 
186 Ασηοη ΠΟΥ ννου]ά, ἴῃ δεῖν ᾿ἰπὸ οὗὨ πηδσςῇ, 
σοπιο προ (Π6 ἰοττίοσθ5 οὗ δ οη, δηὰ σοῃ- 
ΒΟΠΌΘΠΕΙΥ ὁ“ ΠἰΡἢ οὐοσ δρϑὶηϑι" (ν. 19) ἴῃοβο 
οὗ [6 Απιηπιοηϊίοβ, νῆο ἀννγοὶς το ἴῃ οὗ 
δ:5οη 5 Κίπράοῃ. Τῆδ τηρηϊίοη οὗ ἴδο Απὶ- 
Ττιοη 65 Ἰεδά5 ἴο τῆς ᾿ηϑετοη (υν. 2ο---23) οὗ 
ΒΟΙΏΘ ῬΔΓΠΓΟυΪΑγ5 πη 16 δηςίθηξ ἰῃ84- 
ὈϊΔη5 οὗ ἴδεϑε ἀϊπίτιςῖ5, δηά δμοὶγ οχιοστηηδ- 
ὕοη. 

40--28. Τἢεθο υν., {κὸ νυ. 10--- 22 (566 
Ὠοΐ6), ἃγὰ ἴῃ 411 κο  ποοὰ δὴ δάάϊξίοη πιδάθ 
ΌΥ ἃ ἰδίοσ γενίβεοσ, ὅ6ε6 ἴι6 Νοῖα δὲ ἰδς επὰ 
οὗ ἴδε σδαρίοσ. 

20. Ζα»ιπξιρηηι».] Α φίαηϊ γᾶσθ π51.21] 
ἸΔεπεβεά, ἔγοπι [Π6 5: ΠΑ ΕΥ̓ οὗὨἨ πᾶπιο, νυνὶ 
ἴῃς ΖυζΖίπι5 οὗ Οεηῃ. χὶν. ς. [{ ψουϊά γεὶνο 
ἘΟΡΕΗΝΥ ἴο [ἢ]5 σοηϊοοΐυγο 1 νὰ οου]ὰ 

δυγα [Πδῖ ἴδ6 ὁ Ηδιη᾽ οὗ παῖ γοῦϑο 5. [86 
ΠΆΤΊ6 οὗ [δε Τἰίεἴ οἷἐγ οὗ [ῃς ΖυΖίπιβ (566 ποῖδ 
ἴῃ ἴος.); πος "δι᾽ σρῃς [πο 6, 458 
ΤαυςὮ, Αἰαγικ (’ ΒΙίδ]6 Α1145,᾽ Ρ. 8), ἀπά οἵἴδιοῖβ 



᾿ Ηεδ, 
δεχὶν, 
2: :έ2:, 

ν. 22---21. 

1211, 485 16 Απαϊκὶπηβ; δυῖ τῇς ΓΟᾺΡ 
ἀεϑιγογεά τμεπὶ Βεΐογε τμαπὶ; δπὰ {ΠεΥ 
βδιςςος δα ἔπεα, ἀπά ἀννεὶς πῃ τπεὶσ 
βίεδά : | 

22 Α8 ἢε ἀϊά ἴἰο ἴδε Τἢ] ἄγεη οὗ 
Εϑδι, ψ ἢ ὶο ἢ ἀννεὶε ἴῃ δοῖγ, ἤθη ἢς 
ἀεβίγογεά τὴε Ηοτίπιβ ἔτοπι Ὀείΐογε 
τμεπὶ ; ἂπά Πα βυςςεεάεά τῃεηι, ἀπά 
ἄννεϊο ἴῃ {πεῖς δἴεδά εἼνεη ὑπίο [ἢ ]8 
ἀΔγ: 
ΑΞ Απά τῆς Ανΐπιβ ψν θῇς ἢ ἀνγεῖξ 

ἴῃ ΗδΖεγίτα, φυθη ὑπῖο ΑΖΖΔΑἢ, τῆς 
ΟΔρδιίογίπγ8, ν ἢ ἢ σάπια ἔοἢ οὐ οὗ 
Οδρβΐοσ, ἀεϑίγογεὰ τπεηι, ἀπά ἀννεῖὶς 
ἴῃ τῆεῖΓ 816Δ4.) 

24 ὅ Εἶδε γε τ|ρ,) ἴαἶζε γουγ ἸουΓ- 
ΠΟΥ, πὰ ρ438 ονεῦ ἴδε γίνε Ασποῃ : 
ὈοΠο]4, 1 Πᾶνα ρίνεη ἱπίο (πἰπα μαπά 
δΙθοη τῃ6 Απιογῖτε, Κίηρ οὗ Ηεβῆθοη, 
πὰ 5 ἰαπά : ̓δθερίη ἴο Ροββ688 1225 
Δ ςοηϊεπά ἢ ἢϊπὶ ἴῃ ΒΑίεὶς. 

Ὡς ΤΠ8 ΟΔΥ Ψ}}} 1 Ὀερίη ἴο ρὰξ 
τς ἀτεδά οὗ ἴπεε δῃηά ἴῃς ἔεαγ οὗ {πεδ 
ΠΡΟ (ἢ6 παίίοῃβ ἐῤσέ αγε ὑπάεσ της 
γῆ οἷς ἤδάνεη, γῆ 5}4}} ἤεᾶσ τερογῖ 
οὗ τπεε, δηά 858}4]1} {γεπλῦ]ε, ἂπά ὃς ἰῃ 
Δηρι 5ἢ Ῥεσδιιβε οὗ πες. 

ΞΌΡΡΟΒΟ, ἴδ τοοῖ οὔ τῆς πδπιὸ ρίνεη ἴο [86 ςΒίοῖ 
οἰ οὗ [δε Απηπηοηϊΐεβ, ἈΔΌΡΔΙΒ-ΑἸημηοη. 

238. δὲ “Μυὶ»: αὐδίοδ ἀαυεῖξ ἐπ Ἡκσπε- 
γίνι, ευεη πο “χ πα} ἘἈολὰ ἄδεα, οὗ Ὡς ἢ 
ΑΖ2ΖΔὮ 15 ἴ6 Ηεῦτενν ἔοστη. “" ἩδζΖοσίπι" ἷ9 
ποῖ 51ὙἹ ΓΕ ἃ ΡΓΌΡΕΟΥ Ὠᾶπιθ, Ὀυζ πηθ8Π5 ὁ“Ὑ1}"- 
λγο5,,) οὐ “" ΘῃΟ]οθΌ ΓΕ, ΡΥΟΌΔΟΙΪΥ 50 ἢ 845 ἅγὰ 
5111} σοχησηοη ἴῃ ἴδε Εδεῖ. Α ρίεςθ οὗ στουηά 
8 ϑυσττουπάἀοὰ ψ ἃ τάδ ἔεηςε, ἱπ ἴδ6 πιά ςῖ 
οὗ ψνΒς ἢ [δς ἴδη5 ΤΩΔΥ ὃς Ρἱἰομοά, ἀπά [86 
σδίι]α τεϊμβογοὰ δὲ ἡἰρμς ἰπ 534 ΕἾ ἔΠῸΠι ΠηΔ-. 
ταυάεῖθ. Τῆς Ανἱπιβ ἄγε πο ἀοιδὶ ἰάεπιϊοδὶ 
ΜῈ [6 Αν ῖε5 οὗ [οβῆυδ χὶϊ!. 3, ἀπ ρΟΞϑΙὈΪΥ 
ςοηηῃεοςοϊεὰ ἢ 186 Ανὰ οὗ  Κιηρβ ΧΥἹ!. 24. 
Ὗνε Βᾶνε ρεύῆδρβ δποῖβεοσ ἴσαδος οἵ ἴδεπὶ ἴῃ 
Ανπι, [86 Ὡδῆηθ οὗ ἃ Βεοη͵απηῖο ἴονγῃ, [ο8}. 
ΧΥΙ. 22. ΑΒ {πεῖν αἀἰδίσιοςϊ ρρθᾶτβ ἴο ἤᾶνα 
Ὀδδη ἱποϊυάοά ἴῃ [86 ῥγομιῖϑο ( [οβἢ. χί!!.) [ἃ 
ΘΕΟΙῚ8 ὈΓΟΌΔΟΪΕ ἔμδὶ [ΠΟΥ Ὀοϊοηροὰ ἴο {π6 οΥὐἹ- 
δἰμδὶ Οδηδδη ἢ} ρορυϊαδίίοη ; δηὰ 85 ἴῃς νσογάς 
“ἰ ἔγογη 86 βου, ἢ ΠΙς ἢ 05}. ΧΙ, 4 
Ὀεξίη8, ὈοΙοη ἀΡΡΑΓΟΠΕΥ ἴο ἴδ6 Ὀσγοςθάϊης 
γοῖβο, ἃ ττουϊὰ ἀρρεᾶσ τμδὲ [ῃ6 Ανὐοβ ἀννοὶς 
πῃ ἔπ6 οχίγομης ϑουΐβοτηι ἀϊδίτίος οὗ [μ6 ἰδηά, 
ὙΠΟΙ͂Γ ὩΔπιῈ ἰ5 δα ἀδὰ 49 ἃ 5ογῖ οὗ Ὁ  ὙάμΑηΩΣ 
ἴῃ [15 ραβϑᾶρε οἵ Τοβῆυδ ἴο ἴμοβε οἵ ἴδε ἔνε 
Ροννογ} οἰ 65 νδις ἢ ἐοστηθὰ ἴπ σου ἀΟΓΔΟΥ͂ 
οὗ {πὸ ΡΒ" 5ϊἴπο8. Το ΑΥἹτὴβ ὑσεγὸ ἀου θ1]658 
ἃ δβοδίίεσεά τεπιηδηΐ οὗ ἃ υοτοὰ ῬΪ6 
᾿ἰνίῃς ἴῃ (πεῖν ὁ’ μλζοσίπι ᾽" ἴῃ ποϊξῃθουγ- 

ΘΕΠΤΕΚΟΝΟΝΜΥ͂. 11, 

26 4 Απά 1 8εηξ πιοββεηροῦβ Οιἱῖ 
οὕ τὴς νι] άἀογπο88 οἵ Καάοηλοῖι ὑπο 
ϑίδοη Κίηρ οὗ Ἡδβῆροη τυ γγοτάβ οὗ 
Ρθᾶς6, 84 ΥἹηρ, 

27 “1,εἴ πλ6 Ρ8538 νὰ τδν τ ΤΥ ἰδηά : 4 Νυπιδ. 
ἱρὴ ὙΨΑΥ͂, Ι ὅτ. δὲ, 22, Ιν}}] ρὸ αἷοηρ ὈΥ τῆε 

ΨΨ1} Πα ΒΓ τὰγη πηΐο τλς τρδς μαηά 
ΠΟΓ ἴο τῆς Ἰεξ. 

28 Ἴου 5Π4]0 8611 πι|6 πηεδὶ ἔογ 
ΤΛΟΏΘΥ. ἴπδῖ 1 πηᾶὰγ εαξ; δπά ρίἷνε 
ΤῊΣ ὙΓΔΙΕΓ [ὉΓ ΙΏΟΠΕΥ, ἴπδὶς 1 ΠΊΔΥ 
ἀγηκ: ΟὨΪΥ 1 ν}}} ρᾶ585 τῆγοιρἢ οπ 
ΤᾺ ἔεεῖ; 
“20 (4.5 [86 ἙδΙΠ]άτεη οὗ ἔϑβαιι νη οἢ 
ἀνε]! ἰῃ δεῖγ, δηά τὴς ἱΜοδθιῖεβ ννῃϊςο ἢ 
ἄννε}} 'ἰῃ Ατ, ἀϊά υπίο πηὲ;} ὑπ|}} 1 
821] Ρ438 ονεσγ Ϊ]ογάδη ἱπῖο τῆε απ 
ΜΈ ΙΟἢ τῆς ΓΟΚῸ οὖν Οοἀ ρίνειῃ 8. 

40 Βιυῖ διῆοη [Κίπρ οἵ Ηδεβῆθοη 
ὑοῦ] ποῖ ἰδῖ ι1ι5 ρᾳ88 ὉῪ ἢἰπὶ: ογ μα 
ΓῸΟΚΡ τὰγ (οὐ μαγάεπεὰ ἢἷβ 8ρίτίξ, 
πὰ πιδάς ἢϊ8 ἢεαγί οὐϑιϊηδίοθ, τῃδὲ ἢς 
ταῖρς ἀοἰ νοῦ ἢϊπὶ ἰπῖο ΤΥ Παπά, 88 
αρῥεαγείῤ τἢ}8 ἀλγ. 

21 Απά τε Ψ»- 8814 υηΐο πε. 
Βεδοϊά, 1 πᾶνε Ὀεριπ ἴο ρίνε ϑδίμβοη 
ἃπαὰ ἢ8 ἰλπά Ὀείοτε ἴπεε: Ὀερίπ ἴο 

Βοοά οὗὁἨὁ ἁ Οεασ. Τὰ νογά, τς ἢ πηδᾶη8 
ἐς χα] η5," 566 Π|5 ἰΐ96} οχργεβϑῖνο οὗ (δεῖς ἐδ ]]θη 
οϑίδίδ, 

[1 45 Ὀδδη ἱπέοττοά, ἔγοπι ἴθ πηοπέοη οὗ 
ἴπ6 Αν ἴεβ 'ἰπ [οβδυδ ἃ ς.. [δὶ {μεῖς σοημηαοϑὲ 
ὉΥ [86 Οδρδίοσι πη οδηηοῖ πᾶν ἰδκοη ρἷδος 
{ΠῚ [λ6 ἀδγβ οὗ [86 [υάγξε5 αἵ ἴΠπ6 θαυ οὶ, δηὰ 
πδὲ 186 ρδϑβᾶρο Ὀεΐοσε 0.8 18 σοῃϑο ΠΕ οὗ 
ἰλῖοσ ἀδίς ἴδῃ Μοβεβ. ὍΤὴδ ρβϑβϑᾶδθ [25 ἰῃ- 
ἀεεὰ [π6 ἀρροδσάηςδ οὗ ἃ ποῖδ γῇ ἢ [45 [τἢ- 
ΡΓΩΡΕΣΙΥ ἔοιιηὰ [8 νγᾶγ ἰηἴο [8 ἰοχί: 866 ου συν. 
10-- 12. Βιῖ ἴἴ 15 υη]1κοῖγ ἰδδὲ 186 μεν τλνώς 
ΤΊΓη5, βόθυνος {Πεὶσ ᾿ηνδϑίοη ΤΑΥ͂ πᾶν ᾿ 
οχιγραίοα [6 Αν ἴε5 υἱίογ!γ ; δπὰ [86 σδασγας- 
ἴον οἵ ἴ86 ποῖϊοθ ἴῃ [οϑῆυδ χἱδ. 3, 4 βυρρεσῖβ 
(δὲ [86 Ανἱῖθβ8 γεγο ὄνθη ἴδε ἀοροηάεηξ οἡ 
6 ῬὨ σε ποβ (,. 6. (πὸ Οδρηϊοσίπι5), ἀπά Ἴοη- 
ΒΕαΠΌ ΠΕ ἰδαΐ {πὸ οοηφυεδὲ μδὰ ἴδκθῃ ρἷδοθ 
Ἰοηρ Ὀεέοτο, 

1,ΧΧ. ᾿ἀοπβος ἴπ6 ΑΥἱπὶβ δπὰ ἴτε Ηνιοβ, 
τοὺπάσστηρ ὈοΐΪδ Εὐαῖοι. ὙΠῸ ΠαπΊ65 ἃσὸ μοῦσα 
ἜΘΥΕ τδάϊςδ}} ἀϊδετεηὶ ἱπ Ἡροῦγεν,. 

4δε Οαρδιονὶ»..} 566 ποῖβ οῃ Οσεῃ. Χ. 14. 

2Θ. Κοάρριοι δ} ΤΠ ἴον νγᾶ8 δῇἔῖοσ- 
ψᾶτάς δϑϑρτιθὰ ἴο ἴπ6 Ἀδυθεηϊ65 (7 οβἢ. χίῇ, 
18): [ νγὰβ (α Οδτοη. νἱ. 10) 80: οὗ [ἢε ο[68 
ουΐῖ οὗ ἴπδὶ τὴῦε φσίνοη ἴο ἴδ 1,ονϊϊο5. [19 
ὨΑΠΊΟ δἰ βηΐῆε5 ““Θδϑϊογηπιοβὶ ραγίβ.᾽" 

49. Οὗ χχιϊ!. 3, 4) δηά ποῖ, 

809 
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΄“ Νυπ, 
41. 23. 

ΤῊ Ὁ. 
ΦΌοΡ οἱ 
φ πεν, 
α, 4] τυο- 
νιόῃ, απαΐ 

ροβδεϑϑ) παῖ τῆοι τηᾶγεβῖ ᾿πβεσὶς ἢ 8 
ἰλπά. 

2 “ἼΒεη ϑίβοῃ Ἵοδπιδ οὐξ δραϊηβῖ 
8. ἢ6 Δηὰ 141} Πῖ8 ρεορὶα, ἴο ἤρῃῖ δ 
7412. 

242 Απά τὲ ΓῸΚΡ οὐὖΥ Οοά ἀε- 
Ἰἱνογεά ἢἰπὶ θεΐογε 8; δπηἀ νγε 5πιοῖα 
Ηἰπι, δηὰ ἢΪ8 8βοη8. ἀπά 1] ἢ 8 ρεορὶε. 

24 Απά "γε ἴοοκ 4}1 ἢἷ8 οἰτἰε8. δῖ 
(δῖ εἰπια, δὰ υξῖε ! ἀεβεγογεά [πε 
πλθη, ἃπά τῆς ννοπιεη, δηά τὰς {{π||ὲ 
οὔθ8, οὗ ἐνεῖῦ οὐἰἴγν γε Ἰεΐξ ποης ἴο 

ἐδ έζς οηδς. ΤΟΙΏΔΙΠ ω 

45 Οηϊγ ἴδε σλί]ε νγε ἴοοῖκ ἔῸσ ἃ 

ὈΕΙΤΕΚΟΝΟΝΜΝΥ͂. 1]. [ν. 32---.-37. 

ῬΓΕΥ͂ υπΐο οὐ γϑεΐνεβ, Δπά τῆς 5ρ01] οὗἉ 
τῆς οἰτ|65 ννῃϊς ἢ ννε ἴοοκ. 

46 Ετοπι Ατοεῦ, Ὡς ἢ ἐς ΕΥ̓͂ τῆς 
Ὀτηκ οὗ τῆς σῖνεσ οὐ Ασποη, δηά 
,ῆομι τῆς οἵ τῆδῖ ἐς ΕΥ̓͂ {πε τίνεγ, 
Ἔδνεῃ ὑπο ΟἹ] ελά, {ποτα ννὰ8 ποῖ οὴς 
ΟΕ ἴοο βέγοπρ ἔοσ 8: [6 ΓΟΚΡ οὐΓγ 
Οοά ἀεϊϊνετεά 81] υπῖο 8 : 

27 ΟΠἿΪΥ υπῖο τς ἰλπά οἔἉ τῆς ςἢ!}- 
ἄγεη οὗ Αιπιοη ἴποι οςλπγεϑῖ ῃοῖΐ, 507, 
υπΐο ΔΩΥ͂ ρίαςε οὗ τὴ τίνεγ [δῦ οΚ, 
ΠΟΙ υπηῖο [ἢς6 οἰ ς58 πῃ τῆς πιοιιηῖδ: 8, 
ΠΟΙ πηῖο Ὑδαίδοονεσ ἴῃς ΓΟΚῸ Οὐ 
(σοά (ογρδά 8. 

34. εἰογὶν ἀεειγογεά ἐδὲ "πε, απά 1δὲ 
αυον»έγ,) απά {26 δ οπδς, οΥ ευεν εἰ! }] Ἀεη- 
ἄογ, 1δὰ ππάᾶοσ ὍΔη ΘΥΘΥΥ ἱπρδΌϊ θά 
οἰγ, Ὀοὰ ποῖθι δηά οὨἸ]άχθη. ϑ86ὲ 
Νοῖο δὲ ἴδ6 εηὰ οὗ ἴῃ σδδρίεγ, 

86. “γοον, «υδέεῦ ἐξ ὅγ 1δε ὀνγίπ οὗ ἐδὲ γῆυεν 
9 ““"ποη] Ατοεῦ βἰοοὰ οῃ με πογῖῃ Ὀδηκ οὗ 
(ἢ τίνοσ, δηὰ ννᾶ8 δεϑιψηθα ( οϑδῇ. χὶϊὶ. 9, τό) 
ἴο ἴδο ττῖδο οὗ Κϑυδεη, οὗἁἉ ννδιοἢ τ ἑοστηθὰ [86 
πιοϑῖ βου ΠΥ οἰ. Βυγοκμβαγάϊ ἴῃ 1892 
ουπὰ ἴδ6 τυΐπ5, ννΒ]ο ἢ 511} ὈδΑΥ [86 ΠΔΠῚΘ 
ΑΓΑΎΓ, οὐ ἴδε οάρε οὗ ἃ οἰ ΠΕ ὀνευ]οοκίηρ τἰ8ὲ 
τίνοσ. “Ὑτάνεῖς, ρρΡ. 372-274. Μεβμὰ ἴἰη 
[πΠ6 261} [πὸ οὗ {πὸ Μοδθὶῖζα βἴοπθ σεοογάβ 
τῃαῖ “6 ΠΕ Ατόοοῦ πὰ πιδὰθ 186 τοδά ονὸῦ 
186 Ατποη." Νὼ ἀουδὲ ἴδε οἰ ΕΥ̓ νγᾶ5 τεβίογεά 
δηθὰ ργοῦ ΔΟΪΥ το- ἕο ποὰ ὉῪῚ Μεβδδ δῆεσ ἢϊ8 
διισοεβθος οὐο Κὶπρ Αδαζίδῃ. [ἢ [86 ᾿δξον 
ννογάϑ οὗ {86 {πὸ ἀῦονο χυοίεά τὸ σογτγεςεῖῦ 
ἱπίογργείοά ΌΥῪ Νϊάθκο, Οἰπϑουσῷ, δίς.) 85 
ἱπιρογέηρ (μβαὲ Μεβῃδ Ὀγἀροὰ ονεσ ἔπε υδ]]εΥ 
οὗ {πὸ Ασποη δὲ [18 ρίδοθ, [6 σοῦ ννᾶ5 ἃ 

εἰξαηῖς οπθ. ὙΠῸ νὰ δογοβθ ἰ5 στοαὶ (ἰΐ 
15 ἀεβοσιθοὰ ὈΥ Βυγοκδαγάξς 45 “δρουΐϊ ἴνο 
ΒουΓ5᾽}; ἴδ νἈ]ΠΠΟῪ 15 ἄθορ, δπὰ ἴπ6 ἀδϑοοπὶ ἴο 
Ἰταὐταρί. [ἢ Ἀοπιδη {ἰπιε8 ᾿ξ νγᾶβ σραπποὰ ὈΥ͂ 
ἃ νἱδάυςϊ ἔπε χὰ] πη5 οὗὨ νυν] ἢ 511} τοπιδίη, δπὰ 
ὙἘΙΟΝ νᾶ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ὁ οἡ 186 ᾿πὸ5 οὗ 86 
οὐ ξίηδὶ σἰπισΐυγε οὗ Μεβῆα. [ἴ πηιϑὶ ηοὶ 6 
ςοηΐουηδοδ ψὩ “Ασόοσ, ὑνΠςἢ 15 Ὀείοσε 
ἘΔΌΡΑΙ" (1058. ΧΙ. 25). Ὑῖ5 Ἰδίξεν ρῖδοθ 
νγ85 ““ Ὀ111,᾿ 2.2. σεῦ, ὉῚ [6 Οάϊξες 
(Νυπι. χχχὶ. 24)} Ὀεϊοηροά ἴο [παῖ {π|06 9 
δΔηἀ ννᾶ8 σοῃϑο Ό ΠΥ ἔτ ἴο ἴπ6 ποσί οὗ [ῃ6 
Ατποη. Α {πἰγὰ Ατοεσ ἰῃ ἴδε πε οὗ [υὐδῇ 
5 τι Ποηθὰ 1 ϑᾶπι. χχχ. ϑ. 

απά ὕγονρι ἐδὲ εἰν δαὶ ἐξ ὃγ ἐδὲ γίυεγ] 
ΓΑ ΕγΆΠΥ, “1ἢ ἴδε τήνεγ." ὙΒὲ 5ἰζυδίίοη ἴ9 
ΤΩΟΙῸ ἀΙ5Ε ΠΟΥ ἀοϑοτ θοὰ [οϑδυδ χὶϊ. 9, τό, 
85 “ἐπ δὲ »επἱ οὗ ἴῃε τίνοσ." ὙΠ νογάς 
ἅ1Ὸ ποῖ ἃ δισίμοσ ἀσϑοτρίίοη οὗ Ατσοοσ, δίς 
νγ͵ἃ38 ὁ δὲ ὀγίπᾷ οὗ ἴπ6 νδιὶου, ποῖ ἐπ 266 
εἶ 1:1 ΟἹ “. ὙΒΟΥ ροϊπξ ἰο ΑΥὐ Μοδῦ, παπιοά 
ἴῃ ο. 18, ννὩΙΟὮ 5. “1ῃ6 ἀννο!]ηρ οὗ Ατ᾽ οὗ 
Νυπι. ΧΧΙ. ας; ΠΕΓΕ δ66 ποῖς δηὰ σοῖϊ, 

ΝΟΤΕΘ ου (ΗΔΑΡ. 11. 10--- 12, 20---23, Δηα 14. 

ΟΥΎΒ6 ἴνο δβτοὺῦρβ οἵ εἰβηοϊορίοαὶ ποίϊοοβ 
ςοηϊδιποὰ ἰῃ ἴπεθθ ῬαϑβαρῈβ5 αν Ὀδεη Ἰοηξ 
Δξο ϑβυβρεοςϊοα ἴο δδ ᾿ῃϑου[οη5 ἔγοπι ἃ ἰδίεγ 
μδηά: 50 Κοηηϊςοίί, Οεάάεβ, Βοοϊμγογὰ; δηὰ 
866 Ἀοβοηπι. ἐπ ἰος, Ὑῃ6 τοάβϑοῃβ ἴοὺσ [ἢ]15 
ΟΡἰπίοῃ ἃτὲ σοσίδιηγῦ γε Πίγ. 

(()ὺ δε σεπιονδὶ οὗ Ὀοϊῇῃ ἔγοπι ἴθ πᾶῖτὰς- 
ἄνα ποῖ ΟἿΪΥ ἀοεβ ποῖ ἰπυτε ἴξ, θυϊ στεδ 
δἀὰ ἴο 115 ἀϊγεςίηοβ5 δπὰ οἰεςξνοηθβθ [{ 15 
ἐπλροβϑῖῦϊο ποῖ ἴο 866 [ῃδῖ υ. 12 οἰοϑεὶν δ6- 
Ἰοηϑ8 ἴο υ. 9, δὰ ψὮξη ἴδ6 ἴνο ὅστε σϑδὰ 
ςΟΠΒΕΟ Εν ΕΙῪ ἴ 15 ἀπο] ἴο ἐθοᾶρο ἔπ οοπ- 
νἱσοη παῖ [παὶ νγδθ ΠοΓ οσιρίηαὶ σοϊδέϊοη, 
Το Α. ΡΥ. ἱπάδοά ὑρννασγαηι Δ Ὁ αἰγθυῖος 
186 ογάδν ρμίνδ) ἰῃ τ. 12 ἴο Μοβεβ ὉΥ͂ ἱηΐοσ- 
Ροϊαίίης ἴ6 σοσγάς “"βαἱὰ 1.) Βυῖ τ. 12 
ΟἸΘΑΥΥ ξῖνεβ [6 εἶοϑε οὗ ἴδε ᾿ὐνπα Ὀομοϑὲ 
Ὀεζυπ ἴῃ τ. 9. δ ΠΉΠΑΣΙ͂Υ ἴῃ6 ν΄ λο---2} ἰῃ- 

ζοστυρῖ, ποῖ φυϊῖο 50 
ἃ 5 πᾶν αἰ γοςῖο 
τρεηςοα ἴῃ υν. 17 544.) ἀπὰ οὗἩἁ τ} ]ς ἢ ον. 24, 

τλλτκοὰ ἰῃ Α. ΥὟ'. 85 
ΓΕΔ ΠΥ {|{|6 δοσ [86 τηδηποσ οὗ Μοϑεοβ ἴο 
Ὀγθδὶ ἴῃ ρου ἴπ6 σοπιημυηϊςδίίοης οὗ Οοά ἴο 
᾿ἴτ ἢ 
ὈΠ5ΌΪΔΌΪ]6 ἴο τορασὰ {Π656 ἐγαρτηθηίβ οὗ δηςίςης 
ΒιΙΘΙΟΥΥ͂ 45 ροσίίοῃβ οὗ ννβδαιὶ (σά γενθαδ]θά, 

ἰδληὰ οὗ 15 
Θ6Ώ56, τοῖο ἴο [86 ςοπηυεϑὶ οὗ σαπδδῃ 85 ἃ 
Ῥαϑὲ ἰγδηβδοίίοη. 
4.5. ἴθαλι ἴτἴῃ)6 ρᾶϑϑαγε 15 ὑσορμεῖςοδι,, ἴδμαὶ ἴὲ 
χοίεγϑ ἴο ἴπ6 ΤοστΊ [ΟΥἹ65 

Ὀυξ 5 πιδηϊξεϑι]ν, 
ἢ οὗ Οοά ἴο Μοϑοβ ςοπ- 

45 ἅτε ἴα ςΠοποϊυδίοη. ὙΠΟΥ͂ τὸ ὈτΤΟΡΕΙΥ 
Ρασεηίβεῖς: δυῖ ἰξ 15 

1Π6565: δηὰ 1 966 π|5 βοιουνῃδι 

(.) Τα νογάς “858 5γδ6] ἀϊά υπίο {πὸ 
Ῥοβϑεϑϑίοῃ," ἴδκϑη ἴῃ ἴποῖσ ἠδίυγαϊ 

ΤΠε ἐχρ δληδίοηβ οἤεγε, 

ϑίβοη δῃὰ Οἱ οῃἱγ. 
ἄχςε., ἅτε ποῖ 52{Ἰ53εῖοσγυ. 

.. (2) Βα οδϑεγσνδίοῃ ἴδαξ ἔπ νν. ἴῃ 41165- 



νυ. 1- 4.7 

[ἴοῃ ἅγὸ σούτῆδηο ἴο ἴπ6 ρυγροβα οὗ [6 ὩλΙΓα- 
{ϊνο 15 ἴσο, θυΐϊ ἄοεβ ποῖ οἵ 1961 ὑσγονς [πδὲ 
ἘΠΕΥ ἔογπιθά οὔ ΊΠΑΙΪΥ ἰηΐερταὶ ρογίϊοηβ οὗ 1. 
Κυ. το---τὰ ἅγα ΟὈΥ ΟΊ ΞΙΥ ᾿ηϊγοάυςοα ἴῃ 6Χ- 
Ρἰδηδίίοη οὔ ἴδε σἰδίοσηθηξ [Ππδῖ “"ἂσ νγᾶβ 
ἴνθη ἴο ἴπ6 Ἑδ] τε οὗ 1.οἱ." Οοὰά ἀεϑιτογοὰ 

πὶ Ὀεΐογα ἴδε οἰ] άσγεη οὗ 1,οἱ πΙ ΒΥ πᾶ- 
οπϑ, 845 Ηδ ἀϊά [Πδ παϊίοῃμβ οὗ (δηδδῃ Ὀεΐοσθ 
106 Ξτ86} 165, ὙΒεγείοσε ἴπῸ [5.Γ8611165 ννεῖθ 
ποῖ ἴο ἀϊξκιυγο ἴδ6 Μοδθϊοβ, γῃῇο δὰ [86 
βάπη6 ἘΠ 6 ἴοὸ ΑΥ 45 1ϑγδεὶ ἴο ὕδηδᾶη. [{{|Κ6 
ΤΟΆΘΟΠ5 ἅτε δαάάυςεά, τνὐ. 20---23,) ΤἴῸΓ ηοῖ 
τη Ἰοῦς ἴδ6 ΑἸηπηοηϊοθ, Βυΐῖ ἴΠ6 ΤοάϑοῃΒ 
ἅτε δητ,αυλτίδη ἀεῖΔὶ]5 νυ ςοἢ σου ]ά ΒΑτα Ϊγ Ὀς 
ὨΘΟΘΘΘΑΓῪ ἔρὺγ Μόοβεβ δηὰ ἢϊ15 σοηζεοιῃροΓΑΓ 68, 
Ὀυΐ τὸ ΘΧΔΟΙΪΥ βυςσῇ ἃ5 ἃ ἰδίεσ δηά ᾿θοαγηθὰ 
Ὠἰσιοσίδη ννου]ὰ ἀδϑῖσε ἴο ρυξ οὐ τοοογὰ ὈΥ͂ 
ὙΓΑΥ ΟΥ̓ Ποηιτηίης δηά {ΠΠυ5ἰγαῖϊηρ [Π6 ρόπογαὶ 
ΔΘΒΟΤΟη οὗἩ τυ. 9 ἀπά το, ἴπδῖ Οοά δπδὰ 
ἐ ρίνοη {μεὶγ ἰδηὰ ἴο ἴδε σμ]άτοη οὗ 1,.οἱ. ἢ 

(4) [τ ἰ5 ονϊάεηξ ποννονεσ παΐ [Π6 ἔτο 
βϑοῖ5 οἵ νυ-, 1 Ἰπϊτοάυςοα Ἰοηρς αἴεσῦ [πὰ ἀδΥ5 
οὗ Μοϑοβ, νχεσὲ ποῖ ἱηϊοηάδά ἴο Ὀ6 ραϑϑθὰ οἱ 
85 Ῥατί οὗ {Π6 οτξίπαὶ ἴοχί, Νὸ διϊζοπιρί νν88 
τοδάς (ὁ ἱπίεγνγεαυθ ἱμοπὶ οἰ οϑεΥ ἰηΐο [6 
ςοηΐοχξ, οΥ ἴο δοοοπηηοάδιῖο [Π6 ΒΤ ΕΟ ΡΕΥ 
οὗ ἴΒεπὶ ἴο [πε οἰτοιυτηδίδηοεβ οὗ ἴῃ ἔογτα 
γεᾶσ δἴεσγ (ἴε ἐχοάυ5. ὙΠΟΥ Τοπίδίη Ἔχδςο 
ΘΌΓΙ τπηδίϊζοσ ἃ5 ἃ πιοάοσγῃ οαἀϊοσῦ τηϊρῃϊς μᾶνθ 
Εἰνθη ἰπ ἘΧρ᾽ ΔΙ ΟΥΎ ἔοοϊ-ποῖθ5: ὃδυῖϊ ψΒΙΟΝ 
ἃ [εν 5} τενίϑοσ, 1 ἀυΪ δυϊβογζοά, ψουϊὰ 
ἔτεϊ νγατταπίοα ἴῃ νυτι της ἀοης ἢ ἢΪ5 τεχῖ, 
διυῤϑιδηι δ! ἰμόπ ννα ΠΙΔΥ τοραγὰ τμοπὶ 858 
Εἰοβθεβ, ρογῃδρϑ σοηἰτ δυο Ὁ. ΕΖΙΆ. 

84. ΤΠΕΑ.Υ. τοηάοεβ Πόσο, “" ὑ [οΥ]Ὺ ἀ6-» 
δἰτογοά ἴδ τηθπ, ἀπά ἴπε νγοσηεπ, δηὰ [δε {1{1|6 
ΟΠ65 Οὗ ΕΥΕΤῪ ςοἰγ.") ὍΘ ἱηϊεσργείδέοη οὗ ἴδ6 
Ρᾶββᾶζε ἴυγζῃβ Ὁροὴ (1) ἴδε ῬσΌρΡοσ 9688 οὗ 
ἴδε ψοτὰά ΠΟ; (14) ἴδε ἔπιθ βγηΐαχ. ἴῃ 
πο ποῦ ράσο συν οδη [6 ἀεοϊϑίοη γτὶνθὰ δὲ 
ΌΥ ουν ἐγδηϑβιδίουβ Ὀ6 ἢονν τηδἰηἰαϊπθὰ, 

Ἐοὸγ (1) ὉΠΌ 5. οὈν] οι Υ οοπηεοϊοά ὙΠ 
ΠΊΌ, δηὰ ἀοοβ ποῖ πιρᾶῃ δάυξ π|8165 45 ἀϊ5- 
ὕης!ξ ἔοι οἴδποσ Ὠυπιδη Ὀεΐηρβ, Ὀυϊ “ὁ ΤΟΥ - 
[215,, «ὁ χηρῃ," ξΈΠΟΓΑΙΥ. [πάροὰ ἴῃ ἴδ 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΝΥ͂. 11]. 

Ργδϑοηΐ ἰοχὲ [Π6 δά} πΊΔ165 ϑθοπ ὀχ οϊυἀεὰ ὉΥ 
[86 πδΐυτο οὗἁὨ 16 ςᾶ96, ἔογ ΠΟΥ Βδὰ ρεγιϑῃοὴ 
ἴῃ ὈΔΙ]ς, ὁ. 22, δηὰ (86 12] αἷπὶ οὗ [86 
ψΕΙ͂Ξα 15 ἴο σοοοσά ἤἢονν ἴΠ6 [5γ26}1165 ςοπηρ εϊοά 
(6 νγοσῖκ οὗ 5ἰδυρῆζοῦ Ὁ δϑοσνγαγὰβ ἀςϑῖσογ- 
ἴῃς ἴδ6 ποηῃ-ςοπιραίαηῖβ.Ύ. ὙΠῈ ψογάὰ οσουϊβ 
δρδῖῃ ἴῃ ἃ 5. ΓἸΓΕἸΥ ραγα οὶ ραϑβᾶρθ, 1, 6. ΤΙ. 
Α. Μ΄. 845 τεπάοσο ἴπ6ὸ ψοσγὰ ςουσθςῖ ἰῃ 
700 χχῖν. 12 ("" Μέδϑη στόδῃ ἔγοπι οὐυξ οἵ ἴπε 
οἰγ}), ἰδου ἢ ἴδεγα ἴοο (45 Πογθ) ἴἴ ββουϊὰ 
Ὀ6 ἴακθὴ 85 ἀερεπάθηξ ὕὑροὴῦ ὝΨ, δηὰ ἴδὸ 
Ῥᾶϑϑαρθ τοηἀοτεὰ “ὁ ἔτοηι (ἢ οἰ ΟΥ̓ τιοη (ἰ. ἐ. 
[56 ἱπμαθιοὰ ςοΙΕγ) ΠΟΥ ταῖϑαὲ ἃ οτγ." [ΙἋ}Ὲὼπ 
7πάρ. χχ. 48 186 ννογὰ οσουγβ νἱἢ ἃ αἰ δσγοης 
Ρυποίυδέοη ἰπ ἃ σοηϊοχί 5, ΠΥ ἢ ἴσποσ ἴο 
Ῥευῖ, 11. 34, 111. 6, πὰ ἀοϑουι θη [86 ὈΠῸΣ 
ἀεκισυςτίοη οὗ ἴδε Βεη͵απιῖοβ, Βυΐ ἔδοσο οδη 
6 πο ἀουδὲ {παῖ ἴδ ροϊηξπρ οὗ ὩΠΌ ἴδοτὸ 
οὐγξῆϊ ἴο 6 ἴΠ6 58π|6 85 1 ἰβ βοῖό, δηὰ ἰῃ- 
ἀδοὰ (ςξ, Ἀοβοηπι., σεϑεη.) ἴδε Ῥεϑαϊο, ΠΊΔΗΥ͂ 
δησίοηξ οὐϊθοηπς, πὰ βϑοπα Μϑ85. 950 οχδίδις 
ἴ, ΤΗΣ Ὶ,ΧΧ. μ45 ὁπ6 δηᾶ δ 5ᾶπιὸ τοηάογίησ 
ἴογ ἴ86 νογά ἴῃ ἴθ [ἧχθε ραβϑᾶρθϑ: 2.9, ἑξῆς. 
ἴῃ [86 μαββᾶρε ὈῬεΐογε υ5 ἴμ6 [ΙΧ Χ. σοηάοσς 
ἐξωλοθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς 
γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα, δὰ τολάβ ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ 
ὉΠ ἴῃ 4}} ἔὔγεθ Ἵᾶϑοβϑ, σγεραγάϊηρ ἴὲ ἃ5 ἃ 
5 ϑίδηῖῖνο -ὸ ὁ’ Ἰηϊορτιῖδ5 ἢ (ςοπηοοῖοὶ 8 
ὉΠ, 566 Εθτγεῖ, 85. νυ. ὉΠ). ὙὍὙδα οσουγτοῆςθ 
οὗ ἴδε ψογὰ ἔουσ Ὀπηθβ ἰῃ σοησίγυςοη Ὁ} 
ἫΝ Ι5 ποϊενοσίῃγ. ΤΠ ρῆγαϑο ϑϑοτηβ ἴο δᾶνδ 
θθθῃ ἃ ςοπηπιοη οπο, ἃηὰ ἐδ6 βθῆϑε, “" οἵ οὗ 
ΠλΟΥΐ2]5, 1.6. “ὁ ἸΠΒΔὈΪ ο οἰὮΥ,᾿ 15 ἀρροϑὶϊδ 
δΔηὰ εΕἰΥΠΙΟΪΟΡΊΟΔΙΙΥ 5διϊβέδοίοσγῦ. (80 δϑογ 
Β0ΠῚ6 εἰἰϑευβθίοη ΟὕὔὐὍβϑθῃ. ΥΩ ΌΔΙΥ τεηάοτβ, 
ΕἼ ε5.᾽ 5. ν. ὉΠ: δὰ ορασ.) 

Βυΐ (2) ἴδε Α. . ἴῃ ει, 1. 24, ἢ. 6, 
[45 ἀϊοτερατάοα [86 ἴσγυε σγηῖαχ. Ὑῆὴὸ ἴσο 
ποὺπ5 ὉΠ, ὉΠ, ὨΏΪΠ ἅγὸ ςεγῖδι ΠΥ ηοΐ 
ςοογάϊηπαϊο. ΤῊ οπϑϑίοη οὗὁἨ ἴπ6 δυίϊοῖο ἢ 
Π6 ἢγϑὶ οὗ 1Ποπὶ, ἀηὰ 115 ἰπϑογίίοῃ Ὀοίοσο {ῆ6 
Οἴδοσ ἴἔνο, δῆονγβ [ἢ]5, 245 ἀοθβ αἷφὸ [ἢ δ.- 
σοητϊυδίίοη. 6 86η96 {πογοίοτο οἰθαυν ἰς, 
ἐγγε ἀεοσίσογεά ΟΥΕΙΥ ἱπμδοϊοὰ οἰ, 
τυοπιθη δηὰ 1ΠΠΠ|6 οποϑβ ἢ τῆ6 Ἰδίϊογ οἴἶδιιϑε 
δεὶηρς δ ἀδὰ ὈΥ͂ νγΑΥ οὗἉ ἤ]]1οσ Ἔχρίδηδίϊοη. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΠῚ. 

1 712 «ἱσνν φίλε εοφμεεί οὐ Οὗ ἐίηρ οἱ Βασάαση. 

δηά 11] δ15 ρεορῖίβ, δπά ἢἷβ ἰδλπά., ἱπῖίο 
ΤΥ διαπά; δπὰ τποι 8Πα]: ἀο υἱπῖο 

ϑθ11 

᾿ϊπὶ 48 ἴδοι ἀϊάϑε ππίο ὁ δϑίμοῃ Κίπρ ΣΝΘΙΒΒΙ 
οὔτε Απιογίξεβ, το ἀννεῖς αὶ Ησβησ 
Ὀοη. 

2. 80 ἴδ6 ΠΟᾺῸ οὖν (οὐ ἀεϊϊνετεά 
ἱπῖο οὔγ μαπάβ “ Ορ αἷβο, {πε Κίπρ' οἵ ς Νυπιὸ, 

τι 71 δίρνιεις οὐ ἀΐξ ὁκά. 15 716 αἐείγεῤιο 
“ον οὔ Ἰλοτε ἰανκαῖς ἐο ἐὰε ἔτυο ἐγίδες αγιαὶ λα 
43 Μίοτετ᾽ Ξγαγεν ἰο ἐπε ὑμο ἐΔ6 ἰαμπά, 6 
᾿ἴε ἐς δε» αΐ ἐο σε 41. 

ΗΕΝ νε τυγπεά, Δηἀ ψεπῖ ὺρ 
“ Νυπιδ, ἴδε ΨΑΥ ἴο Βαβῆδη: δηά “Οὧρ Βαδϑῆδῃ, δηά 41] 15 ρβορὶε: δπὰ ψε ἢ" ἢ 
ΡῈ τῆς Κίπρ οὗ βαβῆδῃ Ἵᾶπις οι δραίηϑεὲ 8πιοῖε ᾿ΐπὶ ὉΠῚῚ] ποπ6 νγᾶ8 ἰεξξ το ᾿ἰπὶ 

ζεπιδιηίηρ. 
4 Απὰ νγὰ ἴοοκ 411] ἢ 18 οἰτίεβ δ 

τΠδῖ {|π|6, [Πεγε ννὰ8 ποῖ ἃ οἰ πο ἢ 
γε ἴοοκ ποῖ ἤοπιὶ ἔδεπι, (Ὠγθθϑοοσα 

1: 8. Πα ἀπά 1]] 8 ρεορῖὶθ, ἴο θᾳῖι]ε δῖ 
Ἑατεῖ. 

4 Απὰ τὰ [ΚΡ 8414 υηῖο π|δ, 
Ἐσεᾶγ πἰπὶ ποῖ : ἔου 1 ψ"}}} ἀἰ νοῦ ἢΐπα, 
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οἶτἴ68. 411 τε τερίοπ οὔ Ατροῦ, δε 
Κίπράοπι οὗ Ορ ἴῃ Β453ῃδη. 

ὈΕΌΠΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 11]. ἵν. 5--. 

6 Απά νχε υἱξίευ]γ ἀσβιγογεά τΠεπὶ, 
88 ψ͵ὰ ἀϊά υπίο δίμοη Κίπρ οἵ Ηδβἢ- 

ς ΑἹ] τἢε86 οἰτίε8 τύόγε ἔξηςεά νἢ Ὀόοη,, υἱίε ] ἀεϑίγογιηρ [6 πλθη, νγο- 
Πῖρῃ νγα]]8, ραῖεβ, ἀπά δδῖβ; Ὀεϑιάε πηεη, δηὰ ΤΠ άγεη, οὗἁἉ ἐνεῖῦ οἰ. 
ὉΏνγΑ]]εἀ τονγη8 2 ρσγοᾶῖ ΓΔῊΥ. 7 Βυῖ ]] τς ςδῖι]ς, ἀπά τἢς 8ροϊϊ 

ΟΗΑΡ. 111. 4. ἐδνεεσεογο εἰ] ΟΕ, νυ. 
11:--Ἰς. Νὸο ἀουδῖ [656 ἃτὸ ἰάθη!ῖςδὶ ἢ 1ῃ 6 
“. ΒαβῃδΠοΒανοῖ ἢ -͵αῖγ," 2.6. οἰ ]65 οὗ [αἱγ ἴῃ 
Βδβῆδη, ον. 14: δηὰ ἢ ἼΠ6 ἴοννηϑ οὗ 7" 
ἴῃ ΒαΑββδη οὗἁἉ [86 ϑᾶπηλδ Πυσηθεσ ἴῃ [ο5}. χἕὶ!. 10; 
χ Κα. ἰν. 13; δηὰ χ ΟἾγ. χί. 2. 866 οὐ Νυπι, 
ΧΧΧΙΪ, 41. 

αἰ] ἐδε γερίοη 9 “γροδ] Τῆς Ἡροῦγενν νογὰ 
Παγα γτεηδεγοὰ “ τορίοη,᾽") πιθδῃ8 ΟΥΑΙ σοβὲ 
οΥ εαδίε; δῃὰ ἴβουρῃ υπάἀουθίοα γΥ υι9εἀ εἶ56- 
ΒΟ ἰῇ ἃ ξεηοσγαὶ [ορορτδρηϊοδὶ 5θηϑε ὺγ 
}ογίίοι οὐ ἀμίγίες (4.5. Ϊο5ἢ. χυ]. 9), 845 ἃ 
ϑΡ6ΟΙ4] ΡΓΟΡΣΊΕΙΥ͂ ἴπ τεΐεσεπος ἴο Ατσροῦ, 1 
ὙΠΙΟΣ 1ἴ 15 ςοηπεοίοἃ νΠογενεῦ [Πδῖ ἴογπὶ 15 
9641, 2.6. ἴῃ [18 ν., δῃὰ ἴῃ νυ. 12 δηά 14, 
δηὰ σ Κ. ἴν. 12. ΤΠὲ πάπα ΑΥΡΟΌ πθΔῃ8 
(δοοογάϊης ἴο Οὐαϑεῃ.) “ἐοπεοδεαρ, πιὰ 15 ραγᾶ- 
Ῥδγαϑοὰ ΌΥ ἴδο Τάγριπις, Τγαοδομέἑία, οὐ 186 
Του ἢ σου ;᾽ ὈοΙδ Ἐ1165, |κὸ [6 τηοάσγη 
Τε|40. ἀεοσηδίίηρ, ἢ τῆς ᾿νοηϊοα νίξοιςσ 
οἵ Ηδεῦγενν τορορταρηοδὶ ἰσσηιβ, [86 ΠΊΟΤΟ 
βιγ Κίηρ ἐεδίΐυγοϑ οὐ (ἢ ἀϊξίγςῖ. ΤΣ Ατροὸν 
18 ἀεοβογιυθα ἃ5 8δη ἰϑἰδηὰ οὗ δίδοϊκ Ὀδϑδ] εἰς 
ΤΟΟΚ, οὐδ] ἴῃ ἔοσπι, πηθδϑυ γί ΠΡ 5ΙΧΕΥ Γ1165 ὉΥ͂ 
ἘΜΘΗΙΥ, Τιϑίηρ, ΔΌΓΟΙΡΕΥ ἴο ἴδ6 Βείρῃϊ οὗ ἔγοπι 
ἔΘΏΓΥ ἴο ἘΠΙΓΓΥ ἔδεϊ ἔτοστῃ [Π6 συττουηάϊην 
Ρἰδίη5 οὗ Βαϑῆδῃ. [18 Ὀογάεγβ ἅσε σοπηραγεὰ 
ἴο ἃ πιρροα 5ῃοσθ-  ηθ ; ἤδῆςς ἰἴ5 ἀεϑοσιρίοη 
ἰῃ [π6 ἰεχὶ δ5 ““ἴδ6 γρίγάϊβ οὔ ἴῆς βίοῃγ 
ςοΟυΓΥ,} που]ὰ 56επὶ ρου ἸΑΥΙ͂Υ ἀρργοργίδῖε. 

ἐς ΤὨ6 ρῃγϑίςδὶ ἔθδϊυγεβ οὐ [ῃς 1,6}]4},.) 58 γ8 
Ῥογίοεσ (Ἴγανεῖβ,, 11. ΡΡ. 241, 242), “ Ῥγεβοηῖ 
186 τηοϑὲ ϑἰηρυ αν Ρῥῃοπομπηθηᾶ 1 πᾶν οὐδ 
ὙνἹτποϑθοά. [{ 5. ΒΟΙΥ σοπιροϑοὰ οὗἉ Ὀ]αςὶς 
Ὀαβα!Έ τοςοκ, ΒΟ ἀρρθᾶσβ ἴο πᾶν ἰπ Ῥαϑῖ 
565 ᾿ϑϑιιθὰ ἔγοπιὶ ἱππυτΊ ΓΑ ]6 ΡΟΓῸ8 ἰῃ ἴδ 
Θδτἢ ἴῃ ἃ ᾿ἰαυϊὰ 5ἰδίο, δΔηά ἴο ανε ἤοννεὰ ουὖἱ 
ΟἹ ΟΥΟΙΥ͂ 5146 ὑπ} (Πς6 Ρ]Δη τνᾶ5 αἰπηοξὶ 
σονεσοά. Βεΐογο Ἷοοϊϊηξ, ἰἴ5 συγίδος ννᾶβ ἂρὶ- 
ἰαϊοά ΟΥ̓ ϑοπλς ἔδαγῃι ἰοπηροϑῖ οσγ οἵἴποσ 5 ἢ 
ΔΖΘΠΏΟΥ; δηά 1 τυᾶβ δβεγιναγάς ϑῃαϊίζοσοὰ δηὰ 
Τοηΐ ΟΥ̓ ᾿ἰπίογηδὶ σοηυυ βίοηβ δηὰ νἱδγαϊίοηϑβ. 
ΤΒε συρ- κε σαν εἶε5. ΤῸπὶ ὙΠ ἢ [πε Πἰαυϊά 

᾿ ΤΆΔΒ5 ῬΜᾺ5 ὈΓΟ]οοϊοα ἅγὰ 511}} βθθη; δηά |1Κθ- 
ννίϑα 6 ννᾶνν βυγίδος ἃ (ΠοΚ ᾿ἰαυϊὰ χεποτα 
Δ55:Π|65 Ὑν ἢ] ςἢ σοοἷ5 816 βονγίηρ. ὙΠΟΤΘ 
ΔΙῸ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΪΔο 65 ἀθὸρ ἤβϑυτοβ δῃὰ γανηϊηῦ 
Ευ} 5, ἢ στυρεοά Ὀγοόκοη οάροβ, Ὑγ ἢ} 116. ἴῃ 
ΟἴδΕΙ ΡΙδοο8 ἅτε Ἰασγοὰ ἤθδρβ οὗ στοςκ ἰδδὲ 
βορῃῖ Ποῖ ἴο Βᾶγε Ὀδθη 50 ΠἸσΙ ΘΠΕΥ Ὠεαϊοὰ ἴο 
ἤονν, θυΐ σψεσὲ ἔοσοθὰ ὑρνναγὰ ΌΥ͂ ἃ ΠΥ 
ΔΙΘΏΟΥ, δηὰ τεπὶ δηά σῃαϊοσοὰ ἴο {πε ῖσ σθηΐγο. 
ΎὟΒΕ σοὺκ ἰ58 β]1εἀ νὴ 1Π||6ὶ ρ᾽15 δηὰ ὑγὸ- 
(υδεγᾶποθϑ ᾿ἰκα αἱσγου ὈΌ]65: ἱξ 5 45 βαγὰ 85 
Βιηῖ, ἀπά εἰ 8 ἃ ϑθδγρ πιεῖδ!]!ς βουπὰ ἡν ἤδη 
βίγσυςκ," Ὑεὶ “118 ἐοσθίαϊης τορίοη ἰ8 
ΠΠΟΚΙΥ κιυάδάεά τ] ἀεϑοσγί θα οἰτἰ65 δηὰ νυἱ]- 

ἴαζεβ," δηὰ τηδηγ οὗ ἴμοπι, ἔγοτι [86 Ἔχίγδοσαϊ- 
ἸΏΑΥΓΥ 501] Ὑ οὗ {πεῖς ϑἰσυςΐζυγε, ἄγ 5111] 
βίδπάιης δἰπιοϑῖ υπηϊη]υγοά, 866 ἃ Ῥᾶρεσ ὈΥ̓͂ 
Μτγ 6. 6. Οτγδδδπι “Οη [86 Αησίοης Βαϑῆδῃ 
δηὰ {πὸ οἰο5 οὗ Οκ," ἴῃ ἐντρ νο ἡ Εϑϑδγ8 
ἴον 18ς8.᾽ ἼΤἼΘ ΓΟΟΚΥῪ ᾿ΔΟγτίπί οὗ [ἢ ΑΥροῦ 
ἴῃ ἴλςξϊ οὔδειβ πδίυσγαὶ ἰβϑίποϑθεβ ὙΠΙΟΝ ἅσγὰ 
ΑἸτηοϑὲ ΡΥ ΡΏΔΌΪ6, ἀηὰ νΒ] ἢ Τοπηρεηϑαῖϊοά, 
ὉΥ ἴδ Θοου ΕΥ̓ ΠΟΥ οἤθοσγοά, ἔοσγ [86 ΣΊΔΩΥ ἰῃ- 
ςοηγνοηΐθηοοϑ οὗ [86 5ἰἴ6. 

δ. 141] ἐδειε εἰλέοε «ὐεγὸ ἡξπερα «οἱ δὲ 5 
«υαἱΖς, σαίει, απά δαγ:} 1.11. ἀουθ!]ε μαῖο5 δηὰ 
ἃ ὑατ." Το βἴοπο ἀοοῖβ οὗ Βαϑῆδη, νΒεῖμοΣ 
ἃ5 δηςίθηξς 8ἃ58 ἴδε ἀδγβ οὗ Οκ οὐ ποῖ, βανα 
οχοϊϊοα [Π6 δπιδζεπιεηΐ οὗ ΕΥΘΥΥῪ ΓΑΥ Ὁ] οσ Πα 
845 νυἱϑιἰο 6 σουπίγγ. “ἼἾΠΕ 5ἰγθεϊβ ἃσγὸ ρεσ- 
ἔεςϊ," 581γὲ8 ΜΥ Οτάμδτη, " (δηηδγ άρε Ἐϑθαυβ 
ἴον τς 8,᾽ Ρ. χόο, "ἴδ νγ4}15 ρεγίεςϊ, δηά, δῖ, 
5668 Ιηοσδὶ Δ59[ ΟΠ] 5Π1η5, [6 βἴοης ἀοοῦβ ὍΓῸ 
511}} Ὠδηρίης οὐ ἴδπεὶγ δίηροβ, 50 Π|||6 'π|-ι 
Ῥγοβϑδίοη 495 ὕδοη τδᾶθ ἀυγηρ ἴΠ656 ΣΩΔΗΥ͂ 
ςοηζυΣ65 οὐ ἴπ6 δαγὰ δηὰ ἀυγαῦὶε βΐοπο οὗ 
ὙΒΙΟἢ ΠΟΥ ννοσὰ Ὀ0}11,) ὙὍΠΘ ἀοοῖβ σὲ ἀθ- 
βου δὰ ΌΥ Μτ Ρογίεσ (' Ὑ γανεἶβ, 11. 22, 23} 
85 ““Τοππηοὰ οὗ 5]4ῦ5 οὗ ἴοῃοδ, τ λαμ οι 
Ρίνοῖβ νυ ΒΟ ἄγε ργοϊεςεηρ ρᾶγίβ οἵ [ῃ6. δίοῃβ 
1156} δηὰ ννογκίηρ ἰῃ βοοείβ ἰῃ ἴδε 1ἰηἴε] δηὰ 
ἘΠγοϑῃο]α." Ης πηρηϊίοηβ οἠδ, ἰῃ ἃ βοιιϑε, 
490 δὲ σλπιοῖς σουϊὰ ρδὸ ἰπ δηὰ οὐυὔξ 
ὙΠ ο456.} ὙΠ6 Πεῖρῆϊ οὗ ἴΠ6 ἀοοῦϑβ ἰῃ φθηοσγαὶ 
Ροϊηΐβ ἴο ἃ ζὰςδ οὗ ρτοδῖ βἰδίυγσο. Μτ Οσδῆδιι 
ΤΟΙΊΔΓ 5 (ἰ. ε.), ““ὟΥ͂ε οου]ά ηοΐ δεῖρ Ὀεὶπς 
ἱπηργοϑϑοὰ ἢ [ἢ6 ὈΘΙΙΟΓ (Παΐ Βδὰ νγὸ πευοσ 
Κπονγῃ δηγίδίην οὗ ἴῃ δΑΓΥ ροϊίίοη οὗ ϑορ- 
ἴυγο ΒΙΞΙΟΓΥ Ὀεΐοσο ν᾽ ϑιηρ (15 σουπίγγ, νν6 
Βῃουϊὰ μᾶαν Ὀδθθῃ ἔοιοθά ἴο ἴδε σοπο]ιβίοι 
[πὲ 1158 οτγἱρίῃδὶ ἱπμαδιϊδηῖβ, ἴΒῈ Ῥεορὶς νν8ο 
δὰ σοπεοιΓιςϊεά ἴΠ656 οἰτίεβ, ὑσεγε ποῖ ΟὨ]Υ ἃ 
ΡΟΥΨΕΓΡΪ ἀπά τσ δς πδέη, Ὀυΐ ἱπάϊν! ἀυι)]5 οὗ 
ξτοδλῖοσ βίγοηφί ἴμδη οὐ γβοῖνεβ." Μτ Οτγὕδμᾶπὶ 
ΤΟΙΆΣΚ5 Ὅη ἴπ6 οτονϊηρ τορεῖμοσ οὗ [86 
ἴονγηϑ᾽" 248 “οπθ οὗ ἴδε ἤγϑὶ ᾿ρϑου ΓΙ 165᾽} 
ψ ὶο ἢ ἢ τοιασκοὰ ἴῃ υἱδίξηρ (6 ἀϊδίσιςξ, 
Ἀ τοοοηΐ ἰγάνοῖοσ, Με Ὁ. ὟΝ. Ἐγσεξηβοιά 
ΕὝΤγανοὶβ ἰῇ ἴῃ6 Οδηΐγαὶ Οδυσαδϑιιβ,) ἄζοα. 
πάοη, 1869), 845 ἱπάεεά οΔ]1εἀ ἰη φυοδίοη 

1πῸ σογτθοΐῃθββ οὗ ἴῆ6 σοῃο]υδίοηβ αττινεὰ δὲ 
Όγ Μτ Ρογίεσ δηά Μσ Ογδματὰ σεβροοίηξ ἴῃς 
ἃξὲ δηὰ ογίρίη οὐ (ῃθϑε οἰἶθβ. Βυΐϊ ἢ]5 οΧ- 
Διηϊηδίίοη οὗἨἉ ἧ[Πδπὶ ϑεθεπὶ5 ἴο πᾶν ὕδεῃ ὃυῖϊ . 
Βυιτίοά, δηά δ Ἀἰπιϑοῖ δάγη!5 ἴδ στεδὶ 
ΔΉΠΟΥ οὗ ϑοπὶθ οὗ {πὸ Ὀυϊ]άϊηρα, Μδῃ 
οὗ ἴβεπι, εβρεςίδ!]Υ ἴῃ Ἐπ ΑΓ ῈΓ ἴοννηβ, νυ ῃ]ς 
ΜΈΓ ἴΒοβο νἱϑιϊοὰ ΕΥ̓ Μτ Εγεβηβο]ά, Βᾶνο ου]- 
ἀοπεῖγ Ὀϑδη δἱζογοά τῇ σοπιραγαίνεΥ τποάσση 
{ἰπ|65, δης οἴοΙ5 ἐγοοϊε δοϑιἀθ δηὰ δπιοηρθὶ 
ἔπεπι. ὙΠοθε ἕδοϊβ β0 ΕΠς ἸΏ ΕΠΥ οχρίδίη ἴδῈ 



ν. 8---11.} 

οὗ τῆς οἰξίε8, νγὲ ἴοοῖς ἔογῦ ἃ ὑγεὺ ἴο 
Οἰγβοΐνεϑ. 

8 Απὰ ν- τοοῖς δὲ τὲ τἰπλ6 οὐ 
οἵ ἴῃς Πδπά οἵ ἴτε ἔνο Κίηρβ οὗ τῆς 
Απλογίϊεβ ἴῃς ἰδληά τῇλὲ τᾶς οἡ τῇ 18 
8146 Ἰογάδη, ἔγοπι ἴῃς γίνε οὗ Ασποη 
πηῖο πιουηῖϊ Ηετγπιοη :; 

9 (»ριεῤ Ἠείταοι ἴμε διἀοηίδπ8 

Οσσυστοποδ διηοηρθὶ [86 τετηδῖηβ οὗ Οτοεκ ἴῃ - 
βου ρους δηάὰ ϑασγδοθηὶς οὐδιηθηΐθ, ἃ5 ἢᾶ3 
Ὀεδη Ροϊηϊοά οὐδ Ὁγ Μτ Ῥοσῖίογ ἴῃ ἴῃς Ῥχείδος 
ἴο ἢ5 ϑεςοηδ οαἀϊϊίΊοη οἵ “ Εἶνο Ὑδᾶσβ ἴῃ 
Ῥαγλδβουβ᾽ ([μοπάοηῃ, 1870); ἴῃ ΘᾺ (πον 
ἀλῖε ΜαγἊοῖ, 1870) ἢδ τῆλῖκο5 5ΟΠΊ6 δἰ σ οἴ ΓῸ5 
οὐ Μγ Ἐσγοϑῃβο 5 σετηδγκϑ. 
ΤΠ συ. Ὀεέοτο υ (ἤρθη, ἕν τοπὶ τεβοςίηρ, 

83 5016 ἢᾶγο ἕδποϊοά, ἴῃς ἴοῃε οὗ ομδ ϑβρεδκιηρ 
45 Οὗ συθηῖβ ἴῃ ἃ ἔαγ ἀϊξίδηϊ ραϑῖ, γοργοϑεηΐ [86 
᾿ἰνοὶγ ἱτηργεβϑίοηβ τηδάθ ΌΥ ἴπε βρεςίδοϊε οὗ ἃ 
ΤΟΙ ΓΑΌΪΟ ΥἱοζογΥ νγοῇ ἴῃ ἃ ὙΕΤῪ τοΠΊΔΓΚΔΌΪῈ 
τουτὶ οτυ. Βεῖογε [ΠΟΥ δρργοδομεά Ἑάγεϊ τῃ6 
15γ8611165 δά τγδλνοσβοὰ εἰ Πεῦ ἃ ᾿Ἰπηοϑῖοης ἀ19- 
τῦῖςξ ψθογε (6 δοάδθβ οὗ τῆθῃ ψεῖε οἴβφηῃ 
ἀυτῆς 8] οανοϑ, ΟΥὐΓὁἩ ἃ τσ ἢ ραϑίυσε ἰδπὰ ϑυςοἢ 85 
τε ρἱαίπῃβ ἀσσθτυϊο οὗἩ τοςῖκ ἀπά βἴοποϑ, νυν Οἢ 
βδίγοῖςἢβ!. ἴο 16 ἴοοϊ οὗ ἴῃ. Αγροῦ. ΑἹ] δ 
Οὔοδ ΤΟΥ σάτηθ οὐ ἴδε τλδγνείϊοι5 ὈΔΥΤΙΟΣ οὗ 
ΤΟΟΚ5 δηγάσς Ὡὶ ἢ Εάτεὶ δηὰ ἴμ6 οἵβεῦ οὗ 
[86 5ἰχίγ οἰ[[65 σσοσα ρεγοποᾶ; 1 οὗὨἁ Ὀ]Δοὶς 
δίοπο 85 παγὰ 5 ἰγοῇ, ἀεξοπαθδὰ ὉΥ ἴδε κ6- 
Ῥδδΐίτη, δὰ συϊοὰ οὐοσ ΟΥ̓ [86 σἰδηϊ-κηρ Οκς. 
Ἡδὰ Ος τεγμδιποὰ τυ ΐη ἢ]5 ξογ βοδίοηϑ 1Ε 
5 ΠΟΙΊΔΗΙΥ ϑροδκίην πῃ ροβϑῦ]α ἔογ [86 
[5γδο} 165 ἴο δάνθ νδηαυ πο ἢ. ϑυςὶ νγᾺ5 
πε ἀγεδά δὲ ἰηϑβρίγεά, [δῖ Οοὰ (Ἢν. 2) ξᾶνε 
βρθοὶδ] οποουγαρειηθπὶ ἴο Μοβϑεβ, “"" Εδασ δ] πὰ 
ποῖ." [{ πνουϊὰ 5εεπὶ ([}Ὀοβδυλ χχὶν. 12) (δῖ 
[ῃ6 Βοιπιοῖ νγᾶβ βϑεπὶ ἰηΐο ἴδεϑα ᾿παργοριδῦ]α 
οἰεβ ὉῪ Οοά, ἀπά 50 Οξ ἃπὰ ἢ18 ρεορῖὶβ 
ννοσο ἀσινθη ἔοσίἢ ἰηΐο [86 ορεὴ δοϊά (νυ. 1), 
γνθοσε ἘΠΕῚ ψγετε Τνεγίγονσῃ ὈΥ Μοβϑοβ δπὰ 
[Π6 [5γδθ 165 ἴῃ ἃ ρἰ᾿οποὰ ὈΔ[16 ορροβῖῖς Εάτεϊ. 
ὙΠ18 5ιψηαὶ ΥἹοιοσΥ πὰ [15 οἰγουχηβίδηοαβ 
Εν ΠΕ ἱπηργεβοεὰ ἴἢ6 Ῥεορὶς ἀθορὶῪ δἱ [815 
{{π|6, δηἀ 118 ΠΠΘΠΊΟΣΥ, 85 ἴῃ δἰῖοϑῖ, 
Ἰιηροτγοά ἔοσ ἀβεβ δοσ ἴῃ ἴῃς πδίίοπαὶ τηϊηά. 

9. δίερ Ἡεγηνιοη ἐδε διάοπίαης εα]] δίγίοη ; 
απά ἰδὲ “ἍἽ»πιογί!ει εαἱ! ἐ ϑῥεπὶγ] Ἡδττάοη 15 
16 δου βοτη δηὰ οὐ]πιϊπδίίην ρΡοϊηΐ οὗ [ῃ6 
ταῆρε οὗ 1 ,οὈδποη. “1 ἰ8 ὈΟ(Β ΡΒΥΒΙΟΔΙΠΪΥ 
δηὰ ρο Ἐς} ἃ ρτδηὰ Ἴςθηΐσγαὶ ροϊπῖ 'π [ἢ 6 
ΒΟΟΣΤΑΡΕΥ οὗ ϑυγ δηὰ Ῥαϊεβῖπθ. Εσοπὰ ἴΐ 
ἅτε ἀογινοὰ 41} [6 πιοϑδὲ ποϊεοα γῖνοσϑ---- ἰἢ6 
]ογάδῃ, νγῆοϑβε ἔουμπίδιϑ ἅγὲ ἔβα ὈΥ [15 εἴεσγῃδὶ 
δηοννδ; ἴα Αὐδηδ δηὰ ῬΠΑγραγ, “σίνειβ οὗ 
Ταπιδβουϑ:᾽ (6 Οτοηΐαβ, νυ] ἢ ϑυγορῖ ραϑὶ ἴπ6 
νν4}15 οὗ ἴῃ οἶδβϑῖς ἀπά (Ὁ γϑίδη Απεοςδ: 
δηά ἴΠ6 ],θοηῖο5. ΑἹ] (ῃ6 στοδῖ δποϊθηξ κΚιηρ- 
ἀοπιϑ οὗ ἴῃς σουῃίσυ 4]50 οοηνογξεὰ δ Ησδγ- 
ΠΊΟΩ --- ΒαΞἤδη, Γλαπλᾶϑοιιβ, στ, ἴϑγαοὶ. [ἢ 
ΜΔ3 4150 (6 σοὶ ρίουϑ σθηῖγε οὗ ὑγπισυδὶ 

νοι, 1. 

ΘΕ ΤΕΚΒΟΝΟΝΥ. 111], 

Ο1}1] δίποη ; αδπά τῆ Απιογιῖοβ ο8]} 
1 ὅἤθηιΓ;) 

10 ΑἹ] τῆ οἰτῖεβ οὗ τῆς ρ]ίη, δηά 
411] (ΟΙ]εοαά, δηά 41}1] Βδβϑῆδῃ, υπῖο 8]- 
σοὔδὴ δηά Εἀγεί, οἰτ1ε8 οὗ τῆς ἰϊηράοηι 
οὗ Ορ ἴῃ Βδβῆδῃ. 

11 ΕῸΓ οηἷγ Ορ Κίηρ οὗ Βαδβῆδη 
γεπηδί πα οὗ πε γεπιηδηΐ οὐ ρδηῖϑ ; 

ΘΥΤΙΔ. - 115 44] βδηςζυδγῖθθ ποῖ ΟἿΪΥ οχί βίο 
Ὀυϊ χανε 1ἴ ἃ πᾶπης Ὀείοτγε ἴπε Εχοάυ5." (Ρογίεσ 
ἴῃ Κιτῖοῖβ " Εμογο].᾽ 5κὰὉ νος ἤγηιον.) Ἡρθηςα 
[Π6 στοῦ βρεςϊ βοδίοη οὗ [6 ναγίουβ πᾶπλθ5 
ΒΥ ψῃϊςὰ πὰ τηοιηῖαϊῃ νγὰ5 Κποση. ΤῊΘ 
δ᾽: οπίδῃ ἡδηθ Οὗ 1 ταῖς ΘΑ5}}}7 πᾶνε ὈεσΟπΊΘ 
ηοόνη ἴο Μοϑεβ [Ὠγουφσῇ [6 ςοηδίδηϊ ἰγαῆῆς 
ὙΏΙΟΝ δαὰ σοπθ οὐ ἥοτῃ ἴπΠ6 πηοϑὲ δηςίθης 
Ἐἰπ|65 θεΐνγεθη δἰάοη δηὰ Ἐρυρί. ϑγγίδ νγᾶβ 
ΓΕρΟΔΙΘαΪΥ ἰγανογβοὰ ἴῃ 411 ἀϊγοοίοηβ ὈΥ [ἢ6 
Ἐφγρίϊδῃ ἀγτηΐθϑ ἔτοτα [ἢ δοςοβϑβίοη οὗ (86 συ ϑἢ 
αὐπαϑῖυ ἀονηνναγάβ. ὍΠ6 ἰγαηϑοτ ρου οὗ 
δες ψνογάβ ἰῃ [86 ραργτὶ οὔ ἴῃ6 ζοῖἢ 
πο θεμαν 15 ΓΕ ΑΓ ΚΑΌΪΥ σοτηρ οίθ. Πθδη δ δ η]εΥ 
ο 65, “81:η41 δηὰ Ῥδ]θβίϊηθ,᾽ ΡΡ. 402, 404, 
“ Ἴἢ6 56 ΓᾺ] ΠΑΠΔ65 ἴῃ {πὸ τοχῖ, 85 α͵ϑὸ {παῖ 
οὗ δίομ, ἰν. 48, ἀπά τοΐ 1655 ἴπ6 τηοάσγῃ 
ΔρΡο]]δίιοηβ οὗ 1, ἀγὲ 41} ἀεϑορέῖνθ. Εἰἰϑίηνς 
115 ΣΤΥ ϑηοννοδρροά σοηδ ἴο ἃ Βεῖρῆϊ οὗ 
δΌοι!ϊ οςοο ἔδεϊ ἰζ 15 ν]ϑι Ὁ]6 ἔστοπὶ τοδὶ ρατῖβ 
οὗ [πὲ Ῥγοιηιϑοα ἰδηάὰ, δηὰ ὄνθῃ ἔτοπι [86 
ἀερίῃ5 οἵ (ἢ6 Ἰογάδῃ νδ]]ου δηὰ [6 βῆογεβ οὗ 
τὴς ϑεδὰ 85εΔ. Ηξσηςε ἰξ νγᾶ58 ϑίοῃ “ἴδε ὑρ- 
Γαϊβθὰ :᾽ οὐ Ἡετγηιοη᾽ “ἴΠ6 ἸΟῪ Ρεᾶκ; οΥΓ 
“δηθηϊγ᾽, δηὰ “ διγίοη,, [86 φἰτίοσιηρ “ Ὀγεδϑῖ- 
ῬΙαῖθ᾽ οὗ ἰσθ; οὐ ἀῦονε 411, "᾿εραποπ᾽ τ86 
ΟΜοηΐ Βίδης᾽ οὗ Ῥαϊεβίίπο; τ86 “ΝΗ ς 
Μουηίδϊη᾽ οὗ δηςϊοηΐ {Ἰπη658: [86 τηοιιπίδίη οὗ 
(δὲ “ΟΙὰ ὙνΒιε-Πολάοὰ Μη (76εῦε] 658 
ΘΠΕΥΚΆ), οΥ “ἴδε πηουπίδίη οὗἉ ἰςε᾽ ([6Ὁεὶ εἴἢ 
ΤΊ}}}, ἰὰ τηοάσγῃ {{π|65.᾽ 

10. δαίιῥαδ] Οὗ [οϑ5}.. χὶ!. ς: σ (ἢ γ. νυν. 
ΙΙ, ΜΏΟΓῈ 1 15 παπηθὰ 25 Ὀϑ]οησίηρ ἴο πὲ ἐπ 
οὗ Οδά. Ἴδε πηοάεγῃ δαιςῆδῃ οἵ Βυτοῖ- 
Βασγάϊ; ϑαγομδὰ οἵ Ἐοδίπθοη: ϑυκηδὰ οὗ 
Ῥογίεσγ, οῸ νἱϑιϊοὰ 1 ἴῃ 18ς2, δηὰ ἀσϑοσῖθεβ 
ἴϊ, “ Εἴνο Υδασβ 'η ᾿αγηδβοιι5,᾽ δὰ δάϊ. ρΡ. 248 
544.) 1165 βευύθῇ ΠΟ Γϑ᾽ ἸΟΌΓΣΠΟΥ ἴο ἴΠ6 5ου1ἢ- 
ραβδὶ οὗ Βοβῖσα οὔ Βοζγδῃ οὗ Μοᾶῦ. Α5 ἴδ6 
δαβίοσῃ Ὀοσγάεγ οἰ οὗ ἴδε Κιηρσάοπι οὗ Βαβῆδη 
1 ννᾶ5 ηο ἀοιδὶ 5Ξιγοηρὶν ἔοσ πο. ΜτΥΟτάμδσῃ 
ἀοϑοῦῦεβ ᾿ἢ ἴῃ “ (δπιδγίάρο Εϑϑαγϑ ἴον τς 8," 
Ῥ. 116: “Αὔονο ἴπε ἴονῃ, δηὰ Ὀ81 ὑροη 
ἃ 81], οπς οὗ {πε ἰαϑὶ οϑῃοοίβ ἔγοπι [86 
τηουπηίδίη5 οὗ ΒΔ ῃδῃ, 15 ἃ βίγοπρ Ἵδϑίϊθ, ννῃϊ ἢ 
ΟΟΟυΡΙ65 οἠς ΟὗὨ [86 τηοβῖ σοτηπιδηάϊηρ ροβὶ- 
[ἰοηϑ Ἱπηαρῖπαῦ]6. [1 15 ᾿υ8ῖ οἡ [86 νΈΥῪ οὐδὸ 
οὗ 16 Ιεβοσῖ, πὰ ἃ ἔοο ἔτοπιὶ ὙΒΙ μόνο 
ἀιγεςθοηῃ ἢδ πὐρῆΐ σομηθ σοι] Ὀ6 8θθη δἰπιοσῖ 
ἃ ἀδγβ ᾿ἸοῦγΠοΥ οὔ" 

Ἑδάνεῇ Οἵ. οὐ Νυπι. Χχὶ. 32. 

11. οὔέδε γεπιπαπὶ ὁ ξίαη 7 ΟΥ Ἀδρδμαΐπι: 
8566 Οἢ Οεη. χίν. ς δηὰ χν. 20. 
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ὈεἢοΪά, ἢ8 Ὀεάβξιοδα τὺσς 4 Ὀεάξίεδά 
οὗ ἴγοῃ ; 1: ἴἴ ποῖ ἴῃ Βδραῇ οὗ (ἢς 
οὔ] ἄγθη οὗ Διησηοη ἡ πῆς ουδ15 τὐσς 
ἴδε Ἰεηρῖῃ τπεγεοῦ, ἀπά ἔουγ ουδ118 
16 Ὀτοδλάτη οὗ ἴἴ) δἴογ {π6 οὐυδιῖ οὗ 
ἃ πΊΔΠ. 

12 Απά τ}}}8 Ἰαπά, τυλίεἢ νχὲ ροβ8- 
865866 δ τπδῖ {ἰπγ6. τοι Ατόογ, ἢ] Γ ἢ 

- ἧς ὃγ τῆς γίνε ἄσποη, δηά μδ] ἢ τηουηῖ 
“Νυπδι (ΟἸ]εδά, δηά “τῆς οἰεἸ68 τπογεοῦ, ρανα 

2. 33. : 
ριή 8. 1 ὑπο τὴ6 Βευδοπίῖεβ ἂπὰ ἴο τῆς 
ἔζος Οδάϊια8. 

Ω ὀεάειεαά 97 ἐγομ] ΤὮΘ “Ἰγοη ̓  νγᾶ5 ῥσὸ- 
ὈΑΟΪΥ (Π6 Ὀῖαςοκ Ὀαβαὶξ (“" εἰβεπβίεϊῃ ᾿) οὐ [6 
σουπίτγΥυ, ὙΠ] ἢ ποῖ ΟὨΪΥ σοπίδιπϑβ ἃ ἰάγρὸ ὑγο- 
Ῥοστίοῃ, δθουξ 20 ΡῈσ οϑηΐϊ., οὗ ἴσοη, δῖ ννᾶ8 
ΔΟΓΌΔΙΥ ςΑ]16ἀ ἴγοη, δηὰ 15 511}}} 580 γοραγάεὰ 
ὉΥ 186 Ατδθίδῃβ. 80 ἴοο ΡΙΠΩΥ, ’ Ναῖ. Ηἰϑι." 
ΧΧΧΥῚ. τα: ὁ Ἰηνϑηϊ Εργρίιβ ἴῃ ΕἸΠϊορὶ 
4υεπὶ νοσδηῖ Ὀαϑα]ΐθη ἔετγτεὶ σο]ογβ δίαυο ἀϊ- 
τις. ὕὕπάε εἴ ποπιθῃ εἰ ἀδάϊ." Ιτορ νγᾶβ 
᾿πάθοὰ Ὀοΐὰ Κηονπὶ ἀπά 96, ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΪΥ ἔῸΓ 
ἴοοἶβ (866 ὁ... ΧΙ͂Χ. ς ἀπά ποῖθ), αἴ {πε ἀδίε ἰῃ 
ᾳυεσδίίοη ὈΥ πε ϑοιλῖς ροορὶς οὗ Ῥαδιθβί πο 
δηὰ (ἢς δαϊ]οϊπίηρ σουπίγιαβ; 8606 ὟΝ Π κι ϑοη, 
“Α. Ε.. 11. ΡΡ. 154 544., Κουροιηοηΐ, “1 Αρο 
ἂυ Βτοηζο,, Ρ. 189: δυΐ Ὀγοῦζὸ νγᾶβ τῃ6 
ΟΥ̓ ΠΑΤΣΥῪ πιείδὶ οὗ ἡν δος εάροηϑ, Δγεὶς 65 οὗ 
ξυγηίζυγο, ὅζο. ννοτὸ πιδάθ. 
ΤΠ νογὰ ἰγαηϑίδϊοά “Ἅ Ὀοάςιοδα " (ἐγ) ἰ5 

ἀογινοά ἔτοπι ἃ τοοῖ 5 σης “ἴο ὑπ] 6 ἢ ΟΥ̓ 
εἰ Βιηὰ τοροῖδοσ,᾽ δηὰ 50 “"ἴο ἀγοϊ " ΟΥ “σοΟΥοΓ 
ΜῈ ἃ γνδυϊι." [15 οορηαῖθ ἔοσπβ 'η ΑΥδϊς 
δηὰ ϑυτίδς μάνα ρᾶγδ οὶ 5 ρῃ οδίίοπ8. Τῆς 
ὙΟΓΑ ΤΠΔΥῪ ἴΠθη σογίδ ΠΥ τηθδη “ Ὀΐετ, ἡ δηὰ 
ΡΟΥΠΔΡ5 ἀοεϑ 50 ἴῃ {15 ραϑϑᾶρθὲ, (80 Κηοῦ., 
Δ ίποσ, νου [ρηροσκο, ἅς.) Μοάσχῃ {Γἃ- 
γ οί ]οτα πᾶνα ἀϊδοονογοά ἴῃ [πὸ ἰογτοτίοβ οὗ 
Οκ ϑγσοΟΡΒΑΡῚ 85 Ὑ76}} 85 ΠΊΔΩΥ ΟἾΠΕΥ ἀΥοἶ 65 
τηδάς οὗ ἴῃς ὈΙΔοῖκ Ὀδ5Α]ξ οὗ [6 σουπίγυ. 

ἐς ἐξ: ποὶ ἐπ ἈαῤὝδῥα!ῥ οὗ ἐδὲ ἐδ άγεοη 977 “4ς:- 
»0. 7] ῬΓΟΌΔΟΙΥ δον [ῃς ἀεῖδαϊ δηὰ ἀεδῖῃ οὗ 
Ος αἱ Ἑάγοὶ {με γοπηηδηΐ οὗ ἢ15 διτὴυ Βεά 
ἱπῖο ἴδ [οστΟΥΥ οὗ ἴπ6 ἔπιον ΑἸΠιπιοη 65, 
δηὰ οδιτιοή νυ ἢ {Ποῖ [Π6 σογρϑο οὗ ἴπε ρίδηξ 
Κίηρ. [ἴ 15 ποῖ ποΟθϑθΑσΥ ἴο ΒΌΡΡΟΞΟ ἔγοπι 
υ. 3 (ςξ. Νυπι. χχὶ. 4...) [δῖ ἴῃογὸ σσοσα αῦ9ο- 
Ἰυϊοῖγ πο ϑυγνίνοιβ. δὲ 411] οὗ Οκἷβ ρθορῖϑθ. 
ἈΔΌΡΑΙ νγὰβ ποῖ Ἴσαρίυγεά ὈΥ [πε ἴϑγδο] ος 
{1 τὰ ἅπηε οὗ αν ά, 2 854π|. χὶὶ. δ; Ὀπὺῖ 1 
15 ποῖ Πἰκοὶγ ἐμαὶ [ἢ1]5 γτοπάγκδθϊο σοῖς πψουϊὰ 
τουλδίη δἱ ἘδΌῦδἢ ἀηκποόννῃ ἴο ἴῃ. ὙΒογα 
ἴ8 ΠΟ ΠΟΟΘΘΘΥ͂ ἴο ΞΌΡΡοϑο, "νι Εννα]ά, τ δὲ 
τῆς Απηπιοηϊοβ νγογα 4}1165 οὗ [5γαθὶ δραϊηϑῖ 
Οκ; ποῦ, τ δοδυ Ζ, [δὲ ἴΠΕΥ ἴοοϊκ {6 
ΟΡΡοΟΓΓΌΠΠΥ οὗὨἨ πιδκίηρ δὴ ἰηγοδὰ οἡ Οκ 5 
ΤΟΥΤΙΟΤΥ οὐ ἴῃ Ηδηκ ννὮ115σὲ Β6 νγᾶβ οηραροά 
1} ἰ5γδεὶ ἰῃ ἔγοηῖ. 

Φἤἔενγ 106 εμδὶὶ οὗ α ν»ιαη. ἰ.ς. αἴοῦ τ86 

ΘΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 111]. [ν, 12---]14. 

11 Απά [ἂς τεβὶ οὗ Οἱ]οδά, ἀπά 
411 ΒΆβῃδη, δείηισ τῆς Κίπράοπι οὗ Ορ, 
ρᾶνε 1 υπίο {π6 Βαὶῇ τπρε οὗ Μα- 
ΠΆΒΒΘἢ ; 1} {πε τερίοη οὗ Ασροῦ, σι ἢ 
411 ΒαΑβῃδη, Ὡς ἢ ννᾶ5 ςδ]]εἀ τῆς ἰαπά 
οὗ ρνἰδηΐβ. 

14 Αγ ἴῃς βοὴ οἵ ΜΜδῃδββεῖ ἴοοκ 
ΑἾ] τῆς σου οὗ Ατροῦ υπῖο {Π6 
ςοαϑῖβ οὔ (ὐεϑῆυτὶ δηὰ ΜΜδδἊοβδίῃὶ; 
δηὰ οἂ]εά {πεπὶ δεῦρ. ἢἷϊ8 οὐνη 
πᾶτε, Βδβηδη- πανοιἢ-Ἴῖγν ὑηἴο τἢ 5 “ 
ἀλγ. ᾿ 

5118] δηὰ ογάϊπασΥ οὐδ. (ΟΕ [5. νἱϊ, σ, 
4“ ἴΚο ἴῃδε ἃ ΤΟ]], ἀπά ντῖῖς ἴῃ ἴἴ ΜῈ ἃ πλδ ἢ 5 
ΤΕ; Κδν. χχὶ. 17. "" ἃ Βυπάγεοά δηὰ ΤΟΣ δηὰ 

ὉΓ οὐδ᾽ῖ5, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 τηρᾶϑιτο οὗ ἃ 
ΤηΔῇ :" 2... σουηϊοα 85 τηδη τὲ ψοηΐ ἴο 
ςοουηΐ. Ἴδὸ νοτγάϑ τὸ δά ἀϑά ἴο ἴΠ6 ἡυ τ ΘΓ 
οὗ ουδι115 ἴπ ογάοσ ἴο ὀχοϊυάδ ἴῃς ἰΙάθα {πὶ ἃ 
5: Δ]16Σ συ] (ἤδη ι.5114] ννᾶ5 ἱπίεπάθρα, ΤΠ6 
Ὀοασίεδα οὐ βαγοορῇδριβ ννου]ὰ ἴδυ5 Ὀ6 ἔτῸ πὰ 
(ἰγίθοη ἴο ξουγίοοη ἔδεϊ ἰοὴρ: δυῖ ννᾶβ5 οὗ 
σοῦγϑα σοΟπϑιἀογαῦ] Υ ἰΑτρογ ἔμᾶπ 86 ῬΟΑΥ οὗ 
[Π6 τδη ἔοσ ἡ οσὰ 1ἴ νγὰ5 ἀδϑιρηθά. 

14. 9. Οεεδωγὶ απάὰ ΜΜααεδα!ῥῇ ἘἈρδηάετε, 
οὗ ὍὉπη90 ΘΕΟΣ διὰ Μδδομδῦμ 106; 
δηὰ 966 Γοϑῇ. Χὶ!. ς ἀπὰ χῖ. ΣΙ. 

ΤΩΗς υτϊῖε5 ΠΟΤΟ Το] οηθα ἃγὸ ποῖ ἴο 
6 σοηΐϊουπάοά ἢ ἴθοσθα πηοπιὶοηθά ἴῃ [Ὸ- 
δῆ ΧΙ. 2, γῆ, 88 ἄρρθδιβ ἔγσοπι {πδΐ ρῥἷδος, 
Πα Τ ΟΓῸ ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ἔτοπὶ σ 841Π|. ΧΥΪΪ. 8, ΤοσΟ 
πο θουγα οὗ (ῃ6 ῬΗΠϑηθ5. ὍὙΤΠῆῸ Οοβδυγ- 
1165 ογδ ἰη 4ιιοϑίίοη ἃτὲ ἔτεα] ΠΟΥ πδπιρά ἴῃ 
σοηποσίοη ὙΠ Βάρθδη, δηὰ {ΠΟΙΓ ΤΟΥ ΟΓΥ, 
1ξ ηοῖ ἱποϊυἀρὰ νη Βαϑῆδῃ, ΕΥ̓ ΔΘΠΕΥ δἀ- 
)οϊποά ᾿ξ. Ὑδουρὴ (α Οἤγοη. ἱϊ. 23) [Ὧν τπ 6 
5οὴ οὗ Μδῃδϑβϑοῆ ““ἴοοῖκ Οαβμυτ,᾽" γεῖ ([058. 
ΧΙ. Σ.2}) [ἢ6 ΟΟβμυτγιῖοβ γεγο ποῖ Ἔχρε]δὰ, Ὀὰξ 
ἄννεῖς ἀπιοὴς [86 [5γδθ] ]ε8. ῬγΟΌΔΌΪΥ (δοΥ 
οσσυρίοα δοπθ σΟΥΠΟΓ οΟὗὨ ἴῃς ἱπΊργορΡ Δ 0 ]6 
ἀϊκίσιςς οὗ Ατροῦ, ψ τ νι ἢ ΤΟΥ ἅγὸ Ποσδ 
ςοπηροϊοά. Ηδηςοο Μγὲ γεδά (2 84π|. χν. 8) οὗ 
ες ΟΟΟϑῆυγ ἴῃ Ασαπλ᾽" ΟΥ̓ ὁ“Ἶη ἴΠ6 ὨΙΡὮ στουηά,᾽ 
τοηδοτοὰ ἰπ ΑΟὟΥ. ϑγγία. ΤῊ Οοδμυσιῖοϑ πιδίη- 
ἰαϊηοὰ τποιηβεῖνοθ, ΡγΟΌΘΌΪΥ ἃ5 ἃ {ἰδυΐδσγΥ 
ΡΓΏΟΙΡΑ ΠΥ, ἀνθ ἴῃ ἴπ6 ἔἰπιθὸ5 οὗἩ ἴδε Κίηρβ. 
᾿Ἀανϊὰ πιαιτοὰ Μαδοῦδῃ “16 ἀδυρῆῖζοῦ οὗ 
Ταϊπιαὶ Κίηρ οὗ Οεϑῆυτγ᾽" (2 84π|. 11. 3), δηὰ 
γγὰ5 ΌὈΥ͂ Πα [86 ἔδίῃογ οὗ Αὔβδιοπι. 

Μαασεραϊδῆ ὙὍπα πιεπίίοη οὗ {Π]5 ρεορῖθ 
ὈΟΙΏ Βεῖὸ δηᾶ ἴῃ Ϊοβῆιδ χὶὶ. ἂπὰ χὶμ. ἢ. ἐ. 
ἢ τῃ6 (Οεβῃυγιες ροϊηῖθ ἴο ἃ σοπηθςοοῃ 
δεΐψοοη {πε ΡΘΟρΪΘ65 ; δηὰ (ἢϊ5, βσίπσθ [6 πδπης 
Μδδομδῇ νγᾶ5 Ὀοσης ὈΥ πε ἀδυρῆῃϊεῦ οὗ Τ ΑἸ πιδὶ 
κὶηρ οὗ Οοβῆυγ, ΤΊΔΥ ἢᾶνα Ὀδοη τιοσα ἤδη ἃ 
Ἰος8] οὔὐθ.Ό. [πὸ σσόϑῆυγ, Μαδομδὴ 15 σοη- 
πεοϊοὰ ἢ Ασαπὶ (1 Οἤτγοη. χὶχ. 6, 7); δηά 
δὰ ἃ Κιπρ ἴῃ ᾿ἰδίογ {Ππ|ὲ5 νγῆο 4116 ὨΙΠΊΘΟΙ 
ψ} τ86 Αἰηπιοηϊίος δραίησὶ αν ἃ. ῬΤΠῸ 

Νυπι 
2. 41. 



παξρ ἐφ 

ν. 15---22.]} 

15 Απά]ὶ ρᾷνε ΟἰἸεαά υπίο Μα- 
ὈΠΙΓ. 

. 16 Απὰά υπῖο τῆς Ἐδυβεηϊο8 δηά 
υπῖο ἴπΠς (ὐδάϊτε8 1 ρᾶνε ἔτοπι ΟἹ εδά 
ἔνε ὑπο ἴδε στίνογ Ασὐποη ΠΑ] Γ {Π6 
νΔ]Πεγ, ἀπά {Π6 Ῥογάογ Ἔνεπ ὑπο (ἢ 6 
Γίνεγ ἸδῦΡοκ, τυδίε 15 τε δοτγάεσγ οὗ 
[Π6 Πάτα οὗ Απιηοη : 

17 ΤῊΕ ρἰφίη αἷβο, απά [ογάδη, δηὰ 
1ε οοαϑὲ ἐῤογοος ἴτοσι ΟΝ ποσαῖῃ 
ανθῃ ὑπο πε 8ε8 οὗ ἴπε ρῥἱδίη, δυδη 
τῆς 8411 8ε8, δ υπάεγ Αϑβάοιἢ- ίβρδῃ 

βγέπρε ψ' ΘἈδιννΑτ. 
ρα, Ρ᾿ 18 4 Απά 1 οςοπιπιαηάεά γου δὲ 

(παῖ εἶπια, βαγίπρ, ΤῈ ΓΟΒΡ ὙΟΓ 
(ὐοά μαῖῃ ρίνεη γου (8 απ ἴο ροϑ- 
8655 ἰξ : “7γε 5}4}1 ρ888 οὐθῖ δγηχεὰ 
δείοτε γουγ Ὀγείῆγεη τῆς ἙὨ]άγθη οὗ 
1ογδεϊ, ἃ11 αἱ αγε ᾿ τλεεῖ ἔοσ [ἢ 6 ὑὙγΆΓ. 

19 Βυΐῖ γουγ νγίνεβ, ἀηά γουγ {ππ||ς 

οχδςῖ ροϑιοη οὗ Μαδοβδῃ {κὸ ἴπαξ οὔ ΟὉ- 
ΘΓ οδηποῖ Ὀ6 δϑοοτίδιποὰ; Ὀυϊ νγᾶβ πὸ 
ἀουδὲ δπιοηρϑὲ ἴθ ἔδϑίπεβϑεβ ὙΠ ΟΝ ΔΥ θ6- 
ἵνοθη Βαϑῆδη δηὰ (6 κίπράοτῃ οὗ 1) 4πι89-» 
Γι, ἀηὰ οη [86 5κιτί5 οὗ τῶουηΐ Ἡδτηοη. 

μρο ἐδὶ: 447.) ΤῊΪ5 εχργοβϑίοῃ, ἔγοαιθηΐ 
ἱπ Οδηρβδῖθ, ἰβ ποῖ ἔουπά 'ἴπ Εχοάιι5 δηὰ 
16 ἴγχο ζοϊ]ονίης ὈοοκθΘΌ [ἴ ΙΏΔΥ δα ἃ 
εἶοββ ἱηϑοσίοἀἁ πεῖ ΟΥ̓ δὴ δϑοσ μαπά, δυΐ 
ἸῈ ἀοεβ ποῖ 45 υϑοὰ ἰη ἴῃς ΒΙΌ]6 ΠΘΟΟΘΘΑΓΙΥ͂ 
ἸΠΙΡΙ {παῖ ἴ(ἢε {ἰπ|6ὸ ϑροκθη οὗ 85 οἰδρϑεὰ 15 
Ἰοηζ. [Ιἰ ἀπιοιιηῖβ ἴο ΩΟ τῇοσο [Δ ΟἿἿΓ ““ υῃ- 
ὉΠ] πον." [ἢ οβῇ. χχὶ!, 3 1ἴ ἀδποίαβ (ἢ ἔδυ 
τηοπίθβ ἀυτίηρ ψΠςοδ [6 ἴγο {π|068 δηὰ ἃ 
ἢ41 δὰ 455ἰΞῖϊοὰ {πεῖν Ὀγεϊδγεη 1π [Π6 οοῃ- 
αυσϑὶ οὗ ἴδε Ἰδπὰ νγεσινγασὰ οὗ Ϊογάδη: δηὰ 
ἴῃ ]οϑῃ. χχῆν. ο, τεΐεσβ ἴο [ἢ ροσοὰ [μαΐ μδὰ 

ἔγοτῃ ἴδε θορίπηΐϊης οὗ 6 νἱοεϊζογίοβ οὗ 
[Π6 15γδθ 1165 ἴο {πε εἶοϑε οὗ [οβῃυδ᾽β 16. 11 
ΤΏΔΥ ἴῃοη 6 υϑοὰ ἰπ [6 ἰοχί ἴο ἀεποίς [6 
ἀυγαϊΐοη ἴο {86 πια ἴθ ργεϑοηΐ οὗ ψδδῖ 
μαὰ Ὀδδη Αἰ γοδαγ ϑοπλε πιοητβ ΔΟσΟΠΊρ 1564. 
Μοϑεβ ἀνε} ]85, στ. 13.) 14.) οη ἴδο Τςοπιρ]εῖο- 
[685 ΟὗἩἨ [πᾶ ρατί οὗἩ ἴπ6 σοπαυσϑὶ νος δὰ 
Ὀδθη δοδβίουδά; δπὰ τυῖπαϑβ ὉρΡ ἢϊ5 δσουτη!]δοη 
ΟΥ̓ ραιτὶςυ τα, “411 Βδβῆδῃ," ““8}} Αὐχοῦ," 
ὅἅτο., ψι τὴ σἰδϊειηθεης δῖ Ανὺ μδὰ 50 
τβογουφὮ!γ πιδάθ ἢἰπηϑο 1 τηδϑῖοσ οὗ ἴῃς ς1Ἐ168 
οὗ ἴῃ ἀϊκισίςϊ 45 [μδὶ [ΠΕΥ ΟΕ ΠΟῪ ΟΌΓΓΟΠΕΥ 
Κηόνσῃ ΟΥ̓ Ὠἷ5 ΠΑΠΊΘ. 

16. “2ὸο»": Οἰ)αδ εὐεη ὠπίο δὲ γύυεγ Μἔγποη 
δα! δὲ αἰδεγ, απά ἐδε δογάεγ ούθη μρΐο ἐδε 
γεν γὙαδῥοξ] ΤΘ νγοτάὰς “" δηὰ ἴῃ6 θογάεσ," 
ἐ.ε. δΔηᾷ ἰἰ5 Ὀογάεν,᾽" Ὀοϊοη, 845 'ἰηπ Νυπι. 
χχχῖν. 6, ἴο (6 ργεςθάϊηρ σοπῖοχί. ΤῊ 5θη96 
ἷἰ5 (δαὶ [86 Καουδεηϊῖοβ δηὰ ΟδάϊἝεβ8 νγοσὸ ἴο 
Ῥοβθοβα [86 ἀϊκίτςς ἔγοπι ἴδε δῦ οΚ οα (πε 

ΠΕ ΤΕΚΟΝΟΝΜΥ͂. ΤΙ]. 

ΟΠ68, Δπηὰ γουγ οδίΐε, ()2ῶ2γ 1 Κποιν 
τῃδῖ γε πᾶνε πὰς ῇ οδίι]ε,) 5}4}1 οὶ ἀ 6 
ἴῃ γου οἰτ68 ῃ ΓΟ 1 Πᾶνε ρίνεπ γοιι; 

20 ὕὍπει!} τῆεὲ ΓΟΚΡ πᾶνε ρίνεη 
Ταδῖ ὑηῖο γουγ Ὀγεῖῆγθη, 48 γγὲ}} 45 
ἀπο γου, δηά μπίϊ ἘΠΕΥ 4130 ρὸβ 
8688 ἴῆς ἰλπά τυ Ὡς ἢ τῃε ΓΟᾺΡ γουγ 
σά Βδῖὰ ρίνεη ἴπεπὶ θεγοπά Τογάδῃ : 
δηά ἐῤόπ 884}} γε 
ὑπῖο ἢΪβ ροβϑεβϑϑίοῃ, ψγῃϊ ἢ 1 Πᾶνα ρίνεη ἢ 
γου. 

21  Απά 1 ςοπιπηαπάεα Ϊοβῆιλ ΝΟ, 
αἵ τῃαῖ τἰπγα, βαγίπρ, 1 Πΐπα εγεβ8 πᾶνὲ 
δ66ῃ 1] τῆλε τπ6 ΓΟΚΡ γουγ μαῖῃ 
ἄοπε υπΐο {Πεβε ἔνγο Κίηρϑβ : 80 3}4]] 
πε ΓΟᾺΡ ἀο υὑπίἴο 811] πε Κίπράοπιβ 
γν ἢ ογ τῃουι ραββ86ϑῖ. 

22 Ὗα 5}4]] ποῖ ἔξαγ {δεπὶ: ἔογ 
τῆς ΓΟᾺΡ γουγ (οἀ ἢε 53}4]1 ἄρῃς ἔογ 
γου. 

πο ἴο (86 Ατὐποῃ ου ἴδο βουίῃ, ἱποϊυάδϊην 
[86 τη! ἀ]ε ρατί οὗ ἴΠ6 υδ᾽]ογ οὗ 6 Ασποη, 
πὰ [Π6 [οΙΤΙ ΟΣ (“ οοαϑὶ ἢ οΥ ““ Ὀογάετ᾽᾽") 
(δογεῖο ρεσίδιηΐησ. Ὑ 805 [8686 {Σδ65 ψῃο δδὰ 
“χη !Οἢ οδί|6,᾽" ν. 19, ψετα ρῥτον ἀδὰ σι ἢ 
ΠΡ μξῆδοι ἴο ἴδε νυδΐῖοσ, ἀπὰ στ ἢ ([ἢ6 να] υδ 6 

ΟἸΡῊ πᾶστονν ΞΡ οὗὨ στθθη υγο ἱοπξ 
[Π6 5146 οὗ (δε Ὀγσοοκ. ΤῈῸ πο ἢ Ατηοη, 
δῦουΐ εἰ ΕΥ̓ τ}165 ἰῃ ἰοησίδ, 15 ἔοσ {πὸ πιοβῖ 
Ῥατί δρουϊ ἴἔνγο πλῖ]65 υϊάθ. 80 ἴῃ (86 πεχί 
υ. ἴδε νογάβ “"ἂπάὰ 16 οοδϑῖ,7 [11ἰ. “1ἢς 
δουπάδλτγ," ἅτε δά ἀδὰ 5: πι]υῖγ ἴο [Πα [ογάδη, 
δηά πιϑδῃ ἴμαΐ [6 υδι]οῪ δηὰ Ὀαηΐς οἡ {δεῖν 
ΟΥ̓ 5:46 οὗ [86 ϑἴσγοδπη ὑγεσα ἱποϊυάεδὰ ἰη [Ὡς 
Ῥοστίοη οὗ ἴδε ἴννο {π065. 

ἐδὲ δογάφγ 9 δε εὐἰἑάγεη οΥ “»"»οη] "ΓΘ 
ἸΑΌΌΟΚ ἴῃ ἰἴ8 δδυ!οῦ σουγθς ἀἰϊνϊἀοὰ ἴδε ἔσο 
βοαι ἔτοπὶ ἴΠ6 Ατηπηοη!ϊἴο5, ἰη 115 ἰδίοσ ἔγοπλ 

17. πόρον “4:ῥάοίδερεσαδ)] Ιὶ 15 ἀουδί- 
ὰ} νυ πεῖπεῦ ἴἢ656 τυογαάϑ [ΌΓΠῚ ἃ ὈΓΟΡΟΥ ΠΔΠῚΘ 
ΟΥ ποῖ. ΤῈ νοτγὰ (ανδαᾶδ![ῦ) 15 ἰγαηβιαϊοὰ 
δ ΘΡΥΠΡΘ᾽, ἱν. 49, δηὰ οΞἢ. χ. 40 δπὰ ΧΙ. 8, 
(δουρὴ ἰπ [οβἷ. χὶ. 1. ἃ 15 ἀραὶπ γοδϊθα 85 
ἃ ῬΓΟΡΟΙ͂ πᾶπι6. [ἴ 15 Φογινεὰ ἔγοτῃ ἃ σοοῖ 
5 γί “ἴο Ρουγ ἐοσί, δηὰ 5 σηῖῆο5 "' [ἢδ 
Ῥουπηρϑ ἵοσι ἢ" οὗἩ [πο ἰογτγεηΐ5, ἐ. 6. [86 γανῖῃοβ 
ἄονγη ψὨῖςἢ ἴδε ἰοττοηῖβ πὰ {μεῖσ ΜΑΥ ἴο 
[ἢ ἴον στουπάς. Τυ5 ἴΠ6 νγοσαϑ ΤῊΔῪ εἰ ζηὶ 
4“ Ὡπάοσ ἴΠ6 510Ρ65 οἵ Ῥίϑρδῃ ἰοννασάς εἶ οδϑὶ," 
δηὰ δῖὸ δά ἀεὰ ἴο ἀδῆπε βϑοπηονν δῖ ποτ 860 - 
συγαῖεὶγ ἴῃε ρογίΐοη οὗ ἴῃς Ατῦδῃ δ]οιϊ[οὰ ἴο 
[δε ἵνο {π| 068. 

Οη “ΡΙΞρ ΑὮ" ΟΥ “16ὲ Ῥιϑρδῆ," ἴοσ 106 
ψνογὰ 15 αἰνγαγϑ υϑεὰ ἢ [ἢ6 τί ]οθ, ἀπ ΠΊΔΥ 
(45 πιᾶγξ.) Ὀε τεπάεγοά “ἴδε Ἀ1]]:} 5εὲ Ναπι. 
ΧΧΙ. 2ο. 

2ῈΕ2 

815 

Φ του τη ΘνΟΤΥ πηδη Ζ7ο.βι. 51. 



διό 

2323 ΑΠπά 1 δεβουρης τῃε ΓῸΚΡ αἵ 
[Πδτ ἴπι6, βαγίπρ, 

24 Ο Ιιογά ον, που Βαϑὲ Βεριη 
ἴο 5Πανν ΤΥ β8οήνδηϊ [ΠΥ ρτγεδίπεϑϑ, 
ἃΠ4 ΠΥ παρῇ μαπά : οσ ψμδὶ αοά 
ἰς ἐδέγε ἴῃ Ἠδάνεῃ, οὐ ἴῃ δαγίῃ, [ἢδλῖ οσδη 
ἄο δοςογάϊηρ ἴο (ὮΥ νγογίκβ, ἀπά δο- 
ςογάϊηρ ἴο τῆγ πιρῃεὶ 

25 1 ΡΓΑΥ ἴπεα, ἰδέ π|6 ρῸ ονεῦ, 
ΔΠ4 866 ἴῃε ροοά ἰαπά τμαῖ ἐς Ὀεγοῃά 
]οτγάδη, τῇδ ροοαϊΥ πιουπιδίη, δηά 
1, ἐθδηοη. 

26 Βυιῖ (δε ΓᾺΡ ἦνναβ σσγοῖι ἢ 
6 ἔοσ γόοὺγῦ βᾶκεβ. ἀπά ψου]ά ποῖ 
ἤΘΑΓ π|6: δηά ἴῃς ΓΟᾺΡ 8δἰά υπῖα 
τὴς, [,εἰ ἰξ 5υδῖςε τῆδα; βρεὰκ πὸ 
ΤΟΥ ὑηἴο πη6 οἵὨἉ [Π5 πχαῖζετ. 

27 Οεῖ {πε ἃρ ἱπῖο {πε ἴορ οὗ 
1 Ρίβρδῃ, ἀπά [Πἰἰὀ ὩΡ ταΐπα ἐγεβ ννεβϑῖ- 

ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 1111. 1. [ν. 23--Ἰ᾿ 

νγαγά, δηά πογιμυγαγά, δηἀ βουτηνγαγά, 
Δηά εδϑιναγά, πὰ 6 ΠΟ] ἀ 2} ἢ ἘΠ] 6 
ΕΥ͂65 : ἔογ ἴδοι! 8021} ποῖ ρὸ ονεσ [18 
ογάδῃ. 
28 Βυῖ σμαγρε [οβῇυδ, ἀπά ἐποου- 

ΓΑδε Ὠϊηι, ΔΠὰ 5[γεηρίβεη Πἰπὶ : ἔογ ἢς 
8}} ρῸ ονεῦ δείοτε τῃϊ58. ρεορὶε, δηά 
ἢς 58.411 οδυβε τπεηι ἴο ἱῃΒεστ ἴῃς ἰλπὰ 
νν ΓΟ τῆου 8ῃ]ς 866. 

29 ὅο γχὲ δδοάς ἰῃ τς νδ]]εὺ ον εν 
δραϊηϑῖ Βοιἢ-Ρεοσ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΕ ΙΝ. 
Σ 4 ἐχλογίαζίονε ἐο οδεάέφρες. 4ατ Μοξες α7- 

2οέριζαίά ἐλε ἑἄγες εὐδίος Οὗ γέρε ονε ἑλαὶ σφέας 
γα". 

ΟΥΝ εβεγείοσγε μεδγίκεη, Ο 19- 
Γαΐ, υηἴο τῆ βἰαζιῖεβ δηὰ υἢ- 

ἴο {Π6 Ἰυάρτηεηῖβ, νυ ϊς ἢ 1 τελο ἢ γοιι, 
ἴογ ἴο ἀο ἐῤέπι, τῃδῖ γε πιᾶγ ἰἵνε, δπά 

δ. 1δαὲ φοοάϊν »ποιριαὶη] ἱ. 6. [ῃδξ πιοιη- 
ἰδίποιυϑ ἀϊδίγίςεῖ, ὙῸῈ ἢδί ἀϊϑιτιςῖβ οὗ [Ὡς Εδϑὶ 
ΔΙῸ ΒΟΏΘΓΑΙΥ ϑοογοποά, ἀεσιυΐϊς οὗἨ νγαΐοεσ, 
δηά {πεγεΐογο ϑἴοστα: [86 ὨΠΠΙΥ οπθβ, οὐ [6 
ΠΟΠΊΓΑΙΥΎ, ἃτἴε οὗἩ ποσὰ ἰοιηροσγεά οἰτηδῖθ, δὰ 
ξεγ  ΠἸχοὰ ὉΥ ἴδε 5ίγοδπβ ὥοπὶ ἴδ6 δΙρὮ 
δτουπάθ. [{ νγᾶϑ, ΠΟΤΕ ἘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ ΡΕΓΠΔΡ5 ἴο 
1ῆ6 τηϊπὰ οὗ οηθ ψῆο πιαδὰ νναπάσσγϑα 50 ἰοῃν 
ἴῃ [ἴῃς ἀεσθετί, ρασγὶ οὗ ἴδε δἰϊγδοϊίοης οὗ 186 
Ῥγοσηϊϑοὰ ἰδηὰ ἰμδῖ 1 ννᾶ5 ἃ πιουηϊδίη σουῃ- 
ΓΥ. ΟΥ̓ χὶ. σὰ, “δ υξζ ἴδε Ἰαπὰ ψ ἘΣ ΠΕΥ γε 
ξο ἴο ΡῬοβ5655 1ἴ ἰ5 ἃ ἰδηά οὗὨ ἢ11}15 δῃὰ νδι]θυβ, 
δηὰ ἀπηκοίῃ ψψαῖοσ οὗ ἴδ γαίῃ οὗ βοάνθη." 

ΤΠε ψΠ0]Ὲ οὗ [15 ργάγεγ οὗ Μοϑεβ 15 νεσΥ 
Ἑδαγαςζογϑες. ΤῊ Ἰοηρίηρ ἴο νυνἱΐπο55 διγί μοῦ 
ΤΏΔη οϑίδιίοηβ οὗ Οοα᾽β ροοάῃοδϑβ δηά φίοσγυ, 
δηά {Π6 σχεϊυςΐδηςσο ἴο ἰδᾶνα υη Βη3Π6α Δη υῃ- 
ἀογίδικιηρ Ὡς ἢ δα Ὀδοη μεσ οὰ ἴο 
ΠΟΙΏΤΏΘΏςΘ, ΔΙῸ 5 Γι κῖηρ ἴσαι ἴῃ ἢὶς οἰδγδο- 
ἴεγ: οὗ, ἔχ. ΧΧΧΙΙ, 22 57.) ΧΧΧΙΙ, 12, 18 54.; 
Νυμπι. χὶν. 12 954. 

Θ. ἐφεὲ ΠΟΚΡ «υα:ῷ «υγοϊδ᾽ «υἱδ κι Ὁ 
οι «“αζε Ἡδετα, 85 ἴῃ 1. 37 δηὰ ἵν. δὲ, ἴῃ δἰη 
οὗ τῆς Ῥδορὶς 8 δἰδίεα ἴο 6 ἴδε στουπὰ οἡ 
ὙΠ] ἢ Μοβοϑ᾽ ργάγοσ 15 ἀθηϊθά. [ἡ ΝΠ. Χχυὶ!. 
14 δῃὰ ἴῃ Πδυῖ. ΧΧΧΙΣ. 1 ἴδ6 ΥΔΗΘΡΤΟϑϑίοἢ 
οὗ Μοβοβ δηὰ ἀάσοηῃ τβεγηθεῖνοβ 15 δοϑὶρηρά 
85 ἴδ σε οὗ {πεῖν ρυπίϑῃπιοηῖ. ΤΠ τοᾶ- 
800 ΨΥ Οτδ 5146 οὗ 16 τγδηϑδοίίοη 18 ρυΐ 
ξοσναγὰ ἴῃ [158 ρίδοθ, δηὰ 186 οἴμοσ εἶϑθο- 
ὙΠ ΘΓΟ, 15 ουάοηῖ. ἴεγε Μοϑες 15 δ ἀγθβεϑῖην 
δε ρεορίβ, ἀπά πιλεπίϊοηβ ἴμ6 Ῥυπίδῃμηεηΐ οὗ 
{Ποῖν Ιοδάοβ ἃ5 ἃ πιοϑῖ ᾿πργθϑϑῖνο νην ἴο 
τοι. Απὰ (δαὶ [Π6 ἢχϑϊ δηὰ ῥγηςῖραὶ ἔδυ ϊς 
νγὰ5 ὙἘῚ ἴῃ Ρϑορὶς 15 οἰδσᾶσ. Οἵ. Νυπι. χχ. 
1---14:; ἀπά οη (ἢ. 1. 37) 48. [ἢ (ἢ. χχχὶϊ, δηά 
Νυπι. χχυΐ., σοὰ ἰ5 ἰηῦ Μοβοβ, δά 
νἱβὶῖ5 οἡ δΐτη, 48 15 δἰτἰηρ, ποῖ ἴδε 5η οὗ [6 
Ῥθορὶς Ὀυΐ [ι5 ονντ. 

20. δ φυε αδοίζε ἐπ δὲ υαἱΐεν οὐεγ ἀραΐνὲ 
Βειδιῤεογ] Βει ἢ -Ρθοσ, ἐ.ε. 6 Βουδϑο οὗ Ῥθοσ, 
ὯΟ ἀουδὶ ἀεγίνεα [15 πᾶπιο ἔγοπι ἃ δηρὶς οὗ 
186 Μοεδδῖῖε σοὰ Ῥϑοῦ νης νγᾶ5 ἴδεσο ἰζι- 
αἴοεά. [{ νγχᾶβ ῶὩο ἀουδί ηρᾶγ ἴο Μουπί Ῥεϑοὸσ 
{νηὶ ΧΧΙΪ. χ8), δῃηὰ 150 ἴο {86 υδ᾽]εὺ οὗ 

6 ]ογάδῃ. Α ποῖϊοε ἰῃ Ευϑοῦϊι5 ρ͵Δοθ5 [ἢ 
ἴῃ ἴῃς νδαγ Ησεβηθαη, πο μᾶς γεῖ ἴο 
6 οχρίογοὰ ὉΥ πιοάστῃ ἰγάνθεσβ. [ἢ (ἢ]5 
ὙΔΙΙΕΥ͂ [Π6 Ρδορὶα τηυϑδὲ αν Ὀδοη δηολτηροὰ 
8016 τη6. Ησχο ᾿ξ ννᾶ8, ΔΡΡΑΤΈΠΕΪΥ, μα [86 
ΚΓΔΗΒΔΟΓΊΟΠ5 τεσοσχάσα ἴῃ ΝΠ). χχυη]---χχχῖν. 
ἴοοῖὶκς ῥΪδοθ; ἤδθγθ ἴοο ἴῃς βονοσαὶ ἀϊϑοουγϑος οὗ 
Μοϑθεβ, ργεβεσνεὰ ἴο 5 ἴῃ [5 θοοκ, εσα 
ἀε]ϊνετεά ; δηὰ βοιηθνμεγε ἴῃ ἰξ (χχχίν. 6) Βα 
νγ5 Ὀυτοά, 

ΎἼΒ6 τ. Ὀεΐογε υ8 πιᾶσκβ ἃ ὕχοαὶς ἰῃ ἴδ6 
ἀϊξοουγθο, 845 ἀοε5 ἴΠ6 5ἰγααν σεῦϑε αἵ ἴῃ πᾶ 
οὗ «ἢ. 11. Μοβεβ δ βοσῖο δὰ τηδάδθ πηϑηϊοῦ 
οὗ 86 ργγεαῖ δςῖβ οὗ σοά οἡ Ὀθηδ]ε οὗ δἷς 
ΡΕΟρΡΙΘΌ, δπὰ σετηϊηάδά {πεπὶ οὗ {πεῖς οὐσῃ 1}] 
τεΐυσῃ ἔοῦ Η]5 πιεγοίεβ. ὙΠὲ ποχί σμδρίοσ, 
βου 5111 Ὀεοησίηρ ἴο ἴδ ἱπιγοάυςοίοσΥ 
Ρογίίοη οὗ ἴδε ὈΟΟΚ, ράᾶϑ5ε5 οἡ ἴο ἀϊβετγεηξ 
[ὀρίς5. 

ΟΗΑΡ. ΙΨ. Αἢεν ἴδυς ὈτΙΕΗ͂Υ τενϊονσίην 
ἴῃς ραβδί, Μοβεϑβ ργοοδθάβ ἴῃ [6 ργοϑθηξ οῃμδρ- 
ἴογ ἴο τρδίζοσ οὗ ἃ αἀἰγοογ ἀϊάδςοϊς δηὰ 
Βογίδίοσυ Κιπά. ἩΗἱδ5 ἴορ!ςβ γῖϑθ οἸδα νυ δηὰ 
ξογ  ὈΪΥ ουὖΐϊ οὗἩ 1Βς Ὠἰδίοτ! 8] ἱποϊἀδπῖς ἢθ δδά 
Ὀδοη τ οασβίηρ. Οοὰ δαά ἄοπο ρσγοαΐ (πὲπρ59 
ἴοσ [6 Ρθορὶβ 'ῃ 186 τὺ ὈοΙὴ οὗ πιοσςοῖθβ δηὰ 
οδαϑαϑοιηθηΐῖς, ΤΟΙΣ ἀν ποποοίοσγινατά, δὰ 
{πεῖν ἱπίογεϑί αἶϑο, ὑσεσε ρἰδίη----ἰο ΔΌϊὰ6 ΗΥΤΩΪΥ 
ὈΥ ἴδε σονθηδηΐ πο ὙΠΤΟΝ {Πεγ δὲ οηϊεγοά 
ΜῊ ἢ Ηπι. “Νον τδμεγοΐοσε μεαγκθη, Ο [ςγδοῖ, 
υηΐο [86 5βἰδίιξεβ, ὅς." ν.1 5364ᾳΠ. ΤῊΪ5 βεπθ- 
ΤᾺ] ΘΗΓΣΕΔΙΥ 15 ροϊηϊοα ΌΥ 5Ρ6ς14] πιθηξοη δηὰ 
δπέοσοομοηΐϊ οὗ [6 δυπαάλτῃηθηϊΔ) ῥγίποῖρ 65 οὗ 



ν. 2---12.] 

δ8ο ἰπῃ δηά ροββε88 ἴῃς ἰδπάὰ ψΒΟἢ 
τῆς ΠοκΡ Οοά οἴ γοιγ ἔτ εῖβ ρίνειἢ 
οἱ. 

σεθαρ.. 2 ΑὙΟΥε 5}4]] ποὲ δὰά υπίο {πε 
μι. .,.. Ῥογτά ψὮΙΟΒ 1 ςοπηπιαπα γοι, πεί- 

νυ. 3». ΤΠ6Γ 5}|8}} γε ἀϊπλ: 15} οερὲ ἔτοπι ἰζ, 
εν. αΖ. [Πδΐ γα ΠΔΥ ΚΘαρ [πε ςοπλπΊδη ΠΊΕ ηῖ8 
ον οὔ τε ΓῸΚΡ γουγ (σοά ψΒΙςἢ 1 ςοηι- 

ΤηλΠα γου. “26 
2 ὙΟοΟυὔυΙ εΥα8 ἤᾶνα βεεὴ ψηδί τῆς 

ΓΟᾺΡ ἀϊά θεοδιιβε οὗ ὁ Βαδὶ- θοῦ: ἔοσ 
411 τῆε πλεη τπδῖ [Ὁ] ονγεά Βδα]-ρεου, 
(6 ΓΟᾺΡ ΤΥ (ὐοὰ Πδῖὰ ἀεβιτογεά 
1Πεπὶ ἔγοπι ἃπηοπρ γοιι. 

4 Βυῖ γε παῖ ἀἰά οἰεανα υπίο τΠ6 
ΓΟᾺΡ γοὺγ Οοά ἀγε αἰϊνε Ἔνεῦγ οπς 
οἴ γοιι τῆ ϊ5 ἀλγ. 

ς Βεμοὶά, 1 πᾶνε τδυρῆς γοιῖι 5[2- 
ἴυῖϊεΒ δηά 7ιάἀρηηεπῖβ, ὄνεῃ 48 ἴδε 
ΓΙΟᾺΡ πὶ ἀ οοπηπηδηάςα της. [ἢδέ 
γε ββουϊὰ ἀο 80 ἰπ ἴῃ ἰλπὰ ψνῃΠεγ 
Ἑ ρΡῸ ἴο ΡΟΒ8688 ἴζ. 

᾿ ξ Κεερ τβεγείοτε δπὰ ἀο “ῤεφι; 
ἴον τὴῖβ ἐς γουγ τυ ϊϑάοτῃ δἂπά γοιγ 
υπάετβιδπαάϊπρ ἰῃ πε βρῆς οὗ τῆε 
πδιίοηβ, Ὡς ἢ 5141} πεᾶγ 411] τπεϑεὲ 
δίδιιιϊεβ, ἀπά 540. ϑυγεὶυ τῃ18 ρτελῖ 
πδίίοη “5 ἃ ννῖϑα ἀηὰ υπάογβίδηαϊηρ 
ΡΘΟρΪς. 

7 Ἐσογ ψνῆδῖ παιίοῃ ἐς ἐδέγε “0 στεδῖ, 

ὃ ΝΌΣδ. 
25. 4, ἃς, 

ΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΙΝ. 817 

ννῆο δα σά .-9 πἰρῃ υπίο τΠδῖη, 48 
1Π6 ΓΟᾺῪΡ οἵ Οοὰ ἐς ἴῃ 11} ἐῤήπρε ἐδαξ 
γνῈ 68}} προη ἢῖπὶ 3 ᾧ 

8 Απά ψῇδῖ παῖίοῃ ἐς ἐδόγέ 50 ρτελῖ, 
ἴηδὲ μδῖῃ βἰἴδζυιζεβ δηά ᾿υάρπγεπῖβ {0 
ΓΙ ρῃίθοιιβ 48 4]] τ} 15 ἴα Ὑνῃῖ ἢ 1 86ῖ 
δείοτε γουῦ [818 ἀδγὶ 

9 Οπὶγ ἴὰκε πεεά ἴο {τ γβεῖξ, δηὰ 
Κεερ τὴν 80] αἰ] ρεπογ, ε8ὲ ἴδοι 
ἔογτρες τῆε τῇ ϊῃ τὐτησι τη ]π6 εγεϑ 
δανα 86θη, ἀπά ἴεβὶ {ΠῸῪ ἀερατγὶ ἔτγοηι 
(ΠΥ μιεαγῖ 411 τῆς ἀδυβ οὗἩ τὰγ [Πξπ: 
δυῖ τεᾶςἢ {παπὶ ΤΥ 80η8, δηὰ τὰν 
8οη8᾽ 8008 ; 

Ιο δρεοιίαϊν τῇς ἀδν τπαὲ ἴδοι 
δἰοοάεϑβε θείογε (πὲ ΓῸΚΡ ΤΥ Οοά 
ἵπ Ηοτεῦ, γνβεη τὰς ΓΟΚΡ 8414 υπῖο 
τη6. (ὐδίδεγ πε πε ρεορὶς τορεῖδετ, 
Δη 1 ν}}}} πηᾶκε τῃεπὶ ΠΘΑΓ ΠῚῪ νγογάϑ, 
1πδὶ ΠΟΥ ΠΊΔΥ Ἰδάγη ἴο ἔξαγ πη 8)]]} 
τε ἀδγξβ τῆι {ΠΥ 5314]} ᾿νε ὑροη πα 
εδγῖῃ, δηὰ ἐῤαΐ τΠΕΥ͂ ΠΥ τεᾶςο ἢ μεῖς 
ΟΠ] άτεη. 

11 Απά γε οᾶπιε πρᾶγ δπὰ ϑἰοοά 
ὉΠάογ τῆ πιουπηῖδιη ; δηά πε “τηουη- Ἐ Ἐκου ὅοι 
τλῖῃ δυγηοά ἢ ἤγε ἀπο τῆς ᾿ πιϊάϑε " Ηεδ. 
οἵ Βεάνεπ, νίκῃ ἀλτίκηεββ, οἰουάς, δῃά ἤκ " 
(Ὠ1οΚ ἀλγκπεϑβ8. 

12 Απάὰ τε ΓᾺΡ βρᾷκε υῃηῖο 
γου ουἍξ οὗ τῆς πικἰάϑι οὗ 16 τε : γε 

[86 ψμο]ε σονεπδηῖ (υν. 9---40), ἴδε 5ρί τυ] 
πδῖυγο οὗ ἴῃς Πογ, Ηἰ5 ἐχοϊυσῖνο τιρῃϊ ἴο 
{δεῖν δ᾽]ορίαποθ, Ηἰβ5 δόβοστεηος οὗ ἰάοἱδ 
ἴῃ ΘΥΟΙΥ ἕοιτῃ, Ηἰ5 ἌἽβοῖος οὗ ἴδεπὶ ἕοσ Η!5 
εἰοςῖ ροορῖὶθ. Ὑ ἢ εϑα βᾶτηθ ἰοδοηρϑ ἅσγὰ τη σῇ 
ΤΆΟΓΟ Πορίουϑγ δηὰ οἰδϑογδίεϊυ ἰηϑιϑῖθά οἡ ἴῃ 
Μοϑεϑ᾽ {πἰγὰ δηὰ 1δϑὲ δα άσγεϑβ οἰ. χχνυὶ!-- -χχχ, 
(Ό: [πῖτοά. ὃ 11.); δηὰ ἀρρϑᾶγ ἴῃ {815 οπε ἴῃ 

6 ἔοστῃ οὗ ργεϊυάε δηὰ :ηϊχοάυςίοη ἴο [ἢ6 
ἔ]]εσ ἰγοδίπιθηΐ νυ ἢ ἀνγαιῖα ποτὰ Πμογολῖογ. 
Υεῖ ΠΟΥ ἐο]ονν 50 παι γα! Υ οπ ἴπ6 ἢἰϑίΟΥΥ 
7υβὲ πιταῖεά, πὶ [πε ογαῖογ οουϊὰ ποῖ, 50 ἴο 
ΒΔΥ, Ράᾶ35 ΠτῸπι ἴἴ, ἐυθ ἴοσ ἃ {{πῸ,| που 
ρδυπίηρ ἴο ὑγρὲ ἰμοπι, ἐγουῇ ἃ ἔδνν νεῖ ΒΥ 
ϑοῃςοΏςα8, ἴῃ ΠΕΣ πιοσα ΟὈνϊοι5 ὈΘΑΓΙΠζ5. 

10, 11. Ἀδηάεν, δὴ 80 δ1:9 δ 8ὶ 808 
διοοάοεκὶ, ἄς. (11) δ θ9:ι: 79 068110 ΠΘΔΣ, 
ᾶζἄεο. Ὑπὸ νγογὰ “ϑρϑοία! νυ ἢ 15 ὩΘΘά] 655} 
ἱπισοάδυςοὰ ἴῃ ἴπ6 Α. Ν΄., δηὰ (6 Ηεοῦχον 
ψογὰ στοπάογοὰ “ἴδε ἀλγ 15 ΠΊΟΓΟΙΥ δὴ δά- 
ψοσῦ 2] δοουβαῖϊνο δα νδίθης ἴο ἐδ τ δδῖ 
εἰπιο :᾽" δηᾶ ἰηϊγοάῃιςε8 ἃ ΠΝ ϑθηΐθηςα ΜνὩ ΟΝ ἰβ 
ςοηεἰπιοὰ ἴῃ ἴδ6 νυ. 11---12. Μορδβ, Ἅχβοσγί- 
ἱπς ἴο Βοοά δι] οὐϑεγνάπος οὗ ἴδε ἰδνν, βί σῖνεβ 
ἴο τοπεῖνν ἴῃ6 ἱπηργεϑοίοηβ οὗ ἴμᾶΐ ἱχετηθηάοιβ 

50θὴ6 ὙΒΙΟἢ δἰοηδοδ .[ἴ9 Ῥγοιη]ζαϊίοη δ 
8:ηΔδί. 

1 544ᾳβ. Το [Ὁ] ον νυ. τὸ ἀδϑίσπεὰ 
ἴο ῥγοβογίθε ἸὰοἰδίσυΥ ἰπ 4}1 115 πιδη βεβίδί!οῃβ. 
ΤΠΟ οοττυρί ουβιρ οὗ ἴΠπ6 δηςοίθηϊ Οτθηΐδὶ 
ΠΔ[ΪΟΠ5 ΤΩΔΥ ΡὈΓΟΔΌΪ Ὅ6 ἰγασθὰ Ὀδοῖκ ἰη 115 
ὉΠ πηδίο 8 Π4]γ515 ἴο ἴνχο στοοῖϑ ΟΥ̓ ΌΓΙΠΟΙρ]65, 
[86 ἀεϊδοδίοη οὗ Δησοϑδίοῦβ Οὐ Πδί] ΟηΔ] Ἰθδάουϑβ, 
δΔηᾷ νεπεγδίίοῃ οὔ (δε ρονγεῖβ οὗ παΐῖιισο. ὙΠΟ 
ΤΌΠΟΥ 8 Ρεγθᾶρ ἴο ὃ6 τεοορηϊζοὰ ἴῃ ἴῃς 
ἰάἀοἰδίγγ οὗ Τεσαὰ ([οβῃ. χχίν. 2); οὗ 1,δῦδη 
Οεη. χχχί. το, 30, 22); δηᾶ οὗ [Δοοῦ 5 Βοιιϑθ- 

μοϊὰ (Οεῃ. χχχυ. 2). ἔτσοπιὶ [ἢ15 δποδβῖγαὶ 
ςοττυρίίοη οὗ ἴῃς ἴσῃε τοὶ ξίοπ, ΑὈγαμδηη, 
“ἢς δος οὗ ἴδε Δ Π|],,) ψγᾶ5 ὈγΟΌΔΌΪΥ 
οΔ] δὰ ἀνγὰγ. Τὸ συδτγὰ δραϊηβῖ ᾿ξ, ἃ5 15 σο- 
ΤΏΟΗΪΥ βιρροϑβοά, [6 βερυϊοῆγε οὗἨ Μοϑοβ νγᾶ58 
Κερῖ βεςσεῖ ἔτοπι (δε ρϑορίε: (ἢ. χχχῖν. 6; 
Ὀυΐ 566 ηοῖε ἐμ ἴος.). Νοῖ υποοπηῃροίοα ΜῈΝ 
1818 το ἀθηοῦ ἴο ΠΕΙΌ- ΟΥ̓ Ρ νγᾶ8 ρουθδρ5 
[ἢ ἸάἀοἸΔίΓΥ ργας ϑθὰ 1π σεΐσσεηςς ἴο ΟἹ ἀθο 5 
ὁρβοὰ (]υἀν. νἱῖ]. 27); [86 τνοσβῆρ οὗ ἴῃς 
Ὀγάζθῃ βεγρεηΐ ἴῃ ἰδίοσ Ἐπ|ε5 (2 Κίηρβ χνὶὶ!. 4); 
δηὰ {πῸ (ογαρμῖμ οὗἩ Μ|οδὴ {[υἀρ. χΥ!. 4, ς). 
ΤΟ οἴδεσ Κιπὰ οὗ ἸἀοἸδίγυΥ, πδίυγθ ΟΣ ὮΙΡ, 



818 

ἸΗ-ςδ. 
δαὺό ὦ 
ψνοϊοξ. 

μεαγτά ἐμ νοϊὶςὸ οὗ (ἢ νογάβ,) δεῖ 
ΒΑῸ ΠΟ 5 πη] Πτυάς ; ἴΟΠΙΪΥ γ6 ῥεαγά ἃ 
νοΐςα. 

12 Απά Πε ἀεοϊαγεά υπίο γ 15 
ςονεηδηῖ, ψνςοἢ πα σοπιπιαηάδά γοι 
ἴο Ρετγίογηι, εύεμ απ σοτηπηδπαπηεηζϑ ; 
πὰ με ψτοῖθ ποπὶ ὑροη ἴνγο [4068 
οὗ 5ἴοπα. 

ϊῖι4 4 Απὰ {δε ΚΡ ςοπιπιδηάεά 
τὰς αἵ ἴπδῖ εἰπὲ ἴο ἴθδοῦ γοῦν 8124- 
τυῖε5 ἀπά Ἰυπἀρπγχεηῖβ, ἴμδῖ γε πιρῆΐξ 
ἀο τπεηὶ ἴῃ τῆς ἰλπὰ ψ θοῦ γε ρῸ 
ΟΥ̓ΘΓ ἴο Ροβ88688 ἴζ. 

ις Ἴάκε γε τπεγείοτε ροοά μεϑά 
ὉΠῖο γούγβεῖναβ ; ῸΓ γε 8} ΠΟ ΠΊΔΠ- 
πεῖ οὗ βία ΠτυὰΔς οἡ της ἀδγ ἐῤαϊ τῆ68 
ΤΟΚΡ βρᾶκε υπῖο γοῦ ἴῃ ἤσαν οι 
οὔ τῆς πγιάϑ: οὗ τὰς τε: 

16 1,ε8ῖ γε σοτγτυρῖ γοκγεείυες, ἀπὰ 
ταᾶΚε γοὺ ἃ ρτάνθῃ ἱπηᾶρε, ἴΠε 51Π|ΐ- 
Πτυάς οὗὨ Δηγ ἄριγε, ἐς Καπε88 οὗ 
τΔ]6 οἵ ἔεπηαϊα, 

17 ΤῊς [Πκεηδ88 οὗ Δὴγ δεδϑὲ τπδΐ 

νᾶ ὙΙ Εἶγ ϑργοδὰ {βγουρῃ ἴδε Ἐδϑί, δηὰ 
ἔοσπιβ ἴῃ νδγίοιι5 δϑρθοίβ δηά ἀδρσοοθ δῃ 6]6- 
ταθηΐ ἴῃ ἴδ τοὶρίουβ ϑεηπλθηΐ οὗ Ασδῦϊδῃβ, 
Ῥῃαεηϊςίαη5, Ῥεγβίδῃβ, Ομαϊάεεβ, ἀπὰ Ἐξγρ- 
ἴδληβ. Ησγοσννοσβηῖρ ὀχ ϊ το [5610 ἢ (δὸς 
Ργδεῖίος οὗ βεϊξἴηρ ωρ ἱπιαβεθ οὗ πυτηδλη ἔΌστη 
ἃ58 Βοιβομοϊά ροάβς (Ῥεηδῖεβϑ), οΟσὐὁἠΥ 85 Ἰοζδὶ 
δηὰ εἰνὶς αἀἰνίη!ε5: ἃ ῥχγαςίίος ἕοσυϊ θη ὉῪ 
α. τό. Ναῖυγο: οσβρ ἰῃ ἰἴ5 Ὀάϑου βῃαροβ 
5 5εεῃ ἴῃ ἴπ6 Ἐφξγρίίδη ἰάοϊαῖ ΓΥ οὗὨἨ δΔη1Π|4]}5 
δηά δηϊπιαὶ ἤσυγοβ, ςοηἀετηηοά ἰῃ συ. 17, 18: 
Ὠ15ὲ 115 1655 ἱσποῦϊα Βιρ 5, [86 ὑνοσϑῦρ οὗ 
[Π6 σιπ, πιοοῃ, ἃπὰ ϑἴδγϑ, ἅσὸ ἕοσυι θη ἴῃ 
“. το. Τδε Ιαἴΐεσ νγὰ8 ργδοιἰϑοὰ Ὀγ {Π6 δῃ- 
εἰεπὶ Ῥεσξίδηβ (Ηετγοά. 1. 131), ἀπά ΌΥ οἴβεγ 
οὔ͵ δηΐδὶ παίοηϑ 80 τοὐεςϊοα δηςγοροιποσρῆϊς 
ἰάἀοϊδίσγ. [1 νγᾶ8 ΤΟΥΤΏΔΙΙΥ ἰηϊγοάιϊοοα δηὰ 
Ταδὰς ρορυϊασ ἰπ ἰϑγδοὶ ΟηΪΥ, 8ἃ5 ἴξ ϑϑεηβ, ἴῃ 
τὴ. Εἰπιο5 οὗ ἴδο ἰδέοσ Κίηρθ; Ὀυΐ 1ἴ σαηηοῖ 
δᾶανα θδθὴ ὑπκπονη ἴο Μοβοβ δηὰ ἴδε [ενν8 
οὗ δἰ5 ὕπιοβ, βίπος ἱξ νγὰβ υπάουθίθαΥ ργᾶς- 
τἰδεὰ ὉΥ τηδηγ οὗἉ ἴδε {Π|ῦε5 ψἱἢ ποσὰ ὙΠΕΥ͂ 
μαδὰ Ἴοοπὶο ἰῃ ςοπίδοεί. ΤῊΘ στοαΐ ᾿ογιϑίδίοσ 
{πεῆ πᾶν 6 τεραγάθα 85 ἰακίηρ ἴῃ ἴπ6 ρᾶ5- 
ΒΆΡ6 Ὀεΐοτε υ.5 ἃ ςοπιρΙεῖε ἀηὰ σοτηργεβθηβῖνα 
ΒΌΓΥΟΥ οὗ (δε ναγίοιιϑ ἔοστῃηβ οὗ 1ἀοϊδίγοιβ 
δηά Τσοττυρὶ ΜΟΥ ργδοϊἰϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 50Γ- 
τουπάϊηρ οὐδηῖδὶ ἡδίοηβ, ἂπὰ 845 ρδγίου- 
ἸΔΤΙΥ ἀπά ϑυςσςοϑϑίνοὶυ ἔοσθιἀάϊηρ ἴΠθπὶ ἜΥοΥΥ 
οπθ, Ὅμὲ ομοόϑεη ρεορὶε οὗ σοὰ ἅγε ποῖ ἴο 
τορατὰ στ συ ροσσ  ου5. σονοσεῆοα πα οὗ 
{Ποῖγ οὐγὴ τᾶς, πιᾶΐθ ΟΥ ἔδιπιδϊθ : Ποῦ ἴο ξ2]]} 
ἱπῖο ἴῃς ἰονν πδίυγο- σουβῃρ οὗ τ Ὡς [ἢ6 
μιδὰ ϑδϑῃ 850 στωυςἢ ἱπ Εξγρῖ, δῃὰ ἴο ψ Ὡς 

ΕΠ ΤΕΚΞΚΟΝΟΜΥ. ΜΡ. ἶν. 13---21:. 

5 οὐ ἴδ φαγῇ, τῆς ᾿Πκοπα88 οὗ ΔΠΥ 
νἱηρεα ἔον] ἀπὲ Πϊθῖἢ ἴῃ τῆς αἱτ, 
πὴ ΤΗΘ ᾿ἰΚοη 6885 οὐ Δηγ τῃΐπηρ (δδὲ 

οσδερεῖῃ οὐ ἴδε ρστοιιπά, τῆς [Κεηε88 
οὗ ΔΠγ ἤβἢῃ {πὶ 2: ἴῃ τὴς νγδῖεγβ δ6- 
παδῖῃ {μὲ εἀγίῃ : 

19 Απά Ιἰεβὲῖ τῆοιυ Ππ ἃρ τὨΐπε ἐγε8 
ππῖο πεᾶνεπ, ἂἀπά ψῆθη ἴδοι βθοϑῖ 
τῆς 51η. δηά της πιοοη, δηά [Π6 5ἴδ 8, 
ευέρ 411 τῆς Ποβῖ οὗ ἤεάνεῃ, 8ῃουϊάδϑβῖ 
Ὀε ἀτγίνεῃ ἴο γγοσβῆ!ρ ἴῃεπι, δπὰ βεγνὸ 
μετὰ, ἢ ῖςἢ τπῈ ΓΟᾺΡ τὰγ (ὐοά μαῖῃ . 1“. - ᾿ ΟΥ, ἀϊν!ἀεἀ υπῖο 41} παῖίοηβ πάθσ (ἢς ΚΑΈΡΩΟΣΒΕΣ 
γνΠο]ς Πεᾶνθῃ, 

20 Βυὲ τε ΚΡ δίῃ ἔλκεπ γοιι, 
δηὰ Ὀγουρῃῖ γοιῖι ἔογι οὐ οὗ τὰς ἱγοὴ 
βιγηδςα, εύεη οὐυΐ οὗ Ἐργρῖ, το δε υπῖο 
Ὠϊπὶ ἃ Ρθορΐβ οὗ ἱπμεγιΐδηςε, 48 γ6 γέ 
(15 ἀδγ. 

21 Εὐχγεγπιοῖς τὴ6 ΓῸΚῸ ννδὰὲ 
Δῃ ΜΠ Π πὴθ ἔὸσ γόυγ 88Κεβ, δπά 
δνγαγα (Πδί 1 5ῃου]ά ποῖ ρὸ ονεῖ 7ογ- 
ἀλη, δηὰ {ῃὰῖ 1 8πουϊὰ ποῖ ρὸ ἰῃ 

Ὁ δὰ οηφδ 5ίῃηςθ, ἴῃ ἴδ βίη οὗ ἴπε φο]άθῃ 
οδ], βϑῆοννῃ ἃ ὈΪ45; ποῦ γεῖ ἴο 6 δορυϊδὰ ὈΥῪ 
[Π6 τοῦθ 500 116 σοῖς το] ]Οη 5πὶ οὗ ϑοῖὴο οὗ 
1[δς ϑγγίδῃ {γδ65 ψ Π ΠΟ ἢ δὴ ἘΠΕΙ͂Σ πλγο ἢ 
ΠΟΥ Βαὰ πιδάθ δοαιδιηΐδηςθ. ὍΠοϑα ἀϊά ποῖ 
ἰηάἀοοα πιᾶκο ροάϑβ ἔογ {πεπιϑεῖνεβ; Ὀυϊ ΒΟΥ 
“ἰ ΥΟΣΒΒΙΡΡοα δηὰ ϑεσνοὰ ἴἢ6 σγεδίυσε σηοσε 
δὴ {δ Οτοδίοσ, 7 δάάγεϑθοα {ποηιϑοῖνος τὸ 
ἰηξετίοσ οδ]εςΐβ, ποὶ ἴο Ηἰπὶ Ἡ  πλϑεὶξ, πὰ 50 
Ὑ6͵Ὸ [ἀοϊδῖοτϑ 5111, Οὐοά 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ψοσ- 
Βῃρροά ὑμᾶσ ΔΩΥ͂ υἹϑ δ] 6 ἱπιαρο δηὰ ἔοσμι, 
ὙΒΟΙΠΟΣ πλδάθ ΟΥ̓ πιδῃ ἔὸσγ ἴῃ6 Ῥγροθε, Οσ 
ογοδῖοα ὉΥ Η)πη561Ε ἴὺσ τδη 5 ϑεσνίοε. Οοά 
δαὰ Ὀδοθη στηδηϊξοϑιοά ἴο ἴμδπὶ [σου ἢ ὯΟ π|6- 
ἀϊὰ οὗ 5ιᾶρε ἂἀπὰ ἔξυτε: [σγουρῇ πὸ δος ἢ 
ΤΟ ννᾶ5 δ (δοτγοΐοσε ἴο δ6 ϑουρῆί. 

19. εαυδίιοῦ δὲ Τοκρ ἐν Οοά ῥαϊδ 41- 
οἱάεα ἐρῖο αἰ] πα:ίοη.} 1.6. "ἐνχῆοϑβο ᾿ρδξ Οοάὰ 
[45 αἰϊσιγι δυϊοαὰ ἴο πὸ πδίϊοῃς ἔοσ {ΠΕ 156 
δηὰ ὈδηοΗϊ, δηὰ ΒΟ πεγοίοσο δοίης οτθᾶ- 
[ΓῸ5. ΣΙ δίοσηρ ἴο Πη8Π᾽ 8 σοηνοηίθηοο πγυϑῖ 
ποῖ Ὀ6 ννογβῃιρροα 85 τηδη᾽ 5 ἰοσά3.᾽") 80 ΤἌΆΓΡΕ., 
7 τοῦ, δ81δά., [ογοόπιθ, ΒΡ. ὙΝ ογάξινοσίἢ, ὅζε. 
ΟΥδοῖβ τοραγά (ἢ]5 ραβϑδρθ 848 πηροσγίηρ ἴδδί 
Οοά μὰ «]]οϊίοα [Π6 Ποανθ η Ὀοάϊε5 ἴο {Π6 
Βεδίῃϑῃ ἴοσ ὑγοσβϑῃὶρ, δηὰ ἴμαὲ ἮΠ]5 οὐσῃ Ῥθορὶθ 
τβεγεΐοσο τηυϑὲ ποῖ ἡνοσβρ ἴἤθπι. ὙΤὨ15 56Ώ96, 
ἰΠουΡἢ οὐτγτοηΐ 845 ἰοηρ ἃρὸ 85 ἴδθ {{π|6 οὗ 
]υκξηῃ Μαγῖγε (Ὦ. οὐαὶ ΤΥΥΡὮ.᾽ ὃ ἐς δηὰ 
121, ἃἀηά ΑΟἸεπηθη5 ΑἸοχ. δίσοπι. νἹ. 14), πὰ 
τοίοιτοὰ ΟΥ̓ ΠΙΔΠΥ͂ πιοάσγῃ οὐ ς5 (Κπορεῖ, 
Καῖ, 5 ὈΥ ΠΟ πιθδῃβ δρροϑίίε. 

4]. ΟΕ]. 26, ἀηὰ ηοῖο, 



“ “ὯΔ᾽. 9. 

ἕχευτ. Σ2. 
20. 

ν. 22---46.} 

υηῖο ἴῃλὲ ροοά ἰΔπά, νος τις ΓΟΚΡ. 
τγ (σά κρίνει τες 3ῶγ δὴ ἱμμογῖ- 
ΔΏςΒ : "5 

22 ΒυΕ 1 τπηυβϑὲ ἀϊς ἴῃ (ἢ }5 ἰΔηά, 
1 πγυϑὲ ποῖ ρΡῸ ονεσγ [ογάδῃ : δυΐ γε 
8.41] ρῸ ονδῖ, Δπ4 ροββεβ8 ἴπδὶ ροοά 
Ἰαηά.’ τ τι τον ἢ . 

22 Τακε Πεεά τπίο γοιυγβαῖνεβ, 
ἰεβῖ γε ἰοσρεῖ τῆς σονεπᾶαηὶ οὗ τῃε 
ΓῸᾺΡ γουγ (ὐοά, νοῦ Πὰς πρδάς 
ἢ γου, ἀπά πιᾶκε γοὺ 4 ργάνεη 
ἱτηᾶρα, ΟΥ̓ ἴῃ6 ᾿ἰΚεπε88 οὐ ΔΠῪ ἐῤίηρ, 
ννῃῖοἢ τῆς ΠΓῸΚΡ τὴγ (σά Βιδῖῃ ἴογ- 
διάάδη τἢεα. 
. 24 Εοὸγ τε “1,.0Ὰ0ὴ (τὰγ Οοά ἐς ἃ 
σΟΠϑΌ Πρ γα, δυδη ἃ πιο: Ο(οά. 

Ὡς  ὙνΠοη τῆοιι 5π41ς θερεῖ Πἢ]]- 
ἄτεπ, δηά ς ἢ] ἀγθη 8 Ἑμ]άγθη, ἀπά γε 
84}} ἢανε γεπιδπαά ἰοηρ ἴῃ (ἢ ἰαπά, 
ΔΠα 5}|]1 σογπιρὲ γομγεείυες, ἀπά τχλῖκα 
ἃ στάνϑῃ ἱπιᾶρε, 97 ἴῃς [Κα η688 οὗ ΔΠΥ͂ 
ἐῤιπσ, ἀπά 5}]] ἀο εν]] ἰῃ {πε βρῇς οὗ 
6 ΓΟᾺΡ τὴγ (οὐ, ἴο ργονοΐῖε ΐτα 
ἴο δῆρεῦ - 

26 1 ςΔ]] πεάνεῃ δηὰ βαγἢ ἴο νν]ἴ- 
688 δραίηϑῖ γοὺ 1{Π|5 ἄδγ, ἴΠαΐ γε 
861} ϑοοῃ υτίοΓ]ν ραγίϑἢ ἔτοπι οὔ ἰ: 
Ἰαπὰ ψβδγθυηΐο γε ρῸὸ ονοσ [ογάδη ἴο 
ΡΟΒ8688 1; γὰ 5}4]] ποῖ ργοϊοῃρ γομῦ 
ἀλγ8 ὑροῃ ἰτ, δυιῖ 5114}} υκίοτ]γ Ὀς ἀδ6- 
δίτογεα, 

27 Απά δε ΓᾺΡ 5301] βοδίζεγ γου 
δηοηρ ἴδ πδίίομβ, δηά γε 58}|]] ὃς 
ἰεῖς ἔδνν 'ἰῃ πυσῆθεγ ἀπποηρ ἴΠπε ἢ εᾶ- 
{με ης ΜΠ] Ποῦ τῃ6 ΓΟᾺΡ 5Π4]] Ἰοδά γου, 

28 Απά τβετε γὲ 5}4}} βεγνε ροάϑ, 
τῆς ννοῦΚ οὗ πηὲπ΄ 8 μδηάβ. ννοοὰ δηά 
βίοπθ, ὙὮΙΟΝ πειῖθοῦ 866, ΠΟΥ ἤδδΓ, 
ΠΟΥ δδῖ, ΠΟΥ 5π|ε]], 

29 Βιε 1 ἔτοπι ἔμβεηςς ἴδοι 58] 
86ΕΚ (πὲ ΓῸΚΡ 1γ (ὐσοά, τποιῖι 588] 

256-928. ΤῊΘ νγδσηΐη; ἀραίηϑὶ ἸΔοἸ Δί ΓΥ ἃΓγῈ 
οηΐογοορα ὉΥ ἀϊδιϊηςῖ ῥτεάϊςτίοη οὗ ἴΠ6 ἴεγτ Ὁ] 8 
Ῥυπὶϑῃπιθηΐβ νι ἢ νγου]ά δῆσιια οἡ σοπηπηῖ5- 
βίοη οὗ ἱξ. Οἵ ἢ ἴΠεϑὲ σοσϑοβ [ον. χχνὶ. 
34-π-40, δῃηα σἢδρ. ΧΧΥΠ]. 64 5η6. 

29--.40. ὕὕπν ΠἸην, 845 ἰτ σταῖρῃξ ϑθδη, ἴο 
εἶοθο δ8 ἀΐϑοουτθε ἢ ννοσας οὗ τΟΙΤΌΥ, 
Μόοβϑος τᾶκοβ ἃ ἰδϑὶ ἀρρεδὶ ἴο ἴδβοιῃ ἴῃ {8656 
ασυ. ἴῃ ἃ ἀϊβοτοηΐ οἴσαιπ. Ηδ ο2]]5 οη ἴδεῖὴ ἴο 
εἴεανο ϑἰοδά δι ἴο Οοά Ῥεοδυϑε σοά δή 
ξἴνοη ἴδοπὶ ονὐϊάσποεβ οὗ Ηἰ5 οἱ Ὑ δηὰ Ηἰ5 
ῬΟΥΤΟΣ δυο 85 μβαὰ δεεη νουςμιδαίδα ἴο πο 

ὨΕΠΌΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ξ. νΝ.᾿ 

Βηά δέηι, 16 τῇοιι 8εεἷς πἰπὶ νἱἢ 4]} 
1. πολγῖ ἀπά νυν τῆ 4}1} τὴ 8ου], 

20 Υ̓Βεη (ποὺ δῇ ἰπ τπρυϊδιίοη, 
Δηα }1] 1686 τπϊηρβ ' 
1Πες, εὐεη ἰη τῃς ᾿Ὰ 
τἴυγῃ ἴο τῆς ΠῸΚΡ τὴγ (οά, δηά 8μια]ὲ "" 
6 οδεάϊεηϊ ππῖο ἢΪ5 νοίςδ ; ᾿ 

41 (ον τῆς ΓΟᾺΡ ἴὰγ Οὐοἀά ἐς 
τλογοῖῆ! (σοά ;) πὲ νν}}] ποῖ ἔογβακα 
66, ΠΕΙΈΠΟΥ ἀεβίγου {Π6 6, Ποῖ ἔογρεῖ, 
ἴῃς σονθηδηξ οὗ ΤΥ ἔδῖμοῖβ ψ]οἢ δα 
ϑΊΨΑΓΕ τπῖο {ΠΕ Π}. 

42 Ἐογ δ8]ς πονν οὗ ἴπμε ἀδγβ [πὶ 
ΔΙ6 ραϑῖ, σῆς ἢ ψγεῦε Ὀείογε τῆεε, 
δίηςς ἴῃς ἀδγ {παῖ (ὐοά οτελῖεά τηδῃ 
ρου ἴῃς ἐγ, ἀπά σε ἔτοσι {πε οπὲ 
δἰάς οὗ θάνε υηῖο (ἢς οἴδοι, ψἢε-. 
(μον ἴεγε πδῖῃ θεεη ἀπν σμο ἐῤίησ 
88 118 ρτελῖ Πίῃρ 5) οΥ δῖ Ὀδεῃ 
Βεαγὰ [κε τοὶ 
33 Ὀϊ ἐσ Ῥεορὶς πεᾶγ ἴδε νοῖςς 

οἔ ϑρθλκίηρ ουἱξοῦ [Π6 πκριάβι οὗ 
τς ἤγε, 85 ἴδοι ἢδβὶ πεαγά, δηά ᾿νε ὺ 

44. Οὖ μαῖὰ (σὰ δϑβαγεά ἴο ρὸ απμά- 
(2Κε πὶ ἃ πδίίοη ἔγοπι πε πχιάβι οὗ 
αποίδεογ παῖϊοῃ, ΌΥ τεπιρίδιοηβ, ὉῪ 
ϑ'ρη8. ἀπά ὈΥ ψοπάετβ, δηὰ Ὺ ννᾶσ,. 
Δηά ὈΥ ἃ πΙρΡΗ παπᾶ, δηὰ ὉΥ ἃ 
βίγείοπαά οὐδ ἃγηι, δηὰ ὉΥ͂ ργεαΐ ἴεῖ- 
ΤΟΥβ,) δοσογάϊπρ ἴο 411 τῃαῖ τῆς ΤΟᾺΡ 
γουγ Οοἀ ἀϊά ἴον γοιι ἴῃ ἔργρι δεΐοτα 
γουγ εγεϑβὶ . 

245 πῖο {δα ᾿ξ νγᾶ8 5δῃανγεά, τΠδὶ 
ἴῃου τπϊρἢτεβῖ Κπονν τηαῖ [6 ΓΟᾺΡ ἢς 
5 (οοά  ἐῤέγε ἰς ποῃα οἶδα δοϑι46 ᾿ἰ πη, 

46 Ουϊ οὗ Βεάνεη δε πιδάς ἴἢεςε 
ἴο ἤδᾶγ ἢἰ5 νοῖςβ, τῃδξ πα στηϊρῃῖ ἰη- 
βίγιςϊ τες : δηά τροη εἀγἢ δε 8ῃεν- 
εὐ τἴεε ἢὶ58 ριεαῖ ἔγε; δηά ἴδοι 
Ὠελγάεβι 8 ὑγογάβ8 οὐκ οὗ ἴῃς πιϊάϑβι 
οὗ τῆς ἥἤτε. 

οἴβοῖϑβ ; δηά δδά τνογσκθὰ δηὰ "γου]ὰ 5111} νσοσκ 
ὯΟ 1685 δ πρυϊασ ἀεἰ νογδῆσεβ ῸΓ {Ποπ], ΒΑν]ηρ; 
σποόβοη ἴδεπηὶ ουὐἱ ἴο ὃ6 Ηϊΐ5 ΟὟ ΡΘΟΡΪε. 

84. ὃν 2ερρίαίομ.] ΟΕ, νἱῖ. 18, 19, δηὰ 
ΧΧΙΧ. 2, 3. Ετοπὶ ἃ ςοπηρατγίϑοη οὗ ἴπεϑε ρᾶ5- 
8Ά 565 ἴξ ἀρρεᾶτβ [δί νγγὲ τηυϑὶ τείεσ ἴδε ννοσγά 
εἰ ξρῃιρίΔ ΟΠ 5) (45 ἀοε5. Οσβεη.), ποῖ ἴο 186 
{ΠΡυϊδοπβ ἀπά ρεουβεου τ! οη5 ὑπάογρομθ ὈΥ͂ 
[86 [5.86 ]165, Ὀαΐ ἴο ἴΠ6 ρῥἷαριιθ5 πλϊγασυ ουϑὶῦ 
ἰηβιοϊοὰ οἡ ἴῃς Ἐσγρίδηβ. ΒΥ (Π656 μἷδριιθβ 
(πὸ πχῃξ οὗ Οοά δηά ἴδε οὐϑίίηδοΥ οὗ Ῥμδ- 
ΤΟΣ ψεῖξ δῖ οὔοα ἰεϑίοαὰ δηὰ τηδηϊξεϑιθά. 

810 

Γ Ηεδ, ἅτε ζόης ἱροη ' Ηε 
αἴζογ ἄλγϑβ, 1 τῆοιυ γρυπά 



820 

47 Απά δεοσδιιβα ἢς Ἰονεά τὴγ ἴἃ- 
{Πεγβ, τῃεγείογε ἢθ ἼἽῆοϑθα τπεὶςγ βεεά 
Αἴεγ ἔπεηι, δηά Ὀγουρῆς ἔπεα οὐ ἴῃ 
ἢἷ8. βίρῃε στὰ Ηἷβ τι ρ  Ρόονγεσ οὐξ 
οἔ Εργρε; 

48 Τὸ ἀτῖνε οικ παείοῃβ ἔγοηι δε- 
ἴογα ἴπε6 ργεδῖοσ δηά πιρμτες τἤδη 
ἴπου γί, ἴο Ὀηηρ {πες 1π, ἴο ρῖνε 
ἔδεε {Πεὶγ ἰλπὰ “Ὁ δῃ ἱπῃογδπος, 88 
11 ἐς τῇ18 ἀΔγ. 

429 πον {δεγείογε (818 ἀδγ, δηὰ 
Ἑοπϑιάεσ 120 ἴῃ τῆϊπε ποαγῖ, τπδὲ τῆς 
ΤΟᾺΡ Βα 25 σοὰ ἴῃ ἤδάνθη ἅδονο, δηά 
ὉΡΟΠ (ἢε δαγἢ Ὀεπδδῖῃ : ἐῤδέγε 15 ποη 6 
Εἶβ6. 

40 Του 511: Κοορ {πεγείογα ἢΪ8 
βίδίυϊεβ, δηά ἢὶ8 σοπλπδησπηςηἴϑ, 
ὙΠ ἢ 1 ςοπηπιαπὰ {πες (ἢ ϊ5 ἀδγ, (Πδξ 
ξ ΠΊΑΥ Ρ ννῸ]] νῖἢ ἴἢδε, Δπὰ στ ἢ 
(ῊΥ ςΠΠ]άγεη δἴζεγ πες, ἀπά {παῖ ἴδοι 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΙΝ. ἵν. 37-45. 

πηλγεϑὲ ῥγοΐοπρ 07) ἀλγ8 ὕροη τῆς 
φλττῃ, νος ἢ (πε ΓΠΟΚΡ ΤΥ (ὐοὰ ρὶν- 
εἴὰ τ[ἢς6, ἔογ ὄνεσ. 

41 4 ΤΠ εη Μοβεβ βενογοά γος 
οἰτῖε5 οἡ {18 846 Τογάδη τονγαγὰ τῇς 
8. ΗΓ 51ηρ ; 

42 Ἰΐμι [Π6 58[γεὲγ πιῖρῃς ἢες τἢϊ- 
ποτ, τυ ἢ 8ῃου]ά ΚΙ ἢ18. περ θουγ 
υηάννδγοβ, ἀπά ἢδιοά ἢϊπὶ ποῖ ἴῃ εἰ π168 
Ραβϑῖ ; δπὰ τῃδλῖ βεεῖὶπρ ὑπο οἠς οὗ 
ἴῃ 656 οἰτἰε5. ἢς πιῖρᾷς ᾿νε : 

43 ἸΝαπιογ, “Βεζεῦ ἱπ τῇς τ] ἀοτ-- ὁ 7ομα, κα 
Πε58,) ἰῃ τῃ6 ρἰαίῃ σουηίγγ, οὗ ἐῆς 
Ἐδυθεπίτεβ; ἀπά Βδηλοῖῃ ἴῃ Οἰεδὰ, 
οὗ τῆε (ὐδάϊτεβ ; δηὰά (σοΐδη ἴῃ Βδϑῆδη, 
οἔ τῆς ΜΜαμῃδβϑβίζεβ. 

44. 4 Απά τ}15 ἐς 16 ἰᾶνν Ὡς ἢ 
Μοϑβεβ εξ δείοτε τ Ἵμ!άγεη οὗ [5- 
τδοεὶ " ι 

45 ἼΠεβε ἀγς ἴῃς ἐεϑΕ πιοηΐς8, δηᾶ 

87. δὲ εξονε ἐδεὶν “το αὔὔόγ ἐδερι}] 1.1. 
“ἰ δὲς βορὰ δῇεσ δἰ»ι." ΤὙδουνσῇ Μοϑοβ Ὀορὶπϑ 
18)6 . ΟΥ̓ δεϊηρ ἕοσῖ ἢ! ἴδε ἴον οὗ σοά ἴο 
(ῃς “δῖ Ποῦβ ̓  οὗ ἴπ6 παίίοη 45 ἴῃ6 ἐοιιπάδι! ου 
οὗ Ηἰ5 εἰεςοη οὗ 1ποῖγ ροβίογυ (ςἶ. ἰχ. ς 
δηὰ χ, 14), γεῖ 6 ῥγοοεδάβ 'ἴπ [δε ϑπρυ δ Γ 
Πυτη δου ἴο σρεακ οὗ “ δὶ: ϑεθὰ δήϊον δὲ»ρι." ὙΤΒῈ 
ἀ5ϑι ΡΈ]Οη οΟΥὗἁὨ σογγυρίοη ἰῃ ἴπ 6 ἰοχὶ ἰ5 αιυϊῖδ 
ϑοι δ τὸ ΚΕ Ὁ γὰραθν οὗ (δε Ἰονε οὗ σοὰ ἴο 
{Ποῖ 8 ἴῃ βοηογαὶ, Μοϑοβ ἢδ5 πιοσε Ἔβροςὶ- 
ΑἸγ ἴῃ τπιϊπὰ πᾶ οπὲ οὗ ἴποπὶ ννῇο νγᾶ5 οδ᾽]εὰ 
“(ῃς Ετεηά οὗ Οοά " (δὲ [41π|65 ἰϊ. 23); δῃὰ 
ἰηϑ:! πος ΝΕ , 50 ἴο 54Υ͂, σοηϑίσγιιςῖα ἴ8ε 56ῃ- 
ἴεηςε Δοσογα! ΡΥ. 

ὀγομσδὲ ἰδὲ ομὲ ἐπ᾿ δὲ, αἰσδ 1, ὉΥ 
Η!5 δοθ:" 2.6. ὈΥ τῇς πηρῃῖ οὗ Ηἰ5 ροιβοῃδὶ 
Ρίέβοηοα: οἷ. Εχοά, χχχὶϑ. 14, ψβοτο σοά 
ῬΓΟΠΊ565 ἰο Μόοβεβ “" ΜΥ Ργέβεποε (ἰξ “τ Υ 
ἴλ.6.᾽) 5841} σὸ τ ἢ τῆος," 

4]- 485. Μδηγ οὔἢο οἷάογ σοτησηθηϊδίους 
(ε.5Σ. Οδἰπιεῖ, Ηοιυδὶχαηῖ, ὅζο.), ἀπαῦ]ς ἴο 566 
ΔΏΥ ΡΓΟΡΠΟΙΥ ΟΥ ΤΕΪΟν ΠΟΥ ἰῃ ἴπε56 υν. 85 αἵ 
Ργεϑθηΐ ρἰδοδά, βανε τεραγάθα ἴῃεπὶ 85 δη ἰῃ- 
τεγροϊδίίοπθπ. ὙΠΕτα 15 ὨΟΤΕΥΟΥ ΠῸ σϑάϑοη ἴο 
ἀερατί ἔτοπι ἴΠ6 νἱενν βυξρεσίοα Αἰϊκὸ Ὁγ δον 
ςοηΐοηϊβ δηὰ ςοηΐοχί, ΤΟ υτν΄. ργοοθϊην ἀσγὸ 
οἰθασῖγ [Π6 σοηοϊυβίοη, 45 ἴΒοϑ6 ϑιιςσθθάϊηρ ἅγὰ 
[86 ὀχοσγάϊυτῃ, οὗ ἃ ἀϊξίησί δηὰ ςσοτηρίείο ἀ15- 
σοῦγϑα. Ἴε86 συ΄, ἸΠ6η, ἀγα ἰηϑοσίθαὰ Ὀεΐννθθη 
[(8ε ἔνγο 5 ΠΊΡῚΥ ἔοσ ἴΠ6 τεάϑοη ἴο τις [ΠΟῪ 
ΚΠοπιϑοῖνοϑ ς98]1} αἰϊοηίίοη (" Τ2επ Μοϑ68 βενοσοάᾶ 
ἴἄγθα οἰἶο5," ἄζς.); 1.6. ἴῃ6 ἕδοϊ παγτγαϊοὰ ἰοοῖκς 
ῬΙίδος Ὠἰϑϊους δ! αἴοσ Μόοϑοβ βροκὸ (6 οὔθ 
ἀϊβοουϑε δηὰ δείοσγε ἢθ ἀοἰϊνογοὰ ἴῃ οἴδοσ. 
ἴῃ ἴἢτ15 ϑενεσίης πὰ ἴῆγοα οἰ 65. οὗ τεᾶιξο 
Μόοϑεβ οδιτίεὰ ουἱ ἃ ργονυΐοιβϑ σοπιπιδηὰ οὗἁ 
Οοά, Νυπι. χχχν. 14: δηὰ 30 [Ὁ] ονγοά ὑρ δὶς 

ὀχδοτίδοης ἴο οδεάϊεηοε ΌΥ͂ ϑεϊἰης ἃ ρυῃς- 
ἴυ] ἜΧΔΑΠΊΡΙ6 οὗἉ 1ἴ, 85 ἔδσ 8ἃ5 Ορροσίυῃ!υ νγᾶ5 
εἰνθη ἢ]π|. 

48. ΜΒεκον ἱπ ἐδὲ «υἱάεγηεις, ἐπὶ δε ρ]αὶπ 
Το 7}}] Οη ἴδο ““νν]ἀεγη 655," 566 σἢδρ. 1. Σ. 
“ῃ [86 ρῥἷδίῃ σουπίγυ," [1ἴ. ἐἐἴη τΠ6 Ιδηὰ οὗ 
ἴῆο Μη ϑογ." ὙΠ νογὰ πιϑᾶηβ ἃ ἰϑνοὶ σας 
οὗ ἰαπηᾶ; Ὀυϊ θη υϑοά, 85 ΠΕΙῸ δηά ἴῃ ἰδ]. 1ο, 
7] 5}. ΧΙ, 9, ἄε. ἢ [86 ἀγίῖςῖθ, ϑθοπι5 ἴο Ὀ6 
ἃ ῬΓΟΡΕΙ ΠΑΠΊΘ, 85 1ἴ 15 ἰγοδίϊθα Ὁγ ἴπῸ ΧΧ. 
τ ἀδηοῖεβ [Π6 βδιηοοῖἢ ἄονῃβ οὗ Μοδῦ, νης 
ΤοΑΟ ΠῸΠι ἴῃς Ϊογάδῃ οδϑινγαγὰ οὐ Τεσῖομο 
ἴα ἱηῖο ἴπ6 ἀδθϑοσὶ οὐ Αταδία, δηὰ τυ ἢ 
ἔοττῃ ἃ βι γι κίηρ σοηΐγαϑί αἰϊκὸ ἴο [δ6 στὰ 
ΓΟΥΠΙΓΥ ννοϑὲ οὗ [6 σίνεσ, ἀπά ἴο (86 ΠΙσΠοΥ 
δηὰ τεπλάγκαῦϊς ἀϊσιγιςῖ5 Ὀεϊοηρὶπρ ἴο Βαβῆδῃ 
Ὠοστυναγάς, 

Βοζοσ 15, ἢ [π||6 οεγίαιπίν, ἰἀοηΒοά 
στ Βοβίγα, οὐ (1 Μᾷος. ν. 26) Βοϑοσγ. 

Ἀανποῖδ ἐπ ΟἰεαΠ ᾿Ἰάοηιςαὶ ἢ Ἀληοίῃ 
ΜιΖρεῆ, [οϑῆ. χῖϊ. χό; ψνβεσὲ 9δῈ ποῖδ. 

Οοἰαη] Ἰοβο θὰ ΟΥ̓ Τογοπιο δἤοσ Ἐπ590- 
δ1ι15 845 ““Ὑ1114 γα ρταηα β:᾽" 11 81: Ὀ5Ο 4 ΠΕΙ͂Υ 
ξανὸ ἴδ παπὶα οἵ Οδυ]οηϊ 5 ἴο ἃ ἀϊβίτὶςϊ οὗ 
506 οχίθηϊ οαϑὲ οὗ ἴῃς 564 οὐ Ο δ ]θο πὰ 
ΠΟΙ οὗ ἴῃς ΗΙοτοπιαχ; Ὀαξ ἴδ οχαςὶ 516 οὗ 
[δ ΟΙΕΥ 5 υποογίδίη. 

44--40. ΤΠ εθε υν. νουϊὰ 6 πηοσὸ Ῥγο- 
ῬΕΓΙΥ͂ ϑϑίρπεὰ ἴο {πε πεχί Ἵβδρίοσ. μον 
816 ᾿Ἰηἰοηθα ἴο βοῦν, ποῖ ἃ5 ἃ ςοποϊυβίοη ἴο 
[06 ἢγθὲ ἱηϊγοδυςίοτυ πὰ ργορασαίοσυ ἀϊ5- 
σοῦγθο Ὡς ἢᾶ5 τεοογάθαά (Κοβεῃ- 
ΤΌ ]]ογ), Ὀυϊ 495 ἴῃ6 δηπουποειηθηξ δηά ἰῃ- 
ἰτοἀυςἤοη οὗὨ [6 οπς πον ἴο Ὀ6 σοπητηοηςδά. 
». 44 εἶνεβ ἃ κἱπὰ οὗἨ ρεῦποσγαὶ {Π|6 ἴο ἴῃ 
ψ ΠΟ]. οὗ {86ὲ νεῖ Ὑ δά άγεββ, ἱποϊυάϊπρ ἴῃ 
ἴλοϊξ ἴῃ6 οδηίγαὶ ραᾶτὶ δηὰ βυῤδϑίδηςο οὗ ἔδο 



ν. 46---3. ΒΕΤΕΒΟΝΟΜΥ͂. ἵν. ν. 

[Πς 5ιδευίεβ, ἀπά τῆς ᾿ἀρτηεηΐβ8, νυ ῃϊο ἢ 
Μόοβεβ βρᾶκε υπῖο τῆς ομΠ]άγεη οὗ 
15γδβὶ, δῖε {ΠΕ σλπὶς ἔσσῃ οὐκ οὗ 

Ἐεγρῖ, 
46 Οπ 118 εἰάας ]ογάδη, ἱπ τῃε 

ὙΔΠΟΥ ονεῦ ἀραίηβὲ Βεῖῃ-ρεοσ, ἱπ της 
ἰλῃά οἵ δίμοῃ Κίπρ οὗ τὰς Απιογίτεβ, 
ψΠο ἄννεϊε δὲ Ἡεβῆθοη, ψμοπὶ Μοβαβ 

ΤΝυπν δηά τῆε ΤὨΠάγεη οὐὁἨ Ιβϑγδεὶ -“7βπηοίε, 
ἐμαριχ.4. ἈΡΟΓ [ΠΥ σγεῖα οοπλα ἔοσ ἢ οὐ οὗ 

47 Απά ΠΟΥ Ρῥοββεβϑϑεά ἢ]8 ἰδλπά, 
 ΝΜαπο, 8ἃη4 τῆς ἰαηά “ οὗ Ορ Κίπρ οὗ Βαβῆδη, 
ἐμ 33 ἘΨΟ ἰκίηρβ οὐὗἩ τῆς Απιογίϊεβ, τ ὶο ἢ 

τυῦῦ ΟἹ τὴϊ8 5:46 Ἰογάδη τοννγαγὰ τῆς 
810 ΓΙ 81 Πρ ; 

48 τοπι Ατοεῦ, νι οι “ς ὉΥ τῆς 
ὈΔηΚ οὗ τε τίνοσ Ασποη, Ἔνθ τππῖο 
ταουηΐ δίοπ, νης ἢ ἐς Ηεγπιοη, 

49 Απά 8}1] τε ρ]αίῃ οἡ τἢ 5 5ἰάς 

θοοΟΚ, ΜΏΙΟ ποὺ [Ο]Π]ονβ πῃ ἐνγεηίγ-ἔννο 
Ἄοδαρίεοτβ ; ςοἕ. [ηϊγοά. ὃ 11. ΤὙΒθθο ομδρίογθ 
ΤΩΔῪ Ὀ6 αἰν!ἀδὰ ᾿ηΐο ἔννο ςτουρϑ, [86 ἔΌΥΤΠΟΣ 
ςοηϑιϑίηρ οὗ ςἢ. ν.---χὶ., (6 Ἰαϊῖεσ οὗ ςἢ. 
ΧΙ].---ΧΧΥ.. Ἰποϊυϑῖνο. ΤΠ ἔοσγπιοσ ἀϊνιϑίοη σοτη- 
ΓΑΘΏΓ65 ἢ ἃ τερεοη οὗ ἴδ6 Τθη Ννογάς, 
ὙΠΟ ΔρΡΡγορσγίδιοὶυ ΟΟΟΌΡΥ Βετα, ποῖ |655 
ἴθδη δἱ τοῖν γϑὶ δηηουποειησηΐ πη Ἐχοάι!5, 
[6 ἐογεοπὶ οὗ ἔπε μος Ἰοριϑἰδῦνο σγβίοπὶ 
85 115 ΙΘδάϊηρ Δῃ ἃ Θβϑθητ 4] ρυϊης!ρ 65. Ατηοηρϑὶ 
ἴηεϑε Το ΟΝ οσάς ἴῃς Εσϑῖ ἴνγο πὶρῆϊ, ὑπ οσ 
[Π 6 οἰγουπηθίδηοαβ, Ὀ6 7 .51}7 τεραγάθα 45 “""ἢγϑϊ 
δηὰ στοαὶ σοσηηιδηάχηρηίβ : δῃηὰ Μοϑεβ δἃς- 
ΠΟΥ ΗΡΙΥ τηλῖο5 ρρ]σδίίοη οὐ {μετὰ ἴῃ 50ΠῚ6 
ἀείδιὶ ἴο ἢ15 διιάϊΐθηςθ, τ ϊηρ]ηρ ψατγηΐηρϑ δηὰ 
ἐχβοσίδιίίοῃϑ, ᾿πγου ἢ 5ῖὶχ σμαρίογβ (Υ].---Χ].). 
Το βεσοπά αἰϊνίβίοη (ΧΙ].----ΧΧΥ,.) τεσουηῖϑ ἴἢ6 
Ῥυηςῖ ρα] ἰαννα δηὰ σευ ϊδίίοηβ Ὡς ἢ (Πα 

ΡΪΘ ννεσε ἴο οὔϑεγνε ἴῃ ἴῃε ἰδηὰ οὗ ἐποὶγ 
ἹπΠΒογίδησθ. [ἢ Ὁ. 4ς [Π15 “Ἰδνν " (ἐδόνγα2) 15 
51 ΠΠΠΛΑΓΪΥ ἀεϑοσι θα 45 σοηβίσιηρ οὗ “[651}- 
ΤΠΟΙΪ65, ϑἰδίιϊος, πὰ ἡ σπηθηΐβ : ἡ. 6. σοχ- 
Τηδηάἀπιθηῖβ ςοηποὰ ἢγϑι 45 στῃδη οι! ἢ 5 
ΟΥ δἰϊοϑίδιοη5 (εγάδ2) οὗ 186 ψ}}} οὗ Οοά; 
ποχὶ 45 ἀυι65 οὗ τόσα] οὐδ] ραίίοη (ἐῤἕῥί»ι), 
δηά, Ὠγά]γ, 85 ργεοορίβ ϑοσυσγίηρ ἴδ6 τυζυλδὶ 
ΤρΠ5 οὗ πιθὴ (γιῤεὀῥαϊ»ι). 866 οἡ ἔβ6ϑ6 ἰδϑῖ 
ἴνο ψοσγὰϑ 1,ενϊ. χνηϊ. 4, ς. Ὑ}15 σἰδίοσηθπί 
οὗ [δὲ οοηϊεοηϊβ οὗ ἴπ6 ϑβυοσεδάϊηρ ροτγίίοη οὗ 
ἴδε ὈΟΟΚ 15 δοςοπιρδηϊθά ΌὈΥ ἃ ποῖϊςε οὗ ἘΠπὶ6 
Δηὰ ρίδοο: “δῇἔεοσγ [ΠΟΥ οᾶπὶθ ἕο ουὖἱ οὗ 
Ἐπ γρῖ," π|., δηά πῆογε δοσυγαίοὶυ, “ἐπὶ ἘΠΕΙΓ 
οοπληρ ἕοτἢ :Ὁ 2.6. τυ 15 [ΠΟῪ εστὸ γεῖ οἡ 
τοῖν τπδυοὴ του [6 πους οὗ Ὀοπάδλρε ἴο ἴΠ6 
Ῥγοπηϑοὰ [,3π4: Ὀυϊ “'π 1Π6 ἰδηά οὗὨἨ ϑ1Ποπ,᾽" 
Ὁ. 46: Δπηἀ 50 ῃδη ΒΟΥ μαδὰ δἰγοδὰγ τεςεϊνοὰ 
6 τοὶ ἔτυ 5 οὗ ἴποϑο ργοπηῖϑοβ, [6 ]]} 
ἔγυϊύοη οὗ χης νγᾶ5 ἴο Ὀ6 σοηδοαυσηΐ οἢ 

]7οτγάδῃ εδαϑινγαγά, ὄνθῃ υὑπίο {πε β86ᾶ 
οὔ τπε ρἰαίπ, ὑπάεγ τε  βργίηρβ οἵ  οἴμαρ. 3. 

17. Ριβρδῇ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΡΥ. 
: 71ε εὐνεναμέ ἐμ ἴσγεύ. 6 716 ἐρρε ἐρη:- 
"απ μες. 11 41 λέ φεοῤῥε᾽ς γερμεεέ οσες 
γεεεγείά ἐδέ ἴασιν ονε Οοά. 

ΝῺ Μορβεβ οδιεά 411 Ιβγδεὶ. δηά 
8214 υπῖο {πεπὶ, Ηεᾶγ, Ο [5γδεὶ, 

τῆς 5ἰδζιῖεβ δηὰ ᾿ιάρπιοπῖβ ννῃῖςἢ 1 
ΒρΕΑΚ ἴπ γοΓ ΘΆΓβ 115 ἀδγ, τῃαῖ γε 

{ ΤἘΗΦὃ. ΤΠΔΥ ἰθάγη [ἢ 6 πὶ, πὰ ἵΚεερ, δηά ἀο ἀμβν » 
(Π6 πὶ. 

24 “Ἴε [ΚΡ οὐὖξζ (οὐ χηλάθ 4 πὸ το 
ςονεπαηῖ ΨΊ ὮΝ α1ι5 ἰη Ηοτγοῦ. 

2 ΤῺ ΓΟᾺΡ παδάς ποῖ ἢ ϊ8 σονο- 
πδηῖ ψ οὐγ ἔδίδεγβθ, δυῖ Πα, 
φυέη αν, ᾷῖο 47 4}1 οὗ υβ8 ἢοῖα ἂἱῖνε 
115 ἀλγ. 

᾿πσπτπαν. 

πεῖν ΔΙ ΒΊπιοηξ οὗἩ [παξ σονθηδηΐ ΠΟΥ ἃραϊη 
δϑουξ ἴο δ6 τεμοαγϑοὰ ἴο ἴπθπὶ ἴῃ 15 Ἰοδάϊησ 
ξεδίιγο5. 

46. »ποιηΐ δίοπ, «υδίερ ἐς Ἡργνιο"} 866 
ποῖθ οὐ 11]. 9. ὙὍΠ6 πᾶπιὸ Ζίοη (ςξ, Ῥ5. ΧΙνΙ, 
2) Ἑςοπηθοῖοά ἢ }εγυβα]επὶ ἰ5 συϊτε ἀϊβεγεηΐ- 
Ἰγ βροὶξ ἰῃ (ἢ οὐ βίη] ἔγσοπι ἴΠ6 διοὴ οὔ τδοῖοχε, 

ΠΗΑΡ. ἡ. Μοβϑεβ ποὺ ρῥτοσοθοάς ἢ} [ἢ 
ΤΘΌΓΘΤΟΠΟΙΩΥ͂ οὐ ϑεοοπὰ 1 ἂν [56]: 1.6. τ 
[δὲ τεςδριτυδίίοη οὗ ἴπ6 δίῃδιες σοάς ἴῃ 4]]} 
115 ποσὰ ἱπηρογίδηϊ ἔδθδίιιγοϑ νυ ἢ νγὰβ 5ιιβ- 
ξεκῖοά δἵ οῆςθ ὈΥῪ ἴδε ξαςϊ ἴδδῖ [6 φεποσζδίίοη 
ἴο ΨΒΙΟΝ ἰἴ νγβ οὐ βία] Ὁ σίνεη τ ᾶ5 ΠΟΥ 
ἀεδά; ὈΥ̓͂ [πὸ σμδηρε νυ ἢ νγὰ5 δροὺΐ ἴο θὲ 
Δοσοιηρ] 5ηθα ἴῃ ἴπ6 οἰγουχηβίδησοϑ οὐ [5γδοὶ 
(Ὠγουρὰ Ποῦ δοῖι8] θηΐγδησο δπὰ ϑειἸεηθηΐ 
ἴῃ 186 Ἰαηὰ οὗὨἨ ργοπιῖϑο; δηά ὈΥ ἴΠ6 Δρργοδοῖ- 
ἵηῃρ ἀεοδᾶθα οἵ ἴδ6 ρτεδαῖ ἰαυσείινοσ ο μιδάὰ 
Ὀδοη {π6 τηοάϊδίζογ οὗ [86 σογοηδηῖ, δηὰ νῆοϑο 
ΔΙ ΒΟΥ μδά ἈΠ Βετῖο Ὀδεῃ ἀνδδοὶς ἔοσ [15 
οχρ δηδίοῃ δηὰ δηξοσοοηθηΐ. 

1. “454 ο“ε: εαἰϊεά αἱ! Σεγαεῖ͵ ἀπά «αἱάηὴ 
ΤῊΪ5 τποτὸ οπρηδίς ἱπιγοδυςίογγ ἔοστηυ δ ἰῃ- 
βἰοδά οὗ ἴΠ6 5 πιρ]οῦ δηά γα ΠΑΥῪ “ Απὰ Μο- 
865 5α]4,,) ροϊηΐβ ἴο {86 ου  ! ΕΥ̓ δηά ἱπηροτῖ- 
δῆςθ οὗ ἴδε ἀϊδϑοουζγθε ΒΊΟΝ ΓΟ]]οννΒ. 

8. {Τεὲ ΠΟΚΡῸ »ιαάδ ποῖ δι: ἐουεπαηὶ «υἱὴδ 
Ομ ζαΐδενε, ὁμὲ «υἱὲ τω, ευεη τὰ, «υδὸο ἄγε αἱὶ 
ΟΓ τῷ δέγε αἰἰως ἐδὶς ἐα7,}]) ῬὍῆὰ “1 ογβ" 
ΠοΙδ ἰηϊοηάδα γα, 85 ἴῃ ἷν. 17, [86 ρα ΔΓ ἢ 8, 
ΔΑΌγαμαπι, ἴϑδδο, δηὰ 74ςοὉ. 8 1Βεπὶ 
Οοὰ ἀϊά ἱῃάοοά τηλῖχο ἃ οονθηδηΐ, Ὀυξ ποῖ τὴ6 
ῬΑ ου ΑΓ σονοηδηΐ ὩΟΥ ἴῃ α4ισϑίίοθ. ΤῈΘ 
ΤΟΘΡΟΙ5101}1[165 οὗὁἩ 1,15 ᾿Ἰδῖοσ σονρηδηΐ, τηδάδ δὲ 
δίπδὶ ΟΥ̓ [6 Ὡδίίοηῃ 48 ἃ ἡδἔοη, αἰδοῃοαὰ ἴῃ 
{ΠΕΣ ἀΔΥ δηά ροηεγδοη ἴο ἴμοϑο οσα Μοϑοϑ 
γνῶ Διά Γοβϑιηρ. 

821 



ὉΕΌΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΡΝ. 

4 Τηε ΓῸΚΡ (αἰκεά ψ γου οε 1 τῆς ΠῸΚΡ τὰγ Οὐοἀ {γπ ἃ [εαδίοιϑ 
ἴο δος 'ῃ {πΠ6 πιοιηΐ οἷ οὗ τῆ6 πιϊάϑὲ (σοά, “νἱδίππηρ τῃ6 παν οὗ ἴῃς [8-- “Εχοά. 3. 
οἴ τῆς ἤτα, (Ποῖβ ἀροη (Π6 οὨΠάγθη τπῖο τὴς τἰϊτά 7 

ς ([ 8τοοὰ Ὀεΐγγεεη ἴπε ΓΟΚῸ ἀπά δηά ἔουγῃ σεμεγαίίοη οὗ τῇεηι τῆλ 
γοιι ἂδἵ ἔπαξ {ἰπη6, ἴο 506} γοιι [Π6 δῖε πηδ, 
ὑνογὰ οὗ τῆς ΓΟΚΡ : ἔοῦ γε γψγεγε δίγα! ἃ το “Απὰ βδμενηηρ, πλεγοΥ ἀπῖο τμοιι- 475:. 35. 
ὈΥ τεᾶβοῃ οὔ ἴμε ἤγε, ἀπά γγεηΐ ποῖ ἃρ ϑβαπάϑβ οὗ {πεπὶ τπᾶτ ἰονε πιὲ ἀπά Κεερ᾽ 
ἱηῖο τῆς τηουηῖ ;) 5Αγ]Πρ. ΤᾺΥ ΠοΠΙ]ΔΠἀΠΊΕὨ[8. 

δΕχοὰά... 6 4Ἁ ὁ] “πηι τῆς ΟΚῸ ΤΥ (1οὰγ, 1Ἂ΄1 ἼΤΒοι 88ῃ2]1 ποῖ ἴδε τῆς ἤδλιηθ - 
᾿ ὅς ς ς ΨΗςἢ Ὀτουρῃε τπδε οὐ οὗἩ τῆε ἰληά οὗ [6 [οκν τὰγ (ὐοά ἰπ ναίπ : ἔογ τπῈ 
Ῥαὶ, δι. οΥ Εργριί, ἔτοηι [πε Ποιιϑε οὗ ᾿δοπάδρε. [ΧῸΚΡ ψνὶ}]] ποῖ μοίά δέψι ρι {{π88 τῆδὲ 
ἐ εξ. 7 Τθου 5821 ἢανε ἤοὴθ οἴεῦ ροὰβ (δικείἢ ἢ15 πᾶπλς ἰῃ νδίῃ. 

822 [ν. 4---14. 

δεγυχη εξ. 
δείογςε πιδ. 

8 Ἴποιι 85Ὲμ]ῖ ποῖ τπᾶκε ἴπεὸ ση} 
.. στάθη ᾿πΊᾶρθ, 97 ΔΩΥ [ἸΚαΘ 688 ὁ απ 

τῤίηρ τῇδ ἐς ἴῃ πεάνεη ῦοναθ, ογ παῖ 
ἦς ἴῃ τὴς φαγί θεπεδίῃ, οἵ τπαΐ 1: ἴῃ 
τῆς νγαῖεγβ δεπεδίῃ ἴῃς εατὶ : 

9 Του 8821: ποῖ δον ἀονγῃ Σ 
56 1{ ιιπῖο {Πεπὶ, ΠΟΙ 5εῦνε [Πμοπὶ : [ῸΓ 

4 ἃ δ. ὙΤδα ραγίςῖρὶς “ἐβαυιηρ᾽" δἱ τῆς 
δηὰ οὗ «. ς ἀοροπάς οὐ [26 νεγὺ “(ΔἸ κοὰ ̓  
ἴῃ τ. 4. ὙΠΟ [ηϊοιτησάϊδία ρατί οὗ συ. ς ἰ5 
[Βογοίογε ρδγεηϊδεῖς, 48 πιδυκοὰ ἴῃ 186 ΑΟὟΥ. 
Τ ἄρρϑᾶγβ ἔτοπὶ νυ. 2---ς δηὰ ΠῸΠι ἰν. σζ, 
12, ἰἴδί [Ὠ6 Τδη ΨΝογάς νεῖ υἱζογοὰ “ἢ 
ἃ διολὶ νοΐϊοθ" ἴο ἴῃ6 Δ59εΠΊ ΪΥ ἔγομι (6 
ΑΥΤΤΙ] ϑυπιπ οὗ (ἢ6 Μουηὶ [561 ; ψ1]151 
1Π6 οἵδε ῥγοοθρίϑ νγοσα ἐοπηηλιηϊσαϊοα ἴο ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΙῈ τῆγουξἃ (6 ἄρεπου οὗ Μοϑεβ. [ξ 
ϑρρθᾶσβ πὶ Εχοά. χίχ. 9, 17, 20, 24) (δαῖ 
ὙγΠ11|5ῖ [Π6 ῬΘορὶθ τοπηδϊποὰ ἴῃ [86 Ιοσγεσ ραγίϑ 
Οὗ (δὲ πηουηίαίπ, Μοϑοβ ννᾶ5 ἔτοπὶ ἴδε γί 
σα]]οὰ ἀρατὶ ἴο Οοά οἡ ἴδε ἴορ οὗ ἢ. Νο 
ἀουδὲ νν 851 (πΠ6 στοαὶ νοὶσο οουπάραά ἕοσίι 
1πΠ6 “Ἴδη Μνογάϑ," ἢδ 5111 τεπιδίποα ἴδοσο, 
ΕἸἾΒΕΓ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ΠΊΟΓΕ ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ δηὰ ΟΧΑΟΙΥ 
νδὶ νγβ υἱϊογοά ἴο 186 ρθορ]δ βίδηδίης ἔδσ 
ΟΥ̓ ἴῃ σοηϑίογηδίίοῃ, οὐ, 85 ἰ5 ϑυμοβίοα ὉΥῪ 
Ἔχοά, χχ. 9, ἴο δυϊπεπίϊςαῖα ἢ15 τηϊϑϑίοη. 
Ἔσθη ἴῃοη, 845 χεραγβ ἴῃς οοδίοσιθ, τΠ6 
βίδίοιῃθηϊ οὗ υ. ς 885 115 ἀρρ ᾿σδίοη. Μοϑοβ 
εἰ βΒξοοά δεΐνοθη [86 1ογὰ δπὰ τμοι" ψ Ἐ1|5ῖ 
ἴ ννὰβ ἀεἰϊνεγοά ; δηὰ ρεσβαρβ ἴἃ νγὰ5 (Εχοά. 
χΙχ. 19) δά ἀγεεϑθὰ ἀγεοςςγ ἴο Μοϑεβ, βου 
ἴῃ δοοθηΐβ δυά!ϊα ἴο ἴῃ 45ϑθι ΪΥ Ὀδποδίἢ. 
ἼΒυ5 νγᾶβ8 ἴδ6 1ἃἄνν, ἱποϊαάἀϊηρ ὄνθη ἴπ6 “ Ἴοη 
Ὑοσά 5" “ἴῃ {186 Βαπά οὗ ἃ τηεαϊδίογ᾽" (Ο( Δ]. 
111. 19). ὙἼΒε ἀϊνευϑυ ἀπά ἴπ6 ϑεραγδίίοη οὗ 
ἴῃ)6 ραγῖθβ ἴο {86 (ονεπδηΐ, ἱπαϊςσαϊοά Δ]] 
δἰοὴρ ὈΥ͂ 186 ἱπίεγνοπίίοη οὗ Μοβϑεβ, Ὀθοδηηθ 
᾿811}} πιοτὸ σοηῃθρίςυουβ ἴον [μα [ἢ6 1 ,οτγὰ, δὲ 
(6 τϑαυεβὶ οἵ 86 ἰεττ θὰ ρϑορὶθ (υ. 27), 
ςοαϑθά ἴο βρϑδὶς 580 ἴμδῖ {86 οουϊὰ μοᾶσ Η πὶ 
ἴον {ογηβοϊνοβ. 

6--21. Ἀορεϊὕοη οὗ (6 Τοη Οοπηπιδηά- 
τποπίβ. Οἱ ἴδε ναγδίϊοηϑ Ὀεΐννοθη [ἢ6 Οοτη- 
πηληἀπιοηῖβ ἃ5 ρίνεῃ ποτὰ ἀῃά ἰῃ Εχοά. χχ,, 

12 Καερ ἴῃς βδδθδῖῃ ἀΔΥ ἴο ϑδης- 
ἘΠ 1, 45 ἴῃς ΠΟᾺΡ [Υ Οοἀ δδίὴ 
ςοπιπιδηἀεα ἴἢεε. 
τ ΟΙΧ ἀαγϑβ ἴποιι 5Π4]1 ἰδδοιγ, δηά 

ὅο 41} (ΠΥ ννουκ : 
14 Βυῖ τῆς ϑβενεπίῃ ἀδὺ ἐς {δὲ 

4 ϑΑΌΡΔΙ οὗ τῆς ΠῸΚΡ (ὔγ (Ποἀ: 25 Σ Θεβ.9; 
2: τῇου 5881} ποξ ὅο 4ηγ νγοσκ, δου, Ηεῦ. 4... 

4150 οὐ 6 ἀϊογοηΐς πιοάος οὗἩ ἀϊν!ϊηρ (86 
Οοπλπδηἀπηθηῖβ, δηὰ ἀἰϊσιτ υςρ Βοπὶ Ὀ6- 
ἔνθοη [6 Το ΤΑ0]65, δηὰ οἵμοσ χυεβίοηβ 
ςοπηροϊοά ΜΠ ἴῃς εςοδίοσιυο, 866 Εχοά. χχ. 
ἀπά ῃοῖο65 δὲ [86 επὰ οὗ ἴδὶ σμδρίοσ, 

Μοϑβϑεβ μεῖὲ δάορίβ ἴα Τεη Ψνογάς ἃ5 ἃ 
διτουηὰ ἴτοτπλ ὙΠΙΟΠ Β6 ΤΩΔΥῪ ῥγοσθοά ἴο τὸ - 
Ῥγονθ, ννᾶστι, ἀπά οὌχῃοτγί: δηά σερθαῖβ Πότ, 
Ὧ5 5 Ὡδίιγαὶ, οτΟ ᾿Ιἴογὰὶ δοσυγδοῦ 15 ηοΐ ἴο 
86 ρυγροβϑθ, ἢ ἃ πιθᾶϑιγο οὗ ἔγεεάοπι δπὰ 
δἀδρίδιιοη. Ουγ [υοτὰ (δῖ Μαῖκ χ. 19) δπά 
δ1 Ραὺ (ΕΡΒΆ. νἱ. 2, 3) ἀδα] 5ἰ παν νυ ἴΠ6 
ΒΔΙῚ6 δ )εςῖ; 45 ἱπάθοά ργοδοβοῦβ 1ῃ 411 δρδϑ 
Βαανα ἄοηῃο. 1ἴ 15 ἱπμηρογίδηΐϊ, ἤονγευοσ, ἴο ποῖς, 
[δῖ ἴῃ [6 σουγϑὸ οὗ ἴδιι5 ἔτθεῖὶν φυοίηρ 86 
ἷανν, Μοβοβ ἄσιτος γεΐουβ 815 βάσει, ἴο [86 
δἰδίυἴοβ οὗ Οοἀἂ {Ποπιϑοῖνοβ, ὑὐν. 12,1, 16, “85 
18)6 Πογὰ τὰγ Οοά διαί ςοπιπιαπάθα [ἢ66:" 
ἐ.ε. ςοτηαδηάδα ἔγοπι δ1π8]1. [{ 15 ἴῃ ἀρρᾶ- 
Τοηΐ ἰμδὲ ϑρθᾶκοσ δηὰ ἤθάγοιβ σοοορηΖοά ἃ 
βίδι πΟΥΥ πὰ δυςμογιιδενε ἔοστῃ οὐ {πε Ἰᾶννβ 
'ἴπ φυεβίοη, ννἰςῖ, Ὀδσδυϑε 11 νγ85 ξα}1ᾶΥ ἴο 
Ὀοΐῃ ραγίΐοβ, προδεὰ ποῖ ἴο θὲ τεργτοάἀυοςοὰ 
ὙΠ νογῦδ] πα  ἴγ. 

12--5. ἴπ οἰδίίηρ ἴδε ρυγροϑθὲβ οὗ [ΠῸ 
δΑΌΡα(ἢ ογάϊπαηςθ Μοϑβεβ ἱπίγοάυςσοβ ἃ ἔδνν 
Ὑνογάϑ, ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ Δρρ] θὰ ἴῃ ἴΠ6 βαπὶθ σοη- 
ποχίοῃ, ἔγοπῃ Εχοά. χχὶλ. 12: δηὰ ἴδ ὀχῃοσίδ. 
ἴοη ἴο οὔϑοσνα ἴδε δϑαρῦδιῃ δηὰ δ]|1ονν {Ποῖ 
Ἐπη6 οὗἁ τοϑῖ ἴο ϑεσνδηΐϑβ 15 ροϊηϊθαά ΌΥ͂ σεπηηά- 
ἴῃ (6 ρεορίθ τμδῖ ΠΟΥ ἴοο νγοσθ ἔουτπηευὶῦ 
βεγυδηΐβ {ποηγϑεῖνο, ΤΠε Ὀοπάδλρε ἴπη Εξγρὶ 
δηά [ἢ6 ἀο! νογαηοο ἔστοπι ἰξ ἅσὸ ποῖ δοβϑισηδᾶ 
85 δτουηάβ ἔογ ἴδ6 ἱπϑειτυςοη οὗὨ ἴ[π6 ΘΔ ἢ, 
ὙΥΠΙς ἢ 5 οὗ ἔ2γ οἱάοσγ ἀδίε (ϑε6 οῃ Οεηῃ. 1]. 3)» 
Ὀυϊ ταῖμοσ 85 βιιρξοϑίηρ, τηοίνεϑ ἕοσ [06 το] 1- 
ξιουβ οὐὈβοσυδηςθ οἵ [παῖ ἱποιϊυϊοη. ΤΡ 
δχοάϊι5 ννβ 8ῃ δηΐίσγαηοθ ἱηΐο γοϑὶ ἔγοπι ἴ86 



Α Ἄοιι. 13. 
9. 

ν. 15--24.} 

ΠΟΥ [ὮΥ 80ῃ, ΠΟΥ͂ ΤΥ ἀδιυρ ἴετ, ποῦ 
ΤΥ τηπδηβοσνδηῖ, ποὺ Τὴν πιδί ἀβεγνδηῖ, 
ΠΟΓ ΤΠ]Π6 ΟΧ, ΠΟΙ {ΠῚΠ6 858, ΠΟΙ ΔΠΥ͂ 
οὗ ΤΥ οδίςίε, ποῦ ΤῊΥ ϑβγαμηρεσ τπδὶ 
ἐς ὙΠΗΪη ΤῊΥ ραΐεβ; τπλῖ ΠΥ τηδη- 
βαγνδηΐ Δη4 [ΠΥ πιδίἀβϑογνδηΐ ΤΔῪ ταβῖ 
88 ὑν6}] 25 ποι. 
1 Απά τεπλεπθεῦ τπδὲ του νγαβῖ 

ἃ βεγνδηῖ ἴῃ πε ἰλπά οἵ Εργρῖ, δηά 
ἐῥαὶ τε ΤοκῸ τὰν (ὐοά δτουρῆς {πες 
ουξδὝέξίμεπος ἘΠγουρἢ ἃ τ παπᾶ 
ἀπά ὈΥ ἃ 5[γεῖο δά οι Δγηὶ : τῃογοίογα 
τς ΓῸΚΡ (Ὠγ (ὐοά ςοαιτηληάεά ἔδεε 
ἴο Καερ ἴα βαρ δίῃ ἀλγ. 

1Ι6 4 Ηοποιιγ 1Ὦγ ἔμεν δηά (ἢ 
τλοίμεγ, ἃ5 ἴδε ΓΟᾺῸ τὰγ Οοά Βαι 
ςοπητηληἀοά {πε ; τμλῖ ΤῊΥ ἀλγ8 πιὰ 
Ὀς ρτοϊοηρεά, δηά τῃδῖ ἰξ πᾶν ρὸ νγεὶ] 
ννἢ τῆς, ἴῃ τῆς ἰαπά ννῆϊςἢ (ἢς ΓΟΚῸ 
τγ Οοὰ ρίνει {πεε. 

“Μαι. 5. 17 7ΖΤΠδου 8841: ποῖ Κ|]]. 
ἴακει. [18 ΦΝείζδεσ 8Πδῖῖ (ποι Πσοπιηξ 
20. λάυϊϊο 

Ι9 ἜΝ 821: (δου 5164]. 

ἴοἱ]5 οὗ ἴῃς δουϑο οὗἨἩ Ὀοπάδζο, δῃηὰ ἰς ἱπουρπὶ 
ὄνθῇ ἴο δᾶνε οοουττοά οὐ ἴμ6 ϑαῦθαί ἢ -ἀδγ. 
Ηδηοθ ἅΓοϑο βϑρϑοῖδὶ δηὰ πδίϊοηδὶ οὐ] ρδοης 
ὙΠ τεϑροςξ ἰο [86 δϑαῦθαϊῃ, οὐ Ὡς ἢ ἰΐ 15 
ΘΧΔΟΙΪΥ νη ἴδ6 ϑεορε οὗ Μοϑεβ᾽ ρυγροϑὲ 
ἴῃ Του ΕΤΟΠΟΣΩΥ ἴο ἰηοίϑξ. 

16. ὙΠΟ ὈΪοσθίηρς οὗ ρϑηογαῖ νγο]].θεΐης 15 
δοσα δηποχοὰ ἴο ἴδε Κοορίηρ οὗ 86 651} (οπι- 
τηδηἀπηγοηΐ, 845 νγ6}} 45 ἕπαϊ οἱὗἉ Ἰοῃρ 115, τ] ἢ 
ΔΙΟΏΘ 15 ἔουπά ἴῃ ἢδ6 Ραγδ]]6] ραϑϑαρο οὗ Εχοάι. 
ΤΠε ἱηϑοσέοη, Βονγονεσ, 15 ἢῸ σοᾶὶ δά ϊπίοη ἴο 
ἴ[ῃ6 ῥχγοχηῖϑα, Ὀὰϊ ΟΠΙΥ͂ Δη Δηρ]Βοδίοη οὗ [15 
Ἔχργεββίοη, ἱηϊοηάθὰ ἴὸ ϑεσνα ἴ86 δου ]οῖς 
Ῥυγροθεβ οὗ ἴδε βρεᾶκεσ. ἿᾺοὴρς 1 νου]ὰ 
Ῥγοϑεηΐ 1961 τὸ 186 [οὐ] ἢ τη 85 οἠς οἷ6- 
τηρηΐ οὗἉ νν6}}-Ὀείηρ, δῃηὰ ἃ υεγῪ ἱπηροτίδπς Ομ. 
Ηετγε ἴοο Μοϑεβ σγεΐδσβ δϊ8 ποᾶσγουβ ὑδὸκ ἴο [86 
σοσηπιδηά οὗ Οοά ἴῃ ἔχοάυϑ. 

ὩἹ]Ι. ὙΠῸ ἰοηῖ Οομηπιδηἀπηοηξ, 845 Πεδ 
εἴνθη, νδσῖεβ ἰῇ [ἄχος ρασίϊςιι τ ἔγοτα τμδὲ 1π- 
Εχοάιι5. 

(1) ἴπ ἔχοά. ἴδε δοιωε 15 τη! οηδά πγϑξ, 
[86 «υΐξ βεσοηά: ἱπ ευῖ. ἴπ6 τόνοσϑο. 

(1) ἴῃ ευϊ. ἃ ἀϊδεγεης νοσὰ 15 υϑεὰ ἴῃ 
τοίοσοηοο ἴο ψ], 

(4) ἴῃ ἡ ΜΠ [06 “6614 5 Δἀἀδεὰ ἴο 186 
᾿|5ὲ οὗ οὈὐεςῖβ ϑρϑο δι ἐοσ ιἀάεπ ἴο Ὀς ἀδ- 

ΟΡΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΚΝ. 

20 Νεῖῖδπεῦ 5881 του θελῦ [Ϊβε 
ὙΠ 6858 ἀραίηβῖ [ΠΥ πεῖρῃρουΓ. 

21:5 
πεῖρηδουτβ νίία, πείτμο βμαῖε ἔθου ἢ 
ςονεῖ [ΠΥ πεῖρῃθοιτ᾽β Βου56, ἢΐ5 δε]ά, 
ΟΓ ἮΪ5 πηδηβεγνδηΐ, οὐ ἢἰ5 πιδί ἀβεγνδηΐ, 
18 ΟΧ, οὐ ᾿ἰβ8 458, ΟΥὐὁ ΔηΥ ἐῤίπρ ἴῃαΐ “5 ᾿ 
(ὮΥ πείρβθοιιτ᾿β. 

.,22 ἥ ΤΠεθε ψογάβ τὲ [ῸΟΚῸ 
ΒΡΆΚΕ ὑπῖο 411] γουγ Ἀ55ογΆΥ ἴῃ (ἢς 
ταουηΐ οὐξ οὗ τῆς πιϊάϑι οὗ τῆς ἤγε, 
οὗ τῃε εἰοιιά, δηά οὗ τπ6 τῆϊοκΚ ἀλτῖ- 
Π658, ΜΠ ἃ ργεδῖ νοΐςα : ἂπά ἢε 
δήἠἀεά πο πῖοσθ.0 Απά ἢε ντοῖς {πεηὶ 
ἴῃ Ὅνο 120]65 οἔἉ βἴοπε, δηά ἀεϊνεγεὰ 
τδεαιϊ τπηἴο πι6. 

22 Απά ᾿ξ σδπια ἴο ρᾶ38, θη γε 
Ὠεαγά {πε νοῖςε οὐ οἵ τῆ6 πρκίάδι οὗ 
ἴδε ἀδηκηαδβ8. (ἔοσγ τὰς πιοιηϊδίη ἀϊά 
Ὀυζῃ ψιἢ ἢγα.) τθαῖ γε οᾶπὶῈ ΠΕΔΓ 
ὈΠῖῸ π|6. ἐύέη 411 τῆς ἰκαὰς οὗ γουγ 
{0689 δηὰ γουγ εἱάετϑ ; 

24 Απά γε 8114, ΒεΠο]ά, {πε ΓῸΟΚΡ 
ουγ (ὐοὰ Βαῖῃ 8ποννεά 18 ἢἰβ βίου 

Το ἢσσὶ ὑνο νδγίδίοηβ ἅσε Ἔχρίδἱπεὰ ὈΥ͂ 
[ἢ6 σεηοσγαὶ σβασγαςῖοσ οὗ ἴδ6 6 θεοῖο υ5. 
ΤὮΘ ΟΧργοθ985 τ θη οη οὗ ἴδ ““ βεϊ δηιοησϑί 
ἴε ἔογυϊἀάδη οὈ͵θοῖβ 966 Ππ|5 ὙΕΤῪ παΐυγαὶ ἴῃ 
οὔθ ΨΏΟ νγ8 ϑροδκίηρ ἢ [6 ρα ἤοη οὗ 
Ολπᾶδῃ δηοηρϑὶ Πὶ5 ΠράσοΙβ αἰ γος ]Υ ἴῃ ΥὙἱονν. 
ΤὮΕΘΙΧΧ, 845 Ὀσουρῆς δϑοιυξ δὴ ὑπ: ΟΥ̓ 
85 [86 ϑεοοπα ναγίδίίοη ΟΥ̓ δ᾽ τουην 
{πο εχ οὗ Εχοάιυ5 δον {πα οἵ Που ΕΓΟΠΟΙΏΥ ; 
[πε ϑαπιατγίδη Ῥεηϊδίευςοἢ ὉΥ αἰϊοηρς Πουΐθ- 
ΤΟΠΟΙΏΥ δος Εχοάιυ. 

2. δὲ αὐάεά πο »πογε.} 1.11. “,Ης ἀϊά ποῖ 
δὰ :" ὁ.6ε. Ης ϑροκὸ ἢοὸ τῆοσὸ ΨῈ (δ6 ρτϑαῖ 
γοῖοα ἀϊγος γ ἴο ἴδ ρεορῖθ, Ὀυϊ δἀἀγεϑϑεὰ 8}} 
Οἴδοσ σοϊηπιυη!οδίοης ἴο [στα [Ὠσουρὴ Μο- 
565. ὙΠ6 οχργοβϑίοῃ (ἰδ γάσαῤῥ: ςἔ. Νυπι. χί. 
25) Ροϊηῖβ ἴο 186 Οσσυστεποα 85 οὔθ ἴδδί ννᾶ5 
ποῖ τεροδῖϊθοὰ. ὍΤῊ]5 ἐπὰν γο δηὰ 50] πὶὸ ρῆ6- 
ΠΟΙΏΘΏΟΏ, [ΟἸ]ονγεὰ ὑρ ὉΥ ἴδε ᾿ποοτριοη οὗ 
1[8ὲ Τδη ννοσχάς οὐ ἴδε Τννο ΤΑῦ165 ὉΥ (δ6 
ἤηροσ οὗ Οοά, πλᾶγκϑ ηοΐ ΟὨΪΥ ἴδε ΒΟ] Ιη655 οὗ 
Οοὐάΐδβ [,ν7ὺ ἰῃ ξεηογαὶ, Ὀυϊ [ἢ6 δρεοΐδὶ διηὶ- 
Πόησς ἃπά ρειτηδηοηΐ Οὔ] σαϊοη οὗ ἴῆ6 Ἴοη 
νογάς {πο βοῖνεβ 45 σοπηραγοὰ 1} [ἢ γοϑὶ 
οὗ ἴῆς Μοβϑδῖς δοηδοίπιεηῖϊβ. Τα ρίνίης οὗ [)6 
Τνο Ταῦ]ε5 ἀϊὰ ποῖ ἴακο ρἷδοα ὑπ} Μοϑος 
Βδά θη οὐ ἴῇ6 Μοιπῖ ΓΟΓῪ ἀλγ8 δπὰ [ΟΣῚΥ 
ΠΡ ἴ5, 85 ἄρρϑᾶτβ οσῃ (86 ἐπε δοοουπῖ οὗ 
ἶχ. 9---2. 

28-- 88. Τδεθε υν, σοηϊδίη ἃ τπιυςὶ Δ ΠΟΓ 
Ὠλτταῖνε οὗ πε δυθηΐβ ἀδθϑοσι θὰ ἴῃ Εχοά. 
ΧΧ, 18---2:Σ. ὍΘ ΤΟΡΙΥ οὗ Οοὐ ἴο ἴδε σεαυοϑὶ 

822 

ΕἰΠογ 8ῃδὶς τῆοι ἀεβῖγα (ὨΥ ᾿ Ἐδα: 7. 



ὈΕυΟΤΕΞΚΟΝΟΜΥ. ν. ν!. 

ἡ Ἐχοάντρ, φῃᾷ 8 ρτεαίῃεββ, ἀπά ἔνγε ἢᾶνς 

8524 [ν. 25--3. 

411 τὴ6 σοπιηημδηάπηοηί8.9 δηᾶ {πε 8124- 
Πεαγά ἢϊ8 νοὶςε οὔξ οὗ τῆς πιϊάβς οὗ 
(ῃε ἤτε : ψγχὲ ἤᾶνα β86εη {18 ἀἋὍΥ τΠδῖ 
(ὐσοά ἀοιἃ ταῖκ νι πδη, δπά ἢς 
Π νει. 

2ς Νον τβεγείογαε ΜΕΥ δῃουϊᾷ νγε 
ἀϊε ὃ ἴογ τη}8 στεαῖ ἤγα νν}}]} σοπϑυσὴς 
ι8: ἔ ψγὲ ἴδμεδγ ἴΠ6 νοῖςα οὗ {δὲ 
ΠΟᾺΡ οὐγ νἀ ΔΠΥ πιογε, {πε νγῈ 
8.4}} ἀϊε. 

26 Εοτ Ψῆο ἐς ἐῤέγε ο77 411 σεϑβῃ, 
(δὲ Βδτἢ μεαγά τε νοῖςς οὗ τΠε ᾿ἰνίηρ; 
(Οὐοά ϑβρελκίηρ οι οὗ τῆς πκίάϑε οὗ τῆς 
ἢτε, 485 ψγε ῥάαυε, ἀπά Ἰ᾿νεά ὦ 

27 Οο τδου πεᾶσ, ἀπά ἢθᾶγ ἃ]] {παῖ 
ἴε ΙῸΚΡ οὖγ (σά 5841] 88Υ : δηὰ 
Βρεὰκ του υπἴο ι.8 411 {πὶ τῆς ΤῸ ΚΡ 
οἷον (σοά 541} " ϑρεὰκ υπίο τἢξε ; δπά 
Ὑγ6 Ὑν1}}} Πδᾶγ 11, ἀπά ἀο 22. 

28 Απά τε [ΚΡ Πεαγά {πε νοῖςς 
Οὗ γοιγ νγογάβ, νἤεη γε ϑρᾶκε υηῖο 
ΙΔ6; ἀπά τς ΙΟΚΡ 8414 υἱπἴο της, 1 
δανε πεαγά (ἢ νοῖςε οὗ {πε γογάϑ 
οὗ 118 ρβορΐς, νος ἢ ΠΟΥ πᾶνε βρόκθη 
πηΐῖο {πε : ΤΕΥ πᾶνε ψγῈ}}] 5414 }]} 
τῆδλι {πεν πᾶνε βροόκεη. 

29 τῆι ποῖα νεῖ δ ο ἢ δη 
Πεαγ ἰῃ {πεπ|, πὶ ΠΟΥ σγου]Ἱά ἔξαγ 
πλ6) Δηὰ Κεερ 81] ΠΥ σομητηδηἀτηθη 8 
ΑἸνναγ8,), ἴμδὲ ἴἴ πρῃς 6 ννε}]] νν ἢ 
τ1επ, δπὰ νὰ  τπεῖγ ΤὨΠ]άγοη ἔογ 
ἐνεγ ᾿ Πστὸ 

40 (Ὁ 54Υ ἴο ἴπεπι, Οεῖ γοῖι ἱπῖο 
γουγ ἴεηῖβ Δρα]η. 

41 Βιυιῖ 28 ογ ἴπες, βίαπά ποι Πεῖς 
ΕΥ͂ π|6, ἀπά Ϊ ν"}}} βρεαὰῖκ υπίο {πεεὲ 

τυῖεβ, ἀηά τῆς Ἰπάρπιοη, ψγῃὶς ἢ ἴπου 
δῆ] τελοἢ τῆσθπι, τΠῖ ΤΠΕΥ͂ ΠΙΔΥ ἀο 
ἐῤδέσι ἴῃ ἴῃς ἰαπά νος 1 ρῖνε {πο πὶ 
ἴο Ροβ8658 ἰζ, ""ὁ 

22 Ὗε 5}4]] οὔϑεῖνε ἴο ἀο τδετε- 
ἴοτε 8ἃ8 ἴδε ΓΟᾺΡ γουγ (ὐοά δαῖῇ 
ςοπητηδηάεά γοι : γε 5141] ποῖ ἴυγῃ 
«5146 ἴο τῃ6 τιρῆς Παπά οἵ ἴο δε Ἰοῇ. 

22 Ὗςε 5841} νγδὶἱκ ἴῃ 41} τε ννᾶγ8 
ψ ἢ τῆς ΓῸΚΡ γοῦγ (σοά Πᾶῖἢ σοπι- 
τιδηθά γου, ταὶ γὰὲ ΠΊΔΥ ἰἷνε, δηά 
ἐῤαϊ ἱ πιαγ ἐφ γ)6}} νυ τἢ γου, δηά ἐδαὲ 
γε ΤῊΔΥ ΡγοΪοπρ; γοι ἀλγ8 ἴῃ ἴῃ ἰαηά 
ὙΠΟ ἢ γα 5181] ροβ8688. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΥἹ. 
τ: 712 οημα 97 ἐλε ἦπτου ἐς οδεαίφρεξ. 

λονγίαξίονε ἐλεγείο. 

ΟΥΝ εἢεβε ὅγε τῃ6 ςοπγπηαηά- 
Πηρηἴβ, ἴδ 5ιδίιῖοβ, ἂδηὰ τὴ6 
εηῖ8, ΒΟ τῃῇ6 ΓΟᾺῸ γοιΓ 
ςοτητηλπάεα το ἴοᾶςοἢ γου, τῃδὲ 

γε τρῃῖ ἀο ἐῤένι ἴῃ τῆς ἰδηὰ ψὑῆ]- 
{Π6γ γα ᾿ΡῸ ἴο ροβ8688 ἰζ : 

2 Ἴδμας τῆου πλρμΐεϑὲ ἔεξασ τῆς 
ΤῸΚΡ τὴγ Οοά, ἴο Κεερ ἃ]} ἢἷ5 5[2- 
τυῖε8 Δπά ἢ 15 σοτῃπιδηάπηεηΐβ, τ] ἢ 
Ι οοπιπηδηά τῆεε, ἴῆου, Δπὰ ΤῊΥ 8οῃ, 
Δπὰ (ὮΥ 80π᾽8 8οη, 411] τῃε ἀδγβ8 οὗ (ὨᾺ Υ 
{π||; ἀπά τὔδλὲ (Υ ἀδγ8 πᾶν δὲ ρτὸ- 
Ἰοηρεά, 

4 4 Ηεαλγ τπεγείογο, Ο 1βγαοῖὶ, δηά 
οὔβετνε ἴο ἀο ἐξ; [πὶ ἰξ ΠΊΔΥ͂ θὲ 
γνῈ}} νυ ἢ Π66, ἀπά τῇδε γε ΠΊΔῪ ἰπ- 
ογεᾶβα πλίρμο γ, 2485 τὰς Γοκὺ Οοά 

8 “41 ἐχ- 

͵υά 

οἔ 18ε ρεορῖὶς (νυ. 28---21) 15 οπχεὰ 4]1ο0- 
ἘοῖΠεΥ ἴῃ 1.6 Βιδζου 8] βυτηπΊΆΤΥ οὗ Εχοάιυ. 
Ηροτὸ 11 15 ἱτηροτίδηϊ ἴο ἴΠ6 βρθακοσ᾿ 5 ρυσροϑθε 
ἴο ς81} δἰἰδηοπη ἴο ἴπ6 ἕδεϊ [πδὲ 1 ννᾶ5 οἡ 
1ΠΟΙΓ οὐσῃ ΘΠ ΓΟΔΥ [πᾶ ἢ6 δὰ ἴδίκθῃ οἡ ἢϊπὶ 
ἴο ὃὉ6 [πΠ6 σῃδηπεὶ οὗ σοτησηυηϊοδίοη Ὀεϊνγθθη 
Οοὰά πὰ ἴδοπι. Οὐοά δρργονϑὰ (νυ. 28) ἴῃ6 
τεαυσϑῖ οὗ ἴῃ6 ρϑορῖθ, Ὀεοδυϑθε 1 δμοννεὰ ἃ 
ζοοιηρ οὗ {πεῖ οὐ ὑπνυνοσίῃ!ηθ85 ἴο Θηΐοτ 
Ἰηἴο ἀϊγοςξ σοπηπιυπίοη 8} Οὐ. ΤΠ ἴεγ- 
ΤΟΥ οὗ 51π81 μδὰ ἄοπεο ἔπεῖὶγ σοσκ. ὙΒΟΥ Πδὰ 
δυγακοηθὰ [6 σοῃϑοϊουβη685 οὗ 5ἰη. 

ΓΗΑΡ. ΨῚ. ΜΜοϑεβ δανίηρ σϑῃοαγβοά [ἢς 
Π)εοδίοσυς, δπὰ σεππάθὰ ἴἢς ρεορὶθ οὗ ἴδε 1. 4δὲ εο»»»μαπά»ηθη.} 1.11, “ὁ σοτηπιδη- 
ΑΥΤΙΩΪ οἰγουπηθίδηοοϑ ὈΥ νυ ΒΙΟἢ 115 Ὠἰνίης οὐἱρίη τηθηϊ," ἴῸγ ἴπ6 πουῃ ἰ5 βίησυϊασ. [{ 15 ἴῃ 
δηὰ δυῖδοῦ τ ἡγοῖτο δοοσγθάϊ θά, ργοσθθάβ ποχὶ δαυϊναΐϊεης ἴο ἴπ6 ““1Ποσγάἢῃ " ΟὗὨ 'ν. 44, δῃά ἰ5 
ἴο 5εἰ ἔοστῃ ποῦς ραγι συ δυγ δπὰ ἴο δηΐοσοθ ὄχρίδιποὰ ἴῃ [ἢ σοηΐοχί 85 Ἴοῃϑιϑην οὗ 
ἴποϑε σαγάϊμαὶ δπὰ δβϑθηῖ δὶ] ἀοςίγηθβ οὗ 1, “ϑἰδίυϊεβ ἀπά Ἰυάρτηρηῖβ." 

(6 παίυσο δηά δ υϊοβ οἵ σοά, δπὰ [6 
δεῖίηρς πιοάβ οἵ ποηουπηρ δηὰ ὑνουβῃιρρίης 
Ηἰπι. Ὑνο οὐ]οςοῖβ τὸ ἱπαϊςαϊθά (νυν. 2, 3) 
845 ϑουρῃξς ὈΥ 16 Ιαννείνοσ ἴῃ ἴπυ9 Ἔχρουηά- 
ἵπῦ ἅπον ἴδμοϑε ἱπιρογίδηϊς ἀυτΐεθ. Ηδ τὴ 
αἵ δυνακοηΐηρ ἃ ΒΟΙΥ ἔδασ οὗ Οοά ἴῃ ἴπ6 μεασί 
οὗ ΠΙ5 ῬΘΟρΙθ, ἃ ἴἕδξασ ὙὙΠΙΟΝ 5}4}} ταδηϊθσὶ 1ἴ- 
861 ἴῃ βἰοδάξαςι ΔἸ ΒΙπηθηΐ οὗ ἴῃ6 (ονοηδηῖς 
δΔηα 6 566 15 20 655 [6 τοιηροσαὶ ὈΧΟΘΡΟΓΙΥ͂ 
οὗἉ ἰϑγαθὶ, "Ὡς ἢ 15 5Βῃοννηῃ 35 ἃ Ἴογίδίη σϑϑυ 
ὍΡΟΠ βυςὴ Πάε! γ. Ὑδι5 [86 βΙοσΥ οὗ Οοά 
δηὰ (δὲ ννεϊσγε οὗ πίδὴ τὸ ϑθθὴ ἴο δε [6 
διδηὰ οηάς μ6 δδ5 ἴὴ υἱόν. 



ν. 4:-. ΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΨΥ]. 825 
7 Απά τδου 5881: ἰτεᾶςἢ τμεπὶ ἀ1]:- εν, ΠΡ οὗἩ τὴγ ἔδίμεῖβ δίῃ ῥγουηβεά τἢδ6, ἴῃ 

δεθ υπῖο (ΠΥ οδΙ]άγεη, δηὰ 884]: αηλον (ἢ᾽6 ἰδληὰ τῃλὶ βοννεῖῃ ψ ἢ ταις δηά 

Ἢ ὥκρ ἐμὰ 

Μλιι. 422. 

ἤζατκ 12. 

ἴω 10. 

ΒΟΠΕΥ. 
4 Ηεατι, Ο ἴβγδεὶ: Τπε ΠῸΒΡ οὐ 

Οοά ἐς οπε 'κοβ : 
ς Απά “του 5δδῖς ἶονε τῆς ΓΟΚΡ 

τ (Οοά νι 411 τῆϊης Ποαγῖ, δηά 
ἢ 411} ΤΥ 8οὺ], ἀπά σἱτῇ 41} τὰΥ 
ΡΤ 

Απά δτεθε νγοτόβ8, ἢ! ἢ 1 σοη- 
ὁ ξμρρ, πὸ ηδηά τῆ 66 [ἢ]18 ἀΔΥ.,, 5841} Ὀ6 ἴῃ τῆ]η6 

12}|ς οὗ ἴβεῖπὶ ψθβεη ἴδοιι βἰτεϑὲ ἴπ 
{πὸ Πουδο, δηά ννβεη ἴποιι ννα Καβὲ 
Ὀγ ἴδε νγᾶγ, ἀπά ἤδη ἴδοι [Ἰε8ζ ἀοννη, 
δηὰ ψΒεη ἴδου τγβεβῖ Ὁ. 

8 Απά ἴδοι 58κ]: διπάὰ τποπὶ ἴογ ἃ 
βίρῃ ὑροη τΠΐπα παπᾶ, δηά {Π6Υ 5}8]} 
δε 45 ἐτοῃτεῖβ θεΐνγεθη [ΠῚ Π6 ΕΥ̓ Ε8. 

Απά τδου 5}μα1ῖ ψῆϊςς τΠθ πὶ ὑροπ 
(ἢς ροβίβ οὗ ΠΥ ἤουβε, ἀπά οὐ [ἩΥ͂ 

Ὠεατ: ρϑῖεϑ. 

8. ἐπ δὲ ἰαμ] ὙΒοτῈ ἰ5 πὸ ρῥσέρ. ἰπ [88 [5:86] 5 Οοά, 30 ἰϑγδεὶ τηυβῖ ἴονε Οοά υῃσθ- 
Ἡδροῦτονν. [Ἐ ϑθοπιβ Ὀεϊῖοσ ἴο γτεζαγά ἴδ6 νγογὰθ ϑογνθαϊγ δηά Ἐηεγεὶγ. Το βρεοϊβοδοη “ἢ 
“((ἢ6 Ιαπά, ὅζς." 5 ΠΊΡΙΥ 845 8ῃ Θχρ δηδίοσγΥ 
οἶδιι96. Αδοοσάϊπε 8ὃ8 1Ὅ}9 Σοχὰ 1890 αοἀ 
ΟΥἨ ῺΔΥ ζδῦμοσχα Ὁχοϊῖδοά ᾽860 ἃ 1Δπ:ά 

ον κΚ ὙΌΣ Σ}]Ὲκ δα ΒΟΙΘΥ. 

4. Ἡτων, Ο Τεγαεῖ: ἐδ ΠΟΚῸ οἱ Οοά 1: οπδ 
1οκ}] ὙΒεθε ψογάβ ἔοιτη ἴῃ Ὀεξιπηΐηρ οὗ 
ὙΔδί 15 ἰεστηεά ἴμεῈ δδαπα (“ Ηθατ ἢ ἴπ [86 
ἐραδο δεγνίςαβ, δἀπὰ δείοηρ ἴο ἴδε ἀδιὶγ 
ΟΥ̓ δηὰ Ἐνεηΐπε οἴἥοθ. ΤὙΤΠΘΥ τΔΥ ἴπ- 

ἀεοὰ ὃδ6 ἰοιτηοὰ [86 Οτεεὰ οὗ ἴδ6 [ενν8. ΤΠεῖσ 
ΟΧρΓθϑϑίοη 8 ἰῃ ἴῃς οτἱρίηδὶ ϑ συ ΑΥΪῪ ἴογϑο 
δηὰ ἔοσγςο 0]6. “Ἢ [ἐπονδῖ οὐγ ΕἸοδπι, [εΠο- 
νΔ ἢ οπ6." ΤὌΕΙ͂Γ ΝΕΓΥ ὈΓΕΥΠΥ͂ Ορεῃ5 ἔβεπὶ ἴο 
ἀϊθδεγοηΐ σοηϑίσγυς οη5: ἐ. 5. “ ἴὰῆς 1 ογὰ 15 Οὐ Γ 
Οοά, τμε Ιμογὰ δόμα" “πε [μογὰ οὐγ Οοά, 
ΠΑΠΙΟΙ͂Υ, (Π6 [ογὰ, 15 ομδ:" “ἴὴὸ 1,οτὰ, ἴῃ 6 
[,οτὰ ΟὨΪγΥ, ἰΞ οὖν Οοἀά." ΤὍ8ὲ τεηάοσηρ οὗ 
Α. . ἰ5 οἡ 1} στουπάϑβ ἔπε Ὀεβί. 

ΤΠ15 ΕΙΡΉΓΥ ἴσχὶ σοηΐδίη5 ΔΓ τηογὸ [ἢδτ 
ἃ ΤΟΙ ἀροϊαγαϊίοη οὗ ἴπ6 ὑηΥ οὗ Οοὰ 845 
δρδϊηϑὶ ροϊ γι μείβπι; οὐ οὗ {πε 5οἷε δυϊμοσιυ 
οὗ 1μ6 τονεϊαϊίου δ μαὰ πιᾶάο ἴο ἰβγϑοὶ 88 
ἃραϊησὲ Οἴδοσ ργεϊοηάθα πιδηϊοοίδιοπϑβ οὗ ΗῚ5 
11} δηὰ αἰγθυΐεβ. [{ ἀβϑεγίβ [μαϊ {δε [νοσὰ 
Οοά οὗὨ σ5γδεὶ 15 δϑοϊυζεῖὶγ Οοά, δηὰ ποῃθ 
οἴβεσ. Ηρ, δηὰ Ἧς δἷοῃθ, 15 Ἰεβονδῃ 6 
ΔΌδοϊυϊο, υποΔυκοὰ Οοά ; Ηδ ψῇῃὸ μδὰ ὈΥ Ηἰς 
οἰδοϊίου. οὗ ἐποπὶ πιδάθ Ηἰπιθοὶξ Κπονπ ἴο 
[9γαοὶ. 
ΤῊΣ 1δϑὲ Ἰδεϊεσ οὔ {δε ἢτθε ἀπά ἰδϑὲ νγογάϑβ οὗ 

1.18 νεῦϑὲ ἄγε γιαῥισομία ἰπ πε οΥρΊπαὶ, ἐ. ἐ. 
τ τεΠ ΆΓΡΕΥ [θΔπ ἴΠπ6 ΟΓΑΪΠΔΙΎ 5126: Ὀείηρ 
[86 πΙπῖν δπὰ ἴθ ὮΙ Δ ἅτὸ 50 σψυίεη ἴῃ 
ἴῃς Ἡεῦτεν οὗ ἴῃς ϑεπρίυγεβ. ὙΠ656 ἴννο 
γ»ιαγεσομία ἕοττη ἰορξεῖμεσ ἃ ννογά 5: η γηρ 
“ἐ ]Π655."} [{ [5 υπησετίδίῃ μονν 1.15 ἀἰθετ- 
ἐποὲ ἴῃ υτιτπρ οτξίμαϊοά. [1{ πιδῦ δὲ ἰη- 
το ΠΟ Δ], Ὀμὰὲ οὗὨ ἰαῖς ἀδίθ. [{ 18 σοηείγσυσά 
Όγ ἴ}6 Ἰένυϊα Ποτηπιεηίδίουβ ἃ5 ΠΙΡΉΪΥ 5315 π|Ε- 
οδηΐῖ. ἴῃ [ἢϊ5 ρίδοο 1ἴ 15 Ὠο]ὰ ἴο ἱπιροτί ἰδδῖ 
ἴδε υἱζογδηος οὗὨ {(Π]8 νεῦϑε 15 ἴο Ὀ6 δοσουηΐῖ- 
οὐ ἃ τυυϊζηοϑϑ ἴοσ ἴδ δι}: οὐ ἴΠαὶ Οοὰ 15 ἃ 
ΥΥΪπε85 οὗ ἴδε βἰ ποε Υ πὰ εαγπεβίπεββ οὗ 
ἢπὶ ΨΜῈΟ ιἰτἴεγϑ τ. 

δ. ΑΞ 1δεῖὸ ἰ5 Ὀυϊ ομς Οοά, δπά [δῖ σοά 

411 τη Ποατῖ, ἀπὰ νυ 411 ΤΠ γ 50], ἀηὰ ἢ 
411 (ἢγ τ δε," 'ἰ8 ἱηϊοπάοά ἰο ἱποῖιάς ΕΥΕΙΥ͂ 
ΟΠ Υ͂ ἴμᾶῖ σδῃ ῬΟΒΒΙΙΥ σοπιε ἴῃ αυεβίίοη. 
ΤΕ “πολι 15 πιοποηξα 45 [πε 8οδῖ οὗ 6 
υπάογϑίαπάϊηρ  ἴΠ6 “5ουϊ" 45 με ςθηῖσε οὗ 
01 δὰ Ῥεγϑοηδ!Υ; ἴπ6 “τα ρ ἢ " ἃ5 τερτὸ- 
βοπίηρ (δ6 ουϊροίϊηργδ δηἀ δπογρίεϑ οὗ 4}} {86 
Ὑἱ 2] ρούγεῖβ. 
ΤΣ σοτϊηπιδηά οὗ με ἰοχὶ σδηηοῖ θῈ 50Γ- 

φρὴν ἴῃ σοΙΠρτεΒεηβίνεπεββ ΟΥ̓ ΔΠΥ ὙΜΏ]Οἢ 
ΟΔΠ ξἰνε ΟΥ πηδῃ στϑοεῖνοΌ Τῆς Νονν 

πρρβθωυ Ἰἰϑ οὶ σδῃ τοαυῖϊγο ΠῸ τόσο ἴμδη 
(15 τοί] 561Ἐπϑυστθοηοσ οὗ τηδη 5 δείηρ ἴο 
15 Μακοσ. [Ι{ 15 (δῆ ἃ υεγγ ἱτηρογέοςϊ σοῦ - 
ςερίύοη οὗ ἴδε βορα οἵ ἴπε ἴεχί, ἀπά ποῖ 
1655 50 οὗ (6 παΐυτε οὗ ἴδε 5ογνῖςε σεαιϊγοά 
ἔγτοτῃ Οοάβ ρθορὶἊς οὗ οἱά, ἴο ἱππὶξ 1 ἕο ουϊ- 
νναγὰ δηὰ σοτοπηοηΐδὶ ορδάϊθηςε (45 ΟἸ]βἢ. οῃ 
51 Μαῖί. χχὶ!, 47). ὙὟᾺῈ Οοβρεὶ αἰβετβ ἔγοπι 
(ἢς ἰάὺν ποῖ 50 τῆυς ἴῃ σερ δοὶηρ δῃ οχίοσηδὶ 
δηὰ στη 4] 8οσνῖοε οἵ Οοά ὉΥ δὴ ᾿ηννασὰ δηά 
βρι γι[8] οὔθ, 845 ἴῇ ϑΌΡΡΙ γἱηρ ΠΟῪ πηοῖνο5 
Δπα Ῥδου Αγ δϑϑιϑίδηςοβ ἕο [86 αἰἰδιητηεηΐ οὗ 
(αὶ Ὠϊνίης ἰονε νυ Ὡς ἢ νγᾶ5 ἔτοιῃ πὸ ἢγϑὶ δηά 
411 αἱοὴρ οη᾽οϊηθὰ 85 “6 ἢγϑι ἂπὰ ρτεδῖ 
ςοτησηδηηεηϊ." 

ΒΘαπάθ. Ἧξετε 85 οἰϑενσθοτε Μόοϑεβ ἰυΓΏ5 ἴο 
δοσουπ 585 ῈἘ5 νυ] ΕἸΥ σργεδὰ ἴῃ ἢΐ5 {{π|ε5, ἀπά 
511}} ςοπηπιοη ἴῃ [πε Εαδὶ, ὙΠ ἀποίεης Εργρ- 
ἰὰη5 ΠΟΠΙΠΊΟΩΪΥ ψογτα δηλοῖ οὗἨἁ ὠθψΑγΊΟι 5 
Κιηάς: βοπιοθ, “" σοηϑιϑηρ οὗ ψογᾶς τυτιτδηῃ 
οῃ [ο]ά5 οὗ ΡΆΡγτας ὈΣΒΕΥ το]οὰ ἃρ δηὰ 
ϑοῦσῃ ἴῃ [᾿ποη,᾽ πᾶνὸ Ὀδοη ουπά δὲ ΤΟ ΡῈ 5 
ΔΝΗΚίηϑοη, "Α. Β..᾽ ππ|.264)}; δηά ἴΠ6 πηοάστη 
ξΥΡρί δη5 511 οοπείπυδ {Π6 τασῖίος ([μᾶπε, 

“Μοά. Ἐργρῖ, 1. 228). ὙΠὲ “ ριον," 
ϑροκθη οὗ Ἐζεῖκ. Χὶ. 18 848 ὁ" ΒΟΥ ΤΏ ἴο ΔΙΤη- 
ΒοΪ65) σσεσὸ Ὀυο Δ ὈΪΥῪ ἀυλυΐοῖβ οὗ δὴ 1ἀοΪδ- 
ἴτουβ οπαγαοῖοσ. ὙΤηὴθὸ νγοαπηρ οὗ διγυ οῖβ 
εηρτανοά ψῈ ἃ βδογοὰ ϑσγτηθοὶ οσ πιοίῖΐζο, δπὰ 
τῆς ᾿πϑοσιθιης οὗ ἰοχίβ οὗ ἴῃς Κογδῃ οἡ Ὀυ1}4- 
ἴηγϑ, ᾶνα ὕδεῃ ποίϊοθὰ ΟΥ̓ ΠΔΠΥ πιοάετχῃ 
ἴγάνο! εσθ. ΒῪ δάορἕηρ δηὰ σερυϊδίηρ 1815 
οσυκίοπι Μόοθεβ8 ὈχΌΟΥυ 65 αἴ οηςὸ ἃ οἤοςκ οἢ 
Βυροϑι ἰοῦ δηὰ ἃ πιοᾶῃ8 οὗ Κοορίης ἰδ6 
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10 Απά ἱἰξ 5141] δε, ψβεη τὴς 
ΙῸΚΡ τὴγ Οὐἀ 5}8}} πᾶνε Ὀγουρῆς 
τῆες ἱπῖο ἴῃς ἰαπά ννῆϊςἢ Πα ϑνγᾶγε 
υηΐο ΤΥ ἐλίδειθ, ἴοὸ Αργαῆδηι, ἴο 
182λς, ἀπά ἴο [δςοοῦ, ἴο ρίνε ἴπεε ργεδὶ 
ΔηΔ ρΟΟΔΙΪΥ οἰτίεβ, πῃ τοι δι} 4- 
εἄξι ποῖ, 

11 Απᾷ Ποιιδε8 ]] οὗἁὨ 41] ροοά 
ἐδέησε, ΜΕϊσἢ ἀποὺ Α]]εά8ὲ ποῖ, δηά 
ννε]}}5 ἀἰξεεά, ννὨΙ ἢ δου ἀϊρρεοάϑε ποῖ, 
νἱπαγαγάβ ἀπά οἷϊνε ἴγεθβ, τυ ίςἢ ἴδοι 

εςβαρ. 8. Ρἰδηϊεοάβε ποῖ; ἐν ἤδη ἴδοι 5Π4]1 ἢδνς 
9. 1ο, ἃς. ξαίδη δπά ὃς Α]]: 

12 Ἴρῤεμ Ὀενγᾶσε ἰεβὲ τποῖ ἰογρεῖ 
τε ΓοκΡ, ψγῃῖςο ἢ Ὀτγουρῃξ ἔπεα ἔοσι ἢ 
ουξ οἔὗ τῃε ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, ἔἴτοπι τῃ6 

ΑΣ .., μουδβς οὗ ' δοπάδρα. 
στ, τ:αν- 13 ΤΒου 5Π411 “ξεαγ ἴπ6 ΓΟΚῸ (ΠΥ 
ὕτμαρ. το Θά, ἀπά 8εγνε ᾿ΐπι, δπά 5011 βυνθαῦ 
Κις ΟΥ̓ Πῖ5 πᾶπλε. 

14 Ὗ 6 588]} ποῖ ρὸ δἴζεγ οἵμεγ ροάϑ, 
οὗ τῆε τ: οὗ τῆε ρεορὶε ψῃοἢ ἀγέ 

Δ τουηά δὺουϊ γοῖι ; 

ὈΕΟΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΨΚΥΙ. [ν. 1το---2ο. 

15 (Εογ τῆς ΤῸκΚΡ (ὮΥ (ὐοά ἐς: ἃ 
7εαουβ (σοά διοηρ γοὶ) [Ιε8ὲ τῆς 
ΔΠΡῈΓ ΟὗἩ πε ΙῸΚΡ ΤΥ Οοὐ δε Κίη- 
ἀἸεὰ δραίπϑὲ πες, ἀπὰ ἀδββίγου {πες 
ἔτοπι οἱ τῃε ἴϑεε οὗ ἴπ6 δαγίῃ. 

16 4 “Ὑἴε 53}|8}}] ποῖ τεπιρὲ τῆς “ Μαῖε ς. 
ΤΟΚΡ γουγ Θοά, “425 γε ἰεπιριεά ῥέπι ΖΕ χοά. 17. 
ἰη ΜΜδϑεϑδῆ. - 

17 Ὗς 51|4}1 ἀ Πρ πεν Κεαρ τῆς 
ςοηπηδηἀπηεηῖθ οὗ ἴπε6ὸ ΓΟΚῸ γοιιγ 
(ὐοά, «δηά ἢἰβ5 ἰεϑεϊπιοηῖεβ, ἂδηά ἢΪ8 
βίδιιιϊ68. ἢ ]οἢ Πα Βα σοπιπιαηάθά 
(Πες. 

18 Απά τποιι 5Π41 ἀο ἐῤαΐ τυῤίε 
ἐς τίρῃς δά ροοά ἴπ {πε 5ἰρῃς οὗ τῃε 
ΓΟΚῸ : τῆδξ 1ἴ τη δε νγ)ὲ}} στ τῃες, 
Δηά τπδὲ τοι πχάγεϑὲ ρῸ ἰῃ δηά ροβ8- 
8685 ἴἢε ροοά ἰαπά ψὮΟἢ τπ6 ΓῸΚΡ 
δΎΑΓα ὑηϊο ΤΥ ἐδίΠεῖβ, 

190 Τὸ «ἀϑῖ ουΐ 8}1 τΠϊπ6 ἐπθηλ 68 
ἔτοπι Ὀδεΐογα πε. 28 ἴῃ 6 ΠΟΚ᾽ μαῖὴ 
βροίβη. 

20 “πῶ ἤθη ΠΥ 8οη δβκεῖῃ {66 

ἀϊνίπο ἰδ 1ἴπ ΠιΘΟσΥ, Οπ 86 “ ἔγοῃεοίς" 
(ἐδίαρῤῥδιρ), [Ὲ6 “ῬΗγ]δοίοτ6 5) οὗ [6 Νοὸνν 
Τοεβι. (δῖ Μαῖϊ. χχῇ. ς), 5ὲ6 ου Εχοά. χῆΐ, 
τό, Ου Ὁ. 9 πὰ χὶ. 2ο ἰ5 ὑαϑϑά ἴπ6 [ϑυν 5} 
τιϑαρὸ οὗ (6 εξσωχαδ. ὙΠ5 ᾿νογὰ ἀδθηοῖες ᾿ 
ΡΙΟΡΕΙΙΥ ἃ ἀοοῖ-Ροβῖ, 85 ἰἴ ἰ5 σζοπάοσοα ἤοῖδ 
δηὰ ἔχ. χὶϊ. 7) 22, 23.) ΧΧΙ. 6, ὅζοε. Απιοηρϑῖ 
πε [ϑνν8 ἤονγονοσ 11 15 (ἢ6 πδπλὸ ρίνεη ἴο {86 
βαυᾶγε ρίεςε οὐ ρᾶγοῃηηἷεηῖ, ἱπϑογί θεὰ ὑ]ἢ 
Πουΐ. νἱ. 4---0 δηὰ χὶ. 13-τ-ι, ὑνὩ]ςΓἢ 15 το θὰ 
ὮΡ ἴῃ ἃ 5Π18}} ΟΥἹπάοσ οὗ τνοοά οἵ πιείδὶ, ἀπά 
αῇηχοά ἴο {πὸ τσ -Παπὰ ροβί οὗ δυοσυ ἄοογ 
ἴῃ ἃ [εννῖϑῃ ἤουθδθό. ΤῈΣ ρίουβ ἐδ τους δ5 
[86 ΜεζΖυ ζῇ οἡ δδοὴ οσοβϑίοῃ οὗ ρϑϑβϑίῃρ, ΟΥὉ 
Κι5θες ἢΪ5 ἤηροσ, δηὰ 5ᾶγ5 ἰῃ Ηρθῦγον Ῥ5. οχχὶ. 
8, “ΤΔε 1, ογὰ 58}1 ὑγεϑεσνε [ὮΥ βοίηρ ουΐ," 
ἄς. δ6ε6 Οἰποῦυγρ ἴῃ Αἰοχαπάοσγ᾽ 5 Βαϊ. οὗ 
Κικῖοβ Επογς. δγίϊςϊο εχζωχαρ. 

10--25. Ηδνίηρ κἰδῖθα ἴπ15 ο ρὨΔ Δ ΙΪΥ 
{ΠΕΡ ΡΙΣΠΊΔΤΥ ἀν τονναγάς σοά, Μοϑεβ βοθβ 
ου ἴο δάἀὰ ννᾶγηϊηρβ ἀπά σδυϊΐοηβ. Τδ6 ρΡοῖ- 
[ηοηςο δηὰ [ἢ6 ΠΟΟΟΘ ΠΥ οὗ [ἢδ56 ἀτὸ ἀδγινθὰ 
ἴτοπι ἴῃε οχι βίην οἰγουχηδίδηςθϑ οὗ (6 σδ56. 
ΤΕς 5γδο} 165 σσοσο οὐ ἴδε ροϊηΐϊ οὗ αυϊτηρ 
ἃ ποτηδὰ 16, ἴῃ οἷ ἴμοΥ Πδὰ Ἰ᾿ινοὰ ἴῃ ἃ 
δτελῖὶ ἄδστοο δἱοοῦ ἔγοπι οἴΠΟσ πδίίοηβ, ἴὺῸσ ἃ 
ἢχοὰ δηά ϑςεξἸοὰ αροάθ 'η 16 πιϊάϑςί οὗἩ τδοπι; 
ὍΕΓΕ ἘΧΟΠΔΠρΊηρ ἃ σοηάιϊτοη οὗ σοι ράγδαῖνο 
ῬΟΥΟΙΊΥ, ἴῃ Ὡς ἢ [ΠΟΥ τ - ΠΟΙ Πρ οχ-σ 
ςορί ννηδῖ {ΠΟῪ οαττθά, ἴῸΣ ““ ξτοδῖ δῃὰ βοοῦϊγῃ 
οἰἴ165, ἤουϑ65 1}1 οὗ 4}}] σοοὰ [πϊηρ5," ἄζτο. 
ΎΔοΓΟ νγὰ5 ἤθη Ὀεΐογο δοπὶ ἃ ἀουδὶε ἀδηροτ; 
{Παἴ ΠΑΠΊΕΙΥ οὗ 4 Οσοά-ογρεϊθηρ, ννου] πη 655, 
δηά [δὶ οἵ ἃ ἔι1]56 τοϊεγσαηςο οὗ {πὸ ἸἀοἸδίγοβ 

Ρταςἰδοὰ ὈΥ ἴποϑα αδουξ ἴο Ὀδοοπὶα {ΠΕΣ 
πορῃθουτβ. ὙὍἘΟ ἔοστηος ΟΥΤῸΣ Μόοϑ68 δ γσῖνεβ 
ἴο γχυαγὰ ἀραϊηβὶ ἴῃ ἴ[ἢ6 νυ. Ὀεΐοτε υ5; [86 
Ἰδοῦ ἴῃ ΥἹ]. 1--- τῇ. 

18. «πᾶ “ἐγυε δίνι, ἀπά “ρα σαυεαν ὅν 
δὶς παρι ἢ ὙὍὙΠὲ ΧΧ, με [ὰ8 “Ηἱἷπι 
ΟἿΪΥ 5841} ἴῆου. 5εγνε, ἀπά ἴο Ηἰπὶ 55δ!: ἴδου 
εἶοανε, δῃηά Ὁ Ηἰβ Ναπιδ 5ῃδὶ: ἴἴου ϑνγοαγ.ἢἬ 
Τῆς δάἀϊξίοη οὗ μόνῳ, οἸΘΑΥΥ ἱπιρ]εἀ πὶ [Π6 
Ἡδρῦγενν, νγᾶβ Ῥγο Δ ΌΙΥ τιδάθ 5 ΠΊΡΙΥῪ ἱπ ογάογ 
ἴο Ὀτίηρ ουξνίει 6 ϑθῆϑα πιογε ἕογο ὈΪγ. [ἢ [15 
Ραττςυϊαγ (πε ΓΕ Χ Χ. 15 ξὉ]ονοά ὉγΥ δ1 Μαξί. 
ἵν. το. Ἴδα οἷδυθο “ἴο ΗἸπὶ 5841 ἴδοι 
οἴοανο᾽" 15 θοστοννοὰ ἔτοπὶ ἴδε ῬᾶΓγ4}16] ρᾷβϑαρθ 
χ. 2λο, ὙΒΊοἢ 186 ΠΧΧ. κῖνεβ νγογὰ ἔοσ ψοσγὰ 
ἴδε βᾶπλθ 85 ἴῃ 6 νόσϑα Ὀείοσο 1.5. 
ΤΟ σοπηπιδπαά “ἴο 5υγοασ ΟΥ̓ Ηἰ5 Νδηιε᾽" 

'5 ποῖ ἱποοηπϑίοηϊ ἢ ἴδε 1μοτὰ β Ἰη]υποίοη 
δὲ Μαῖίϊ, ν. 24, "ΟΣ ποΐ δἱ 411.) Μοβοβ 
τοίου ἴο ἰθχαὶ ϑυνεασίηρ, ΟἿἋ 1 ογὰ ἴο ϑυγθδγ- 
ἴῃς ἰπ σοτηπιοη οοηνογβδαίίοη. [{ 5 ποῖ [86 
Ρυγροβε οὗ Μοβεβ ἴο ἐποουγαρὸ ἴδε ῥγδςίος 
οἵ ἰλκίης οδῖῃϑβ, Ὀυϊ ἴο ἕογυ!ὰ παῖ ψῃ θη 
1Δκοη (ΠΟΥ 5βουϊὰ Ὅ6 ἴδκθὴ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟΒΕΓ 
Ὠδῖὴς ἴθδηῃ ἐμαὶ οὗ 15γαθ] 5 σοά. Τα οἱ ἢ 
ἱπνόῖνεβ ἂἃπ ἱπνοοδίίοη οὗ Ὠεϊγ, ἀπά 90 ἃ 
βοϊθμῃ στεοορηπίοη οὗ Ηἰπὶ ψνἤοϑα πᾶπὶὸ 15 
Τηδάς υ56 οὗ ἰη ἴϊ. Ηδηρσο 1ξ σοπλθβ Ρθου ἸΑΥ]Υ 
σἰΐη [86 ϑοορα οὗ ἴῃς σοτηστηδηάτϊηθηϊ Μίοϑαβ 
15 ΘὨ ΌΓΟΙΠΡ. 

940--25. ὙΠοθο σὺ. ἀοϑοῦθα ΤΏΟΓΘ ΡᾶΓ- 
εἰσ] [6 σοπιπιαπὰ δἰγοδαν κίνεη, Ὁ. 7) 
(δου 50.411 τος ἴἢε5ε ννογάϑβ, ὅζς." 



! Ἡδεὺ. 
ζομογγσιῦ, 

ἙΉΘΡ, 
εὐέί. 
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᾿ἴη εἴπτε ἴο ςοηγε, βϑαγίηρ,, ΤΥ μαῖ σισαπ 
[ἢ (65 ἸΠ]ΟΠ168) ἀπά (Π6 βἰδλζυῖοβ, δηά 
πε ᾿υἀρτηεηῖβ, νυ ϊς ἢ τ [ῸΚΡ ΟἿΓ 

μιά ςοπηπηαπάεά γου ἢ 
21 ΤΠ δη τποὺ 802]ῖ 887 υπῖο ΤῊΥ 

80η,), Ἦε νεῖε ῬΒδγδοῃ β θοπάπηεη 
ἴῃ Εργρῖ; δηὰ {πε ΓΟΚΡ Ὀτουρῆξ τι 
οιξ οὗ ἔργρι νἢ ἃ τπαὶρῃτγ Βαπά : 

22 Απά (δὲ ΓΟᾺΡ 58μενγεά ἰρῃβ 
ἈΠ ψοηάειβ, ργεδῖ δηά ἰβογθ Ἰροη 
Ἐργρῖ, ὕροη Ῥδαγδοῖ, δηά ὑροη ἃ]} 
ἢ 8. Βουϑεῃοά, θείογε οὐγ εγαϑ: 

232 Απὰά δε δτουρῃξ υκ8 οὔκ ἔγομη 
ἴδεπος, τῃδῖ Πα τπιῖρῆς Ὀτίπρ ἃ ἴῃ, ἴο 
δῖνε υ8 ἴῃς Ἰαπά τῇς ἢ Πα ϑύνάγε ὑπο 
ουγ Δ Πεῖβ. 

24 Απά {δε ΚΡ ςοπχημληάεδά ι.5 
ἴο ἄἀο 411] {πεβϑε βιδίυϊεβ, ἴο ἔδαγ {δε 
ΠΓΟῸᾺΡ οἷ (σά, ἔογ οι ροοὰ αἰννδγϑ, 
[δῖ ἢς πλῖρῃς ῥγέβϑεγνε 5 δἰΐνθ, 88 ἐξ 
ἐς ἂῖ τἢ}5 ἀλγ. 

25 Απά [τ 511} θ6 οἷν τἱρβίθοιιβ- 
Π6583, 1 ψψὲ οὔδεγνα ἴο ἀο 411] ἢ 686 
ςοδηἀπηεηῖβ θείογε τῆς ΓΟΚῸ οΟὐΓ 
(ὐοά, 45 με μαῖῃ σοπηπιδπάθαά ιι8. 

-Ξ-- ΟΒΑΡΤΕᾺ ΤΚΙΙ. 
ι 47 νινιρον τοί ἐδε μκαξέονις ἐς ζογδιαεἶδρ, 
4)», αν οἵ ἑάἀοέαίνγν, 6 γον “ἀξ ἀοδένιεςς 977 ἐάξ 
Ξευῤῥίε, 9,» 1λε παίμγε 97 Οοα ἐκ ἀὲξ νόσον 
α»παἱ μέρίίεε, 17 7)ογ ἐάε ἀεεγεάμεις ο7 υἱοίονν 
τυλέελ Οοαΐ τοῖδὲ φτυφ ουϑῦ ἐλερε, 

25. ἐὶ «ῥα]} δὲ οὗν γι φδίοοι πε. 1. 
εἰ ἹἢΘΟυ5Π655 5841 Ὀ6 ἴο ι15. .4. Οοὰ ν}}} 
οϑίθοπλ 08 τ σῃίεουϑ δηὰ ἀ64] νυ ἢ τι5 δοςογὰ- 
Ἰηρὶγ. Τα [ΧΧ. χεηάετβ “" ἸΠεσὸ 5841} ὃδ6 
ΤΊΘΙΟΥ͂ (ἐλεημοσύνη) ἴο ι.5:᾽ δηά 5 πι]Ατὶγ [Π6 
Ἡρνα “ Θοά ΚΝ Ὀε τρογοῆι]} ἴο 5.» 85 
Ἱξ ἴο ρυατά δραϊηβξ [ἢ εποῖ οὔ “" 75 βοδίοη 
ὉΥ ψογκβ." ΤὍὙ[6 ννοτὰ ἰγδηϑιδίοαὰ “' τρῆϊο- 
Οὐη 655) 15 [Π6 54Π1|6 85 ἴῃ [6 ἔδτηοιιβ ραϑϑαρδ 
Οδηῃ. χν. 6; τοπάογοά ἴῃ ἴπ6 Νεοὺν Τεβίδπιοηξ 
ΌΥ δικαιοσύνη; Ὀυΐϊ οἴδηῃ ἴῃ ἴδε 1,ΧΧ. Ὧ5 
Πέτα ὈΥ ἐλεημοσύνη. Ιἱἰ ἰ5 οἥξῃ ἔουπὰ ἴῃ ἃ 
σοηΐοχέ ΠΟΙ τ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ πιϑδηβ ἐδεγα ἐν, 
δεπεήεεπεε, δίς. (5ε6 (ὐεϑοηλι5᾽ Ὑ ΒΟΞΔΌΓΙΙΒ, 8. εὖ 
Ὀαϊ ἴΠετὰ 15 ἢῸ ποοά ἴῃ [ἢ15 υ. ἴο ἀδρατί ἔγοτη 
1Π6 ΟΥΪΠΔΙΎ δηὰ ργορεῦ 5ἰσηϊβοδίίΐοη, Μοϑβοβ 
ΠῸΠπὶ ἴΠ6 ὙΘΙῪ ὈερΙπηΐηρ ἢᾶ5 τηδάθ ἴῃ τ Βοΐο 
εἰ ΠΗ Θου5η658 οὗ ἴπ6 ἰδνγ" ἴο ἀδρεπὰ 50 δῃ- 
ὈΓΕΙΥ Οἡ ἃ τίρῃϊ 5ἰδίε οὗ [86 μοασῖ, ἱἰπ οπα 
τγοσά, οἡ ἢ, [παὶ ΤΠποτῸ σδη 6 πὸ το] ἰῃ- 
(ΟΠ ΒϑἰθΠΟΥ θεΐνγοθη ἴδε . Ὀεέοσο ὺ5 ἴάκϑη 
(5 5. ΠΠΟῚΥ δηὰ Ργορευΐυ, ἀπ {μῈ ῥσϊποῖρὶθ 
οὗ 4“. 7υδβοδίίοη ὈΥ Δ ΟΠ]γ." 

ΟΗΑΡ. ΝΙ]. 1---Ἴ ;. 866 οῃ Υἱ. το. Μοβϑοϑβ 
Ῥτοσθοάς ἴο ἔογοννασῃ ἰϑγδοὶ δραϊηϑδὶ ἃ [4156 

ΗΕΝ τις 4]1,0ᾺΡ ΤΥ Οοἀ τ πον δὲ 
80}1 Ὀτίηρ τες ἰηῖο ἴῃς Ἰαπά 

ὙΠ ΠΕγ ἴποι ροεβὲ ἴο ροβϑε88 ἰϊ, δπά 
ΠΑΝ ολδὲ οὐδ ΠΙΔΠΥ͂ Παῖίοπβ δείΐογε 
τῃςε, τῆς Ηἰεζε5, πὰ τῆς (Οἱγραβῃ 68, 
Δηά τὴς. Απιογίῖοβ, δπά τῆς Φὐβηβώ 
ἰῖε5, δπά τῆς ΡογιΖζΖίῖοβ, δηά ἴῃς Ηἰν- 
[680 ἀπά τς Τεδιιίζεβ, βενεη ΠΔΓΟἢ8 
δτοδλῖεγ δηᾶ σταϊρ ἢ τεγ τἤδη ἴδοι ; 

2 Απά νψῇεη ([ῃῈ ΓῸκΡ ΤΥ Οοἀά 
8411] ἀε] νοῦ τσ Ὀεΐίοτε τῆθς ; τῆοι 
58,41 5πγς ἴΠεπὶ, ἀπά ατίεγ!Υ ἀΘβ ΤΟΥ͂ 
τοὶ; δίδοι 502]: τᾶ πὸ Ἴονο- ᾿ Ἐχοά. α3. 
παηξ ἢ τἢθπη, ΠΟΙ 506} ΠΊΘΓΟΥ ἃ 34. τα. 
υηῖο ἔπεπῃ : 

4 Νεῖῖδεγ 5ῃδ]ῖ ἴδοι πιαῖα πλδᾶγ- 
τλσα8 ν ἢ τΠεπὶ; ΤΥ ἀδιυρῃζεγ ἴμοι 
8ηδ!ς ποῖ ρίνε πο ἢὶ5 80Π, ΠΟΙ ἢ 8 
ἀδιιρῃτοῦ 5Π4]ς τμου ἴλΚα υἱπῖο ΤΗΥ 80η, 

4 ἔογ {ΠΕ ΜΨ1] ἔαγῃ ΑΥΨΑΥ͂ ΓὨΥ 80 Π 
ἔτοτῃ [Ὁ] ονγίηρ πια, παῖ ΠΟΥ ΙΠΔΥ͂ 
86 Γν 6 ΟἴδοΓ ροάβ : 80 νν}}} τῆ6 Δηῆρεγ οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ δε Κιπα]εά δραϊπϑὲ γου, ἀπά 
ἀεβίγουν [δε βιιάάεηϊγ. 

ς Βυῖ {τι 68} γε ἀε8] σῇ 
(Πεῖη ; γὲ 5}|4}] ἀεβίσου τπεὶγ δἰἴᾶγβ, 
πὰ Ὀγεὰῖκ ἀοννῃ {Ππεὶγ ἰπιαρεβ, δα ' Βεν. 
οιξ ἀονγη τμεὶσγ στονεβ, δηά δαγη {86 ]Γ σε, δέίανν. 
δτάνεῃ ἱπηᾶρεϑ ὙΠ ἢτα. ἐς οἶδρ. χ4. 

6 “ον ἴδοι σγὲ δῇ ΒοΙν ρβορὶε Κὶ 36. 10. 

τοϊογαῦοη οὗ :ἀοϊαῖσγ. (Οοπηπιετος ἢ [Π6 
ἰἸάοϊαΐγοιι5 πδίίοηϑ διηοηρϑί ὮΙ ἢ ΠΟΥ ὑγΟΓΘ 
δϑοιξ ἴο ᾿νε ταὶ σἢϊ ΘΆ5}}0Υ τοπάοσ [Π6πὶ ἀδηροῦ- 
ΟἸΒΙΥ ἔδυ ᾶγ ἢ Θυ ρογ 05 δπὰ Δθοπηΐο 
ΠΔ ΘΙ, ἀρδϊηϑί ὑυΠΙ ἢ 1ἴ ννᾶ5 ἃ ΡΥ ΠΊΔΤΎ ρυΓ- 
Ῥοβε οὗ (πὸ ννῇοὶο ἰερ ἰδ οη ἴο γαὶϑθ τ ἃ 
υν]Π655 δηὰ ἃ ργοΐεςξ. Ἡδησο ἴδ Ξ ΠΏ ΕΏΟΥ 
οὗ ἴπε σοπιτηδηά ξίνθῃ σύ. 4---ς, δΔῃὰ τερεδίοα 
νυ. 3---λό, ἴο ὀχοοιητημηϊοδίε {86 Ἰἀοϊδίτοι!β 
ΠΔΤΙΟη5 δηά 41] Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἴποπὶ, δηὰ ἴο 
οχίοσηχιηδῖς {μοῦ ἀερταάθα ννόσβῆρ ἢ 4]] 
ἰ(5 Δρρ]'αποθβ. Ὅδὲ σεπονναὶ οὗ {Π6 Ῥγογηῖθ85 
ἴῃ τυ. 12 5646. ἰ5 Ὀιιϊζϊ 5εἴ ἔογί ἢ 85 συ ρρί γἱηρ ἃ 
τλοῖϊνο ἔοσ ἴπθ6ὸ πιο ζΖοδίουβ δηά οἤεςίυδ) 
Θχοουξοη οὗ [ποθ ἀυζ|65: δηὰ ἴῃυ5 ἴΠ6 ἀθ- 
βιγυςτοη οὐ ἸἀοϊδίσΥ δηὰ :ἀοϊαΐοσβ τη 
186 5δογεὰ ργεςίηςί5 οὗ πε Ἵσβοβεη ρεορὶε ἃρ- 
ΡεΔΓΒ 8ἃ5 ἴῃς ᾿οδάϊησ. ἰορὶς οὗ (815 ρματὶ οὗ 
Μοβϑεβ᾽ ἀΐϑοουτϑβε. ὙΠῸ νογάς δηὰ Ῥῆγδϑεβ 
επιρὶογθὰ νν}}]} 6 ἔουπά μήτε ἴο νδγῖοιβ 
Ῥᾶϑϑδρεβ οὗ [6 ῥσγθοθάϊηρς Ὀοοῖκϑ ξίνεη ἴῃ 186 
ΤΑΙ. 

δ. εμ ἀοαυπ ἐδεὶγ σγουε ἘδηάοΣ ὃ ΒΘῚΣ 
14018. οΟΥὗὨἨ ποοᾶ: (6 (6 ἰ5 ἴο ἴΠ6 
τνοοάδη ἴσχὰπκ ϑϑοὰ 45 ἃ τεργοβοηϊδίίοη οὗ 
Αϑϑίδλσγοϊ ; 9566 Οἢ τ. 12 δηὰ ΧΥΪ. 21. 



828 ὈΕΤΕΒΟΝΟΜΥ͂. νΝΊΙΙ]. 

«Ἐχοά, το. πῖο {Π6 ΓΟ τῆγ Οοά : ἐπε ΤΙ Ὸκ 
ι Ρεῖ. 4.9. 1γ (ὐοάὰ Παῖῃ σβόβοη πε ἴὸ Ὀε ἃ 

[ν. 7--’ῖ1 5. 

Βαῖεῖβ δῖπι, με Ψ1] γεραῪ ᾿ἰπὶ ἴο Πὶ5 
ἔλςε. 

ϑ8ρ6 οἷ] ρεορὶες υπίο μἰπιβεὶί, ἀδονε 4]]} 
ΡΘΟρΡΙΘ τῆδι ὅγό ὑροη ἴπε δος οἔὗ τῆς 
οαγτ ἢ. ὁ 

7 Τηε ΓῸΚΡ ἀϊά ποὲ 8εξ ἢ18 ἶονε 
ὌΡΟΠ γοῦ, ΠΟΙ σἤοοβα γοῖ, Ὀεσδιιβ6 
γ86 ΨΕΓΘ ΠΊΟΓΘ ἴῃ ΠυπΊθεῦ ΤΠΔΠη Δη 
Ρεορὶς ; ἔογ γε τυεγό [86 ἔενγεϑι οὗ 
Ρεορίε: 

8 Βυῖ Ὀεοδιιβε ἴπεῈ ΓΟΚῸ ἰονεὰ 
γοιι, ἀπά Ὀεοδυβα μα ψννου]ὰ Κεερ τῃε 
οδῖἢ ΠΟ ἢ ἢς Ππαὰ βύγοσῃ ὑπίο γόοιΓ 
ἔλΊμετβ, ἤδίῃ τῆς ΓΟΚΡ δγουρμῖ γοι 
ουἵ ΜΓ ἃ παρ Ππαηά, ἀπά τα- 
ἀεεπιοά γου ουΐ οὗ τῆς Ποιιδε οὗ θοπά- 
τλδη, ἔτοπι {πε μδηά οὗ Ῥβδγδοι Κίπρ 
οὗ Εργρι. 

9 πον τπεγείογε {πὲ 6 ΓΠΟᾺΡ 
ΤΥ (ὐοά, με ᾿ς Οοἀ, τε ΔΗ] 
(οά, νοὶ Καερεῖθ Τσονεπαπὶ δηὰ 
ΤΆΘΙΟΥ τ τμεπὶ {παῖ ἶονε Πῖπὶ δπά 
Κεερ 8158 σοπιηδηάιηηεηῖβ ἴο ἃ τδου- 
884 ρΕΠΟΓΔΙΙΟΠΒ ; 

Ι0Ο Δηά τερδγεῖῃ τπεπὶ ἴπδὲ δῖε 
ἢΐπὶ ἴο {Πεῖὶγ ἔαςθ, ἴο ἀεβίσγου ἴδεπι: 
᾿ς ΜΠ] ποῖ δὲ βἴδοῖς το πἷπὶ τῆδὶ 

7. δὲ ὕξαυειῖ Ὁ αἱΪ ρεορί..ὺῚ Μοβεβ 15 
Βογα γείδυσιηρ ἴο ἴῆ6 στουπά οΥ τηοίϊνο ἔγοπὶ 
ΠΟ Β [6 οἰοσιίοη οὗ ἰϑγδθὶ νγᾶβ οὐ βία ΠΥ 
τηδάθ. Ὑπουρῃ ἰἴ τρς Βᾶνὸ ϑθοηθαὰ 5ι1- 
ΑὈΪῈ (δαὶ ἴτε Οοά οὗ ἴῃς υπίνοτβα 5βου)]ά 
σἤοοβο ἴο ΗΪ 56  ἢ6 προσ παίίοῃ οὗ ΔΎ, 
γεῖ Οοά διδά ποῖ 30 δεϊοά. Ηδ Ἵσἤοϑο ἴο Ηἰπ|- 
861 Ιϑγαδὶ, νβδη 45 γεῖ Ὀυϊ ἃ 5ἰηρίε ἔπ]. 
ΟΥ ΓΑΪΠΟΙ ἃ 5:η5ῖ6 ρεύβοῃ, ΑὈσγδῆδιῃ: ᾿δουρἢ 
ἴΠεῖθ ΟΤΟ δἰγοδαῦ πυπηοσουβ ἡδίϊοηβ δηὰ 
ΡΟΥΘ Κιηράοπις ἴῃ ἴΠ6 οασῖη. [{ 15 [ἤθη 
ΠΟ ἱποουϑιϑίθῃοΥ ἰῃ Μόοϑβεβ ἴο ἀσβοσῖδο [5γδοὶ 
ἃ5 ΤΙ] πρ [86 σἴαγβ οὗ δάνθῃ ἔοσ τυ τιιάο 
((. το, χ. 22); 5ἴποθ ϑυςἢ ᾿πογθᾶθο δά ἴδκθη 
Ρίασα Ὀεδοᾶυϑο οὗ [86 Ὑεσὺ Ὀ]οπθίηρ οὗ Οοά 
Βοτα βροΐθϑη οἔ 

9, 10. γεῤαγεί δ ἐδορε δαὶ ῥαΐο δένει ο ἐδεῖν' 
7} εε] ἰ.ε4. Ῥυῃῖθῆεβ Η]5 ϑῃθη 65 ἴῃ ΤΠΟΙΓ οὐ 
ῬΓΌΡΕΙ ΡῬΘΙΒΟΏ5, ΠΊΙΓΝ 845 ἴῃ ΕΧ. ΧΧΧΊΪ, 14. 
ΤΠ ρῆγαϑο “ἴο {ΠΕΣ ἔβοθϑ᾽" ἢδ5 θδδη νὙΑΣ ΟΠ ΞΙΥ͂ 
τἰηἀεογβίοοα : ὁ ΟΡΘΠΪΥ͂, τδη 5 Ε]γ" (Οτοίυ5, 
ΜΊΟΒ46115): “ἸΠΘΙΔΠΕΥ," “. ΘιΔΈ πλ" ἐρέμονς 
Μαῖογ, δς.). αῖμε σοππεςῖβ ἰξ οἴοβεὶν ἢ 
186 [ο]]ονσίηρ “ἴο ἀξδϑίγου ἔδοπι,᾽" δηὰ σπου 
ἐἰ 4] γεΤῸ σερεπάδϊ 511 ὁδοσῖθιι5 ργαϑο 155: Π|8 
ῬΟΓΏΣΓΟΙΟ:" [ἢ6 ψοτὰ “3. 65᾽ Ὀαηρ ἴκθη 85 
ἐαυϊναϊοπί ἴο ἃ τεοϊργοςδὶ ργοηουῃ, “ ἴο {Πεὶγ 
ΟΥ̓ ΥΕΙΥ͂ φεἶνεβ." Βεῖίευ ρουθδρθ ἘϑθΏΠ,. 
ἐς Π151 5111] αἰϊνο." 

11 ἼΤΒοι 584]ῖ τμεγείογα Κεερ {πε 
ςοπη]ΔΠἀπηδηΐ38, Δπά ἴῃς 5διδλιιίεβ, δηὰ 
τῆς Ἰυάρπιεπῖβ, ψ Ομ 1 ςοπιπχαπά 
{Πε6 τ}15 ἄδγ, ἴο ἀο τῇξεῃη). 

12 ἢ ΥΝΠογείοσα ἰξ 5141} σοπηθ ἴο 
ΡΆ55, ᾿Ἶ γε Βεάγκεη ἴο ἴΠ656 Ἰυάρ.-- ΩΝ 

πλεηΐβ. ἀπά Κεερ, δηά ἀο τῃςπι., τῆλ 
τῆς ΓΟΚῸ τὰγ Οὐά 5841} Κεαρ υπίο 
(ες (86 φονεπαηῖ ἂπά [ἢ6 ΠΊΘΓΟΥ 
γνὨΙΓΟἢ ἢδ ϑύνάγα υηἴο τὔγ μετ : 

12 Απά Βε ΨἹΠ ἰονε τῆεε, ἀπά 1688 
{πεε, δπά τα πρὶν {ΠπεῈ : ἢ ψ}1]} αδο 
1655 τῆς ἔπιϊξ οὗ ΤΥ ψόοπιῦ, δηά τς 
ἔγαϊξ οὗἩ ΤΠΥ ἰαπά, ΤΥ σοτη, ἀπά τῆν 
ὙΠῸ, ἂπά τῆϊπε οἱ], τ1π6 ἱπογθᾶβθα οὗ 
(ΠΥ Κίπα, δηά τπε βοςκϑβ οὗ [Ὦγ 8ῆβερ, 
ἴῃ τῆς ἰλπά ννϊοἢ ἢ6 ϑυνᾶγε υπῖο ΤΥ 
ἔλΊΠεῖβ ἴο ρῖνε ἴΠεα. 

14 ἼΤΠοιυ 8.4]. Ὀεὲ δΙεβθεά ἀθονα ]] 
ΡΕορὶε: “μεσ 8081} ποῖ δ6 πιδ]ε οἵγ δρά.5 

ἔδπηδὶα θΑγγα ΔΙΠΟΠρ γοῖ, ΟΥ̓ ἈΠΊΟΠΡ; 
γουγ σΔΈΕςα. 

15 Απά τδ6 ΓΟΚΡ 1] τὰκε ἀνγὰῦ 
ἔτοπι ἴπες 81] 3 κῆθββ, δπὰ ψ1|1}1] ρυῖ Εχοά 
ποης οὗἩ {μὲ “΄εν]] ἀἴβεδϑεβ οὔ Εργρῖ, κ΄,-. «ὁ 

18. ,οεῖ: οΥἹ ἐὸν “δεερ (“4:διονδιδ Ἱπῦπε- 
εδᾶ). Ἀδπάου σαῖμοσ ὅὍ89 ΘὟοα οὗ ὉῈΓ 
ΒΈΘΟΡ. ὅ0 Οεβθη. ,ριοίϊα σγρεσι ῥγοβα- 
ξαηΐε:. ὙἘ6 ρῆγαϑο 18 ἔουπα Ἀρ41η χΧΧΥἹ]. 4, 
18, ἐας Ὀυΐ 15 Ροσυ Αγ ἴο θεῖ. Ὑὴδ ἔοσπιοσ 
οὗ [δε Ηεῦτενν τγοσὰβ σοπιροϑίηρ ἰξ 15 [ἢ 6 
Ρίυγαὶ ἔογπι οὗ Αϑῃίογεῖ [86 ν6}1-Κηοννῃ 
πᾶ οὗ [86 ““ νοάἀάοεθ5. οὗ [86 διἀοηϊδηβ᾽ 
( ΚΞ. χί. 4). ὙΤμὶβ ροάάεδθ, ςδθὰ Ὁγ [ῃ6 
οἰδϑϑῖςδὶ ττιῖοσβ Αϑίδγίο, ἀπά ἰάθη βοὰ ἢ 
Ψψ πα, τεργοϑοηϊοὰ ἴπ6 1 ]Π 655 οὗ πδίυγε : 
ςἢ, χνὶ. 2 δπά ποῖθ. Τῆς πάπα Αϑῃϊδσγοιῃ 
18 ἔουπα Οἡ ΘΑΥΪγ ἘΡΥΡΕΔη πηοπιπηθηΐβ: 566 
Βχυροςῖ, “Κδουο!],᾽ 1. Ρ]. 3. 

1δ. οἱ! άξπεαςε: οΓ ΕΡΥΡέ, «υδίοὐ ἐδοις που. 
6:1.1 ὙΒΕΓΘ 5θοπ5 ἴο 6 ΠΟΙ ποῖ 50 της ἢ ἃ 
τοίοσγθηςς ἴο ἴΠ6 ρίδριι5 ᾿πηϊοϊοά τϊγαςυ]ουϑὶῦ 
ὈΥ Οοά οῃ Ἐφγρὶ (εἶ. ἔχ. χν. 26), ἃ5 ἴο 186 
τουτὶ Ὁ] 6 ἀἱ ψ ἢ Ψ ΒΙςδ ἀῦονε οἵδμος 
σουῃίτε5 Εργρί ννᾶβ ᾿πίεδίοα. Ρ]υ (Ναδῖ. 
Ηϊσῖ. ΧΧΥῚ. 1) 68115 1 ““ τῆς πιοῖμοσ οὗ ννογϑῖ 
ἀϊϑοδϑοϑ," Ὑνᾶρποσ (’ Ναϊυγρεθοῃ. ἀ65 Μεη-" 
5. ἤθη, 11. 270, συοϊεὰ ὈΥ δομυ]Ζ ο [Π|5 Ρ]ΔοοῚ, 
ἐᾷ ίοςιι5 οἴ ςοηϊδρίοιυβ 510 65565." ΟἿ, χχν!, 
47) 33. [ἴ 15 ποῖ ψίβουΐ οἰσξηϊβοδπος [δὲ 
Ἐπγυρῖ, νυ ἢ γοργοϑθηῖβ ἰὴ ϑοσίρῖυγε ἴῃ6 ννοσ] ἃ 
8ἃ5 ςοηίγαοίοα ὙΠ [86 Οδἢαυτςοῆ, 5Ξδου]ὰ τῆς 
ρον οἵδοσ ἰδηὰϑ 116 ὑπάοσ ἴῃε ρόνεῦ οὗ ἀϊ9- 
οᾶ96 δηὰ ἀοδίῃ. 



ἈΈ χοά. 23. 

) 

ν. 16---2.]} 

γγῃϊοὴ ἴδοι ἱποννεβῖ, ὑροη ἴῃς ; δὲ 
νν}}} ΙΔΥ τῆ πὶ ἀροη 41} ἐδέπι τῆλε Παῖς 
τῃςεα. 

16 Απά τδοιι 8811 ςοπϑβιιηξ 81] [ῃ 6 
ΡδορΙΪς νη ϊοἢ τμς ΤῸκΡ τγ (ὐοά 5}8]} 
ἀοἰνογ ἴπες ; {ΠῚΠῸ γα 584} πᾶνε πὸ 
ΡΥ ἀροη τΠ6πὶ: παι οΓ δηλ]. τΠοιὶ 
βαῖνε {Πεὶγ ροάβ; ἔογ {μαὶ τουὐὴδ δὲ ἃ 

“το: 33. Ζ 8ηΔ6 υηΐο ἴδο6δ6. 
17 [{τδοιὶ 8μια]ς βαγ ἴῃ τπΐπα ἢεδγῖ, 

ἼΠεβ6 πδίϊοῃϑβ Ζγε πῆογε 1ἤδη 1; ἢονν 
οδη 1 ἀϊβροββεβ8 {πεηχὶ 

Ι8 ἼΒοι. 8Πδ᾽ς ποῖ δὲ δἰτγαϊά οἵ 
(Πεπὶ: δμὲ 88.241 νχ6]] γεπηθηιθεῦ τπνἢῃδῖ 
τῆς ΓΟᾺΡ τγ Οὐοὰ ἀϊά υπῖο ῬΠδγδοι, 
ΔΠ4 υπῖο 81} Ἐργρῖ; 

19 ἼΤΠ6 ρύεαῖ τεπηρίδτίοπβ νυ Ὡς ἢ 
(ἢϊ]πΠ6 εγο8 αν, δηά τῆς 5'ρῃβ8, δπὰ 
τῆς ννοπάογβ, δπὰ τΠ6 πιρῃτ Παπά, 
δηά τῇς 5ιτεις δά οὐ ἅγπὶ, ὑνΒογεΌ 
τΠ6 ΓῸΟΚΡ τὰγ (σά Ὀτοιρῆς τπεα οὐ: 
80 54]} {πὲ ΠΟῸᾺΡ (ἢ ἄἀο υπίο 
411 τῆς ρεορῖὶς οὔ ψδοηι ἴμοιι γί δίγαϊά. 

20 ὁ Μοζϑονεσγ ἴδ6 ΓᾺΡ τῆν Οοά 
ψν1}} βεπά τῆς Πογπεῖ ἃπιοηρ {Πεπ|, τΠ- 
ΠῚ ἘΠῈῪ τηδὲ ἀγα ἰεῖζ, δηά πϊάς {Πεπὶ- 
βεἶνεβ ἔτοηι ἴπεε, δε ἀεβίγογαά, 

2ι Του 58α]ῖ ποῖ δε δῆτιρῃιεά δὲ 
(Ποῖ : ἔογ ἴῃ6 ΓΟΚῸ (ΠΥ (Οὐοά ἐς ἃ- 
τηοηρ γου, ἃ ἘΠΕ ΤΥ (ὐοά δηἀ τεσγίθ]α. 

22 Απά τ86 [ΚΡ ΤΥ (σά ν]]}} 
ἵρυῖ ουξκ ἴΠοβε παίίοηβ Ὀείογε {πες ὉΥ͂ 
Ππ|||6 δῃά {{π||6 : τποὺ ππᾶγεβὲ ποῖ σοῦ- 
βιιπη6 τῇσπ δἴ οπςε, ᾿εβὶ (πε δεδβίβ οὗ 
της βε]ά ἱπογθᾶβε ὕροη {δεςα. 

22 Βυῖ τῆς ΠΟΚΡ [Πγ Οὐοἀὐ 58}2]} 

22. (ἔ ἔχ. χχχϑ. 29, 30. 

δ. ἐδομ «ῥαΐβ ποὶ ἀἰρεὶγο ἐδε “αἰ οεγ ον 
σοίά ἐδαὶ ἐς οπ ἐῤδε»!] ΤῊ 51νὸσ δηὰ ρο]ὰ νυν 
ΠΓἢ [ἢ 5πἴαΐιε5 οὗ ἴπ6 σοάβ8 σγεσεὲ ουευϊδιά. 
δὲ δ1}} 15 ΡγΟΌΔΟΪΥ Αἰ]υάϊΐπρ ἴο 15 οΘοπηπιδληὰ 
Ἐοπι. 1ϊ. 22, (ἼΒου τδμαἱ ΔΌΒοιτοϑὶ ἰά οἷς, ἀοϑὲ 
[δου σΟΤΊΠΊ 58 ΤΊ] σα }᾽)), δηα ἢ᾽5 δοςυβαῖίοη 
οὗ ἴδ Τενν ἴδ5 5ῆονγβ [πδι [Π6 ῥγοβι δ οη 
οὗ [8 τοχῖ ννᾶβ ἃ ὙΘΓΥ͂ ὨΘΟΟΞΒΑΤΎ ΟΠ6. 

ἐπεὶ ἐδομ δὲ “παγε] Α5 ΌΥ͂ ἴδ το ὁρμοά 
τηδάθ ὈΥ ΟἸάεοη: εἴ. Τυάξ. νι}. 27. 

σηαρ. ΝΊἼΠ. Το ἴδο οδυζίοησ οὗ ἴπ6 δὶ 
ςδδρίοσ, ἀϊγοοϊοὰ δραϊηϑὶ [Π6 σῖϑκ οὔ ἃ ἴδρϑἊς 
ἰηῖο ἰάοἰδῖγγΥ [Ὠγουρῇ δϑϑοοϊδίίοη ἢ ἰΐ, 8η- 
Οἴδοσ Ὧο 655 Ῥεγ πθηΐ δηαὰ ὨΘΟΟΘΘΑΤΥ σδυςίοη 
58 ΠΟΥ ἴο Ὀε δά ἀεὰ. Ὅδε Ἰἰοις ννδηάοσίηρ ἴῃ 

νοι. 1, 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥΎ. ΝΙ]. ΝΠ]. 829 

ἀεἸ]ίνεγ τμεπὶ ἰυπίο τες, Δη ἃ 9}4]] ἀθ- ἐμὸν 
δῖ ΣΟΥ ἴῃ 6πὶ ἢ ἃ παρ ΒΥ ἀεβεγιςτίοη, δέκα 
ὉΠῸ] ἘΠΕῪ Ὀ6 ἀεβίτογεά. 

24. ᾿Απά δε 58}8]] ἀεἰΐνογ ἐπεῖγ Κεἰ ηρϑ 
ἰηῖο τῆϊης Βαπά, ἀπά ἴδου 5}α]ῖ ἀς- 
ϑΙΓΟΥ ἴΠΕῚΓ πᾶς ἴτοηὶ ὑπάοῦ θάνε : 
[Πογα 8}4}1] πο πιᾶῃ δὲ δὺϊε ἴο βίδπά 
Ὀείογε {πεα, ἀπῈ}] του πᾶνε ἀεβίγογεά 
δεῖ. 

25 Τα ργάνεῃ ἃ 
ξούς ἐ5}}2}} γε Ὀυγη τυτῆ ἔτεα : του ἐΈΠΑΒΕ 
841] ποῖ ἀεβίγε τε βιϊνε οσγ ρο]α “ 70Ν. 2. 

ἐδαὲ ἱξς οαὐ ἴῆαπι, ποῖ ἴδκε :ΐ ὑπο “'Μας. 1:3. 
τἢεε, ἰεβὲ του 6 βπαγεά {ῃεγοῖη : ἴογ ἢ 
ἴῈ ἐς 8ῃ δροπιίπδίίοθμ ἴοὸ [δὲ ῸΟΚΡ 
(γ Οσοά.΄ 

26 Νείῖδεῦ 5ῆαϊς ἴποι Ὀγίπρ Δλη 
Δοοτηϊηδίίοη ἱπῖο {πϊπθῈ ἤουδβε, [εβϑῖ 
(δου δε ἃ ουγϑεά την {κὰ ἰτ : ὀκέ 
(δοιι 5041} υτέεγ!γ ἀδῖεϑιὲ 1. δηά τδοιιὶ 
8ῃαἷς υΐεγ!Υ ΔΌΠοΟΓ ἰτ; “ἴου [τ ἐς ἃ Ἢ οἶἱμρ. 13. 
οσυγβοά τὨϊπρ. εἰ 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΝΠ. 
“4. ἐχλογίαζον 19 οδείάιορες ἐμ γεραγαῖ οΥ7 Οοα': 

ἀἐραϊἑνιρ τοῖα λένε. 
1,1, τῆς σοπηπιαπάπηξηϊβ Ὡς 1 

ςοπηπιαπά ἴδε {18 ἄγ 3}]}] γε 
οὔβεγνε ἴο ἀο, 1[ῃδὲ γὰὲ ΠΊΔῪ ἰἵνε, δηά 
τ ρὶγ, ἀπά ρὸ ἴῃ δηά ρῥροββεβ8 ἴῃ68 
Ιαπὰ ψϑϊοἢ τὰς ΠΟΚΡ βνγᾶγε ὑπο γοὺγ 
ἔτ ἢ εγβ. 

2 Απά τδοιι 8811 γεπιεηδεῦ 411 (ἢ 6 
ΨΑΥ ΒΓ τῃ6 ΓῸΚΡ ΤΥ Οὐοά ἸΙεἀ 
(πες {πε8εὲ [ΟΓῪ γελγβ ἰῃ ἴῃ6 νυ] άοτ- 
Π6858) ἴο ππανοὶς ἴεε, μά ἴο ῥτγονἜ 
ἴπεε, ἴο Κπονν ψῃδῖ τος ἴῃ Π]π6 

οὗ τοῖν 

(Π6 νυ] άογηθβ5 δὰ Ὀδοη ἀοοίχηοα, δπιοηρϑῖ 
οἴδπον ρυγροϑεβ, ἴο ἴθάςἢ Οοὐβ ρεορὶε διυιπι}- 
11 ὴ Υ ἀπά ἃ 561-ἀἸΞιγυπίηρ τεϊδηος οἡ ΗΪπὶ ογ 
[06 ΞΌΡΡΙΥ οὗ {πεὶγ πϑοῦβϑι θα. ΕῸΥ (ἢ]5 ἐπὰ 
δὰ 1 Ἰοὴς Ὀδεη Κορὶ σβοτὸ ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΎ 
Τπολη5 οὗ ργον ἀϊηρ ἕοσ τμοὶγ ὈΟάΙΪγ 115 ἀπά 
ΒΑΕ ψγετε ἰπϑιοϊεηΐ, δηὰ ἡνΒεσα {Ποῖ οντῃ 
Θχουίοηβ οουἹά πᾶνα ἀνδιεὰ Ὀαΐ ΠπΠ|6 (νυ. 
4--τό, τς, 16): δηὰ δά Ὀδθθη ργεϑοσνθὰ ὈΥ ἴῃ6 
ΒΡΟΟΙΔ] ργουϊάεηςς οὗ Οοά. Βυΐ [ἢ}5 εχίγα- 
ΟΥ̓ ΠΔΙΎ ἀἰσρεηϑδίίοη νγὰ5 ΠΟῪ ἴο οπὰ. ὙΤΠΟΥ 
γγοσο δθουΐ ἴο ἴᾶκὸ ροβϑοϑϑίοη οὗ ἃ ΓἘτε ἰδπὰ 
ννΒογο {ΠΟΙΓ ἀδιγ ννδηῖβ ννουἹὰ Ὀδ 5λι5βοὰ 
ἔγοιῃ ἴῃς ὈΟυΠΑΥ οὗὨἨ πδίυγο ἴῃ [86 υι14] νΥΑΥ͂ 
(υυ. γ---ιο)ὴ. Βιυῖ 45 ἴπε ἔοστμεσ αἰϑοὶρ]η6 
νγὰ8 Ὠροάοα, 580 πον γΏδη ἴἴ ννᾶ5 δδοιι ἴο Ὀ6Ὲ 
τοιιουθὰ, ἃ Ασηρ δραϊηϑὶ ἰογρεϊξηρ 115 
[οδο ίη 8 15 δθαϑοηδῦϊε. Οὐοά ἃ5 ΓΕΔ ρῥτὸ- 

20 
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δ Μαῖϊῖ. 4. 

ἴωχε 4. 4. 

δ Νεῆ, 9. 
ὥΣ. 

Βεαγέ, ψθπεῖδεγ τῆου τνουϊάεεε Κεερ 
ἢΐβ8 σοπηπηδηἀπηεηῖβ. ΟΥ̓ ΠΟ. 

4 Απά ἢς Βυπιθ]ςὰ (Πές, δπά 5ιΐ- 
εγεὰ τῆς ἴο πυηπρεῖ, δπά ἐδ {πες 
ἢ πδηπδ, νοῦ ἴδου Κπηεννεβῖ 
ποῖ, πειῖμεσ ἀἸά (ΠΥ ἔδιμεῖθ Κπονν ; 
τῃαῖ ἢς πιρῃξ πιᾶκα ἴπες Κπονν τῃδῖ 
τλῃ ἀοῖῃ 4 ποῖ ᾿ΐνε ΌὈΥ Ὀγεδά οὐ]γ, 
δας ΌΥ ἐνεΙΥ τοογά τῃαΐ ρῥτοςσθεάειῃ 
ουὐζ οὗ τῆς τοῦτ οὗ τς ΓΚ ἠοιῃ 
τδη ἰἶνα. ᾿ 

4 ἐἼΤᾺΥ ταἰπιεηε νγαχεὰ ποῖ οἱά 

 ΘΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΝΠ. [ν. 3---7. 

ροη ἔπεα, πεῖῖμεγ ἀϊά ΠΥ ἰοοίς ϑδ'νε]], 
1686 [ΟΓΥ γοδῖβ. ᾿ 

ς Του 5}2]: α͵8ο σοῃβίἀεγ ἰπ τϊπό 
᾿ιόατγῖ, τΠδῖ, 48 4 πιᾶῃ Ἵῃδβίεπεῖῃ ἢ]5 
80ῃ. 50 ἴῆς ΓΟΚῸ [γ Οὐοά ΤΒδβίεποῖι 
[Π66. 

6 ῬΤπεγείογε τδου 58] Κεερ τῆς 
οοισηδηἀτηθηῖβ ΟὔτΠε ΓΒ ΤΥ Οοά, 
ἴο νγα]ὶς 'ἰῃ ἢ]5 νναγϑ8, πὰ ἴο ἔδβαγ Πίπι. 

 Ἑογτῃς ΓῸΚΡ τῆγ Οὐοάἀ δτίηρ- 
εἴἢ τῃε6 ἰπίο 4 ροοὰ ἰδηά, ἃ ἰδπά 
οὗ Ὀτοοΐκ8 οὗ ννδῖοι, οὗ ἔουμπίδὶ π8 δηά 

νἱἀοὰ ἔογ ποτ [6 τυρ] ἢ ἀπά αουπάδηςο οὗ 
Οδηδδῃ 8ἃἋ5 Ηδσ δὰ ἀοπὸ ἴθ τηδηηδ οἵ [86 
ἀεβοτὶ (συ. 17, 18). 

38. δω ὃν ευεγ «υογἶ ἐδαΐ ῥγοςεεάείδ ομέ οὗ 
28 ε »πιοέρ οΥ ἐδὲ 1,.01}} 111. "Ἔν τῪ ουϊροίης 
οὗ ἴδ πιο οὗ [δὲ 1,οτά." ΟἿ χχῖχ. ς, 6. 
ΤΒο ἴοσῃι “ ψογα ̓ 15 ἰπϑογίοα ὉΥ Α. . δῆἔῖοῦ 

, 8 0 ΕΧΧ., ΒΊΟΣ 15 ξο]οννοὰ Ὀγ 81 Μαῖξ. δηὰ 
ΘΕΈ ΤαΚο. Οα ἴδο πηϑδη8 οὗ ϑιιϑϊςΐοηςο ν81]}- 
ΔΌΪΟ ἴο ἴῃ6 ρθορῖὶς ἀυπηρ ἴΠ6 νναπάθγηρ, 566 Οἢ 
Νυπι. ΧΧ. 1. “' Βτεδα " 1ὴ [815 νεῦϑε δἰδηάϑ ἔοσ 
[Π6 ΟΥΟΪΠΑΓΥ Πλθᾶπ5 ΟὗἁὨ ΘΑΥΤΠΪΥ 5ιιπίθσηδηςς ἴῃ 
δοηογα]. Ὑδοϑὲ τηδδῃθ ἴῃ ἴπ6 ςα86 οὗ [5.86] 
νετο ΠΟΙ, ἀπά πὸ οπο5 ὈΥ Οοὐδβ δ]- 
τα Ὑ νγογὰ δηὰ ν}}}} συ δι υἱοὰ. ΤὨι5 νγᾶ5 
[δε Ἰεδϑοη δυσδῖ, [μαΐ ἰξ 15 ποῖ πδίυσγε ννὩ]οἢ 
ΠΟυΓΙ5Π65 τηδη, Ὀὰς Οοάὐ ἴπα Οτγοδῖου Ὁ δηὰ 
ΓΕ γουΡὮἢ πδίυγο: δηὰ σοπεγα νυ [πὶ Οοὰ 15 ποῖ 
Ἐἰεἀ ἴο τῃ6 ρασγίουϊᾶσ σμδππο}5 ἸὨσουρῃ ΒΓ ἢ 
Ηςε ἰ5 ογάϊπασ!ν ρἰθαϑοά ἴο ννοσκ. 

4. ΤΡ) ναϊριεπί «υαχεα ποὲ οἷά ὠῤοη ἐδεε, 
ποθεν ἀϊά ἐδν 70οὐ “«υεἰἱ!, ἐδειε ζογίν γεαν.. ΟΕ, 
ΧΧΙΧ. ς, Ὑουγ οἱοίδοβ ἅσγὸ ποῖ ψάχθῃ οἱὰ 
ὌΡΟη γοιϊ, δηἀ (ὨΥ 5806 5 ποῖ νγάχϑῃ οἷά ὕροῃ 
ΠΥ ἴοοιϊ." ΤὙὝΔεθο ννογάϑ ἴω ἃ ραϑϑαρθ {πὸ [Π6 
Ῥγεϑοηΐ, νἤεγε [86 βρθᾶκοῦ 15 ηοΐ 80 τηυοἷ ΠΔΤ- 
ΓΑΙΪΩΡ σίου σα] 45 δ ἀὴρ ἔογ Βογίδίοσυ 
Ῥυγροϑαβ ἴο οὐ σᾶσὸ οὗ ἴπεπι τη (ἢ ἀεϑεσί, 
ΤΏΔΥ 5:5} 17 ἢο τῆοτὸ ἴλη {πὶ “"" Οοὰ 50 8π|- 
ῬΙΥ Ῥτγονϊἀθά ἴοσ ἴπεπὶ 411 ἴΠ6 πϑοθβϑασιθ5 οὗ 
15, τῆδι ΠΟῪ “ψεσα πονοῦ ΟὈ] ροά ἴο νγϑᾶγ ἰδῖ- 
ἰογοὰ ραστηθηῖβ, ΠΟΥ γε {πεῖγ ἔδεϊ ᾿π]υγεὰ 
ἴον ἰδςκ οὗ 5ῆοθϑβ Οὐ 54Π4125.᾽ 

ΟΥ̓ σουγϑα {ΠΟῪ δὰ οἰοῖποβ, 1 σου ]Ἱά βθϑτι 
ἴπ δρυπάδηςς (ςξ, Εχοά. ΧΙ. 24,34}. Αἱ ([ἢ6 Ὀ6- 
Εἰπηϊης οὗ [ἢ6 ΤΟΥ γεᾶγβ; δά δα} οὗ 
ΠΟΌΓΘΘ 5ΘΟΠῚΘ ΘΟΌΓΟΘΘ ΟΥ̓ ΒΌΡΡΙΥ ἀυγηρ ἴΠότη. 
ὝΒΕΥ δὰ δριιπάδηςς οὗ 5εορ δηὰ οχϑη, δπὰ 
50 τηιμδῖ ἤᾶγο δὰ πλΓἢ πδίογί] ἕο οἱοῖ μην 
Αἰννᾶγϑ δ σουητηδηάᾶ : δηᾶ πο ἀοιδὲ 4150 οἂγ- 
τἱὶοὰ οἡ 4 {δῆς ἴῃ {Π696, 45 ἰῃ ΟἾΠΟΙ σοϊηπιο- 
ἀϊπ|65, ἢ (6 Μοδθιΐοβ ἀπὰ ἴπ6 ποπηδά!ς 
{τὶ θε5 οὗ ἴῃς ἀοβεγτῖ, ϑυςῇ ΟΥΑΙΠΑΤΎ 5ῈΡΡ 165 
τηυδὲ ποῖ Ὀ6 5σῆυϊ οὐυΐϊ οῦ σοῃϑιἀθγδίοη, ἃ9 
τεραγάς [Π6 ταϊπιθηΐ οὗ [86 σἤοβθη ΡῬεορΐθ, 85 
ΤΠΕΥ͂ σδπποῖ ἴῃ {6 5: π }14Ὶ αιεϑιίοη τεραγαϊηρ 
ΠΟΙ νἱσίαα]: ο΄ οἡ Νυπι. Χχ. Σ. [ἴ ΠΊΔΥ 

ἐ.Φ 

δανα Ὀδοη [πδὲὶ [ἢδ6ϑ6 ΠδΔίΟΓΣΑΙ 5ΟΊΓΟΟ8 ΜΈΓΕ οἡ 
Οσοδϑοη5 ϑΡρΙοπηοπίοα ὈΥ ΟΧΊΓΔΟΓΩΙΠΑΤΥ Ῥτο- 
νἱάδησεβ οὗ σοά, 48 ννᾶ5 υπάουδέοραϊγΥ {δε 
ςᾶ86 ἢ {πεῖν ἔοοά. δ0ο 8005. Δη{14}}7 (Δ]- 
τηεῖ, ΚυτίΖ, Κεὶ!, νοξυς, ἄς. Τπα ]ενν- 
ἰδῆ σοχῃηπηθηίδίογθ, ἰῃ Ὀοπάλρο 845 οδἰϑονυῃοτο 
ἴο {ῆ6 Ιεζοσ, σοηδίσιιο (ἢ6 Ὁ. 48 πηρδπίηρ {π2 
186 χαϊτηθηΐ οὗ ἴῃ6 [5γδ6}1165 ἀϊὰ ποῖ ννϑὰσ ουὖζ 
ἴῃ {πεῖς υυδηάοσίηρβ, δηὰ 845 ᾿ρ᾽ γὴρ ὄνθη 
(δὲ τς εἰοίδεβ οὗ ἴ6 σμΠ]άγθοη ρτὲνν ἢ 
{δεῖγ στονίῃ. 80 ἴοο 7υπίίη Μαγ. “ 14]. 
οὐ ΤΙΥΡὮ.᾽ ὃ 121 «ὔὐὖ ῆἥπ. ὙὍΠο ἰοϑϑοη οὗ 
τ. 3) ΜΏΙΘΙΏ 1{ 18 186 οὈ]εςί οἵὗἨὁ Μοβοβ ἴο τῶ - 
ῬΓαβ5, σοιῆθβ οὐΐξ 5 ἈΠ) ΙΕ τὐϊδουΐ δυο ἡ 
ΒΌΡΡοϑιοη5. 

“«υεἷῆ Οη (πὶ ψογά 8εὲ6 Νοῖε δῖ δηά οὗ 
σδδρίογ. 

η--Θ. Οη [δε δησίεηξ ΕΓ ΠΥ οὗἨ δηδδῃ 
866 οἡ Εχ. 1. 8. ἴη ἴπεθὲ συ. 15 πηρ]οὰ 
ἃ ΄σοπίγαϑί, ΒΟ ἢ ἴῃ [86 ῥῬάγα] 6] ράϑϑᾶρὲ Χὶ. 
1ΙΟ, 11, ἰβ ὄχργδεϑθά, Ὀοΐνγεεῃ Ῥαδὶοϑῦπο δηὰ 
Εργρί. Ὑδὲ ἰαϊζοσ ἀδρεηᾶς ΘΠΈ ΓΟ οπ 115 
δἰηχία σίνοσ, ψπουξ [6 ΝΙΙα, δὰ 86 υἱ- 
τηοσῖ υ56 οὗ [6 νναΐειβ οὗ ἴῃ ΝΊ]Θ, Εσγρῖ 
νου] 6 ἃ ἀεθοσῖί. Βυΐ Ῥαϊεβέπο 15 ννὰ] α19- 
Ἐἰπρυϊϑμοὰ ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ 845 “8 ἰδηάὰ οὗ ψνβοδῖ 
δηὰ ὈΑσίου, ἀπά νἱπεϑ δηὰ ἢρ-ἴγοες ἀπά ροιηθ- 
διαπδίθβ, οὐ οἱἱοῖνε δηὰ ΒοποΥ," Ὀυΐ 6πὶ-» 
ΡΒΔΕΙΟΔΙΙΥ 45 “4 ροοὰ ἰδηά, ἃ ἰαπά οὗ Ὀγοοῖκβ 
οὗ νναΐεγ, οὗ ξουπίδϊηβ ἀπά ἀερίῃ5 (μδῖ βριηρ; 
ουξ οὗ ρἱδὶπθ δηά τηοιιηΐδιη5:" “ηοΐ 85 
1)6 Ιδηὰ οὗ Εργρί, ννβογε ἴδοιι βουγοάβὶ [ὮΥ 
βοϑά, δηὰ νγαίοσεάςι τ ἢ [ὨΥ ἔοοῖ, 845 ἃ 
ξατάθη οὗ μογθβ," Ὀυϊ ἃ ᾿ἰαηὰά οἵὗἉ “ἐ χτηοιιηΐ81η5 
δηὰ γνἱδίηβ νος ἀσϊηκοῖῃ νγαῖοσ οὗ [δε σαὶπ 
οὗ δοᾶνεβῃ." ῬὍΤἨ15 τηουπίδιηοιιβ σμδσγδςοῖου, 
1815 δρυπάδηςε οὗ ννδῖίεγ ὈΟΓΒ ἔτοπι πδίυγαὶ 
βρι!ρ δηὰ ὥτομὰ ἴΠ6 οεἷοιιά5 οὗ μοάνεῃ, ἴῃ 
ςοη δ Ἰσ ποϊοη ἴο ἴμ6 ομα υπϊέοστῃ ΞΌΡΡΙΥ 
οὗ [π6 στεδί τίνοσ, [815 ἀυηάδηςο οὗὨ “" τ}}}κ ἢ 
ἔγοπι 15 “σδίι]6 οἡ ἃ [ποιβαηὰ ἢ1}15,᾿) οὗ 
ἐς ΒΟΠΘΥ "ἡ ἴτοπὶ 115 ἔογεβδίβ δαπὰ 115 ΓΠΥΠΊΥ 
βἤσιι 5, νναϑ δΌϑο οὶ ῬΘΟ ΑΓ ἴο Ῥδ]θϑίῖπηθ 
διηοηρϑοί [ἢ6 οἸν} 1 Ζοἃ ἡδίοπβ οὗ ἴπ6 Ειϑῖ.-- 
ἘΘΘΌΪΘ 45 ἰΐϊ5 Ὀγοοῖκϑ τῖρϊ Ὀ6, (πουρὴ, ἀουδῖ- 
1655, ΤΟΥ ννογα [Ππϑη ἔᾺΣ ΠΊΟΙΟ ὈΘΠΕΥ δηά 
ΠΥ δ|1οὰἡ τη πονν, γεῖ 511} 1 νγᾶ5 16 
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ν. 8--1ς.} 

ἀεριἢ8 τῃδῖ βρτίηρ οὔκ οὗὨ νδ]]εγ8 δπά 
ἢ1118 : 

8 Α ᾿ἰαπὰ οὗ τνυῆεαΐῖ, ἀπὰ δδτογ, δηά 
Υἶπε8, δηἀ ἢρ ἔγεεβ, δΔηα ροπιεργαηδίεβ ; 
8. Ϊλπὰ ̓  οὗἉ οἷ οἷΐνε, δῃὰ ΠοπΟΥ; 

9 ΔΑ ᾿ἰαπὰ νδμογείη μοι 50.411 δδί 
Ὀτγοδὰ νι τῆους βοάγοθπθβ8, ἴποιι 804] 
ποῖ ας ῖκ ΔΥ “ῤίπρ ἴῃ ἴἴ; ἃ ἰλπά τγῆοβε 
ΒἴΟΠ 68 476 ἰτοη, Δηά οι οὗἩ ψνῆοϑβε ἢ1}15 
ἴποιι πιδγαβί ἀρ ὈΓΔ58. 

Ιο “ὟΝΒεη ἴδοι Παϑὲ δαΐεη δηά 
ατὶ 41], τῆῇοπη ἴδοι 8841: 0]ε88 τῆς 
ΙῸᾺΡ τὰ Οοά ἔογ τε ροοά ἰδηά 
νὨΙ ἢ Πα Παῖἢ ρίνοῃ ἴΠ66. 

Ι1 Βενδζε τῆδλὲ ἴδοὺ ἔογρεῖ ποῖ 
τς ΙΟΚῸ Τὰγ Οοά, ἱπ ποῖ ἘΠ ΙΩΣ 
᾿ἰβ ςοπιπιαπάπηεοηϊβ, ἀπά ἢ18 1πάρ- 

ΟἾΪΥ ΠΟΙΠΙΓΥ ὙΠ οΓῈ 8η Ἐδϑίοσῃ σουϊὰ δᾶγνὸ 
νὰ ητςίθη 85 ἀοοβ [86 δὶ πηϑῖ : “"Ὴς ϑβεηάείῃ 
[Π6 ϑρτίηρϑβ ἰπίο [δε νά] γ5, νυ δ ἢ τη ἀλοης 
(δο πιουηίδῖη5.) ὙΒΟΘ6 βργῖηρϑ ἴοο, ὨΟΎΤΕΥΕΣ 
βῃοτί-"νοά, ἀγὸ σελ ΚΑ Ὁ ]6 ἔοσυ {ΠΕΙΣ σορίουϑ- 
π655 δηά Ὀοδυΐγ. 

. ΤΕ ρῥἈγϑὶςοδὶ σμδγδοίοσιϑεῖςβ δηὰ δάάναπίδροϑ 
οὗ ἃ σουπίσυ {|κὸ Ῥαδϊεϑπα τηυϑὲ μβαᾶνα Ὀδθη 
αυϊϊς σἴγαηρε ἴο [5γ86] δἵ [Π6 {ἰπὶ6Ὸ Μ΄ ϑοϑ νυᾶ8 
δροαδϊκίησ : οἷ. ποῖε οἡ 111. 2ς. [{ 15 55 η1ῇ- 
οδηΐ {πὶ Τευῖ. 5μουϊὰ δροιπὰ πιοτὸ μη 
[16 ΘΑ] ον ὈΟΟΚΞ ἰῃ ῥγαῖϑθϑ οὗ [86 ἔεγ  ΠΠΥ δηὰ 
ΘΧοο ]θηοο οὐ ἴδ6 Ῥσχγοπηϑεὰ ἰδηὰ, “δυςὴ ἃ 
ἰορὶς δὲ ἂἃῃ δδυ]οῦ ροτιοὰ ψουὰ ἢᾶνα ἴῃ- 
οσοδϑοὰ [ἢ6 σταυστηυ Πρ δηᾶὰ ἱπηραϊέεησε οὗ 
[86 ρεορὶε δὲ θείης ἀείϊδιηθά ἴῃ [6 ψ] ἀοΥτι655 : 
ὙΠοσοᾶ5 ΠΟῪ ἰΐ σησουγαροά (ἢδηὶ ἴο δησουῃ- 
τγ {Ὸ τποσὰ Ἑδοογυ ποθ ἴδ6 ορροϑιτίοη 
[ΠΟΥ τηυϑὶ τιϑὲ πηθοῖ 1 ΠῸΠπι [86 1η 840 11- 
δηΐβ οἵ (δπδδη.᾽"" (1 εδη Οταάναβ οἡ (δε Ῥεθῆ- 
τλῖθιυς ἢ, ΡΡ. 4.5) 46. 

8. οἱηε:.1 ΤΒῈ αδυμπάδηςα οὗ τυῖπθ ἴῃ 
δγτίὰ δηὰ Ῥαϊεβίῖπο 15 ἀνγεῖξ ὑρὸπ ἴπ [ἢ 
Ἐκγριίίδη τεοοσγάϑβ οὗ [με σδιηρδῖρτιβ οὗ Ὑδβοῖ- 
ΤηΟ515 1Π1. [ἡ Εργρί [1561 θὰ 1ΠΠ|Ὸ στη 15 
Ργοάυςοά. ὙΠ σουπίγΥ [845 ποῖ [6 5]ορεβ 
ΘῈ ΔΌ]6 ἔοτ νἱπογαγάς, δαηὰ [ἢς ογοσγῆονν οὗ 
(06 ΝΘ οσσυσβ αὐουΐ [ἢ ϑεᾶϑοη ὑγΠθη στᾶρο5 
νουἹὰ τροπ. Το Μασεοίίς χης νου] ϑθοπὶ 
μούγονεσ ἴο δᾶνα Ὀδθη ρῥγὶζεὰ (Ηογ. “Ο ἀ.᾽ 1. 
ΧΧΧΝΊΙ. 14); ἔπ οδπθ ἴο ρετγίεςϊϊοῃ ἴῃ 
ἘΦΥΡΙ ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ ῸΓ Ομ ῥσίης!ραὶ τεδϑοῃ 
ΠΗ ἕογυδὰ (86 ϑυιςςοβδιϊ οὐἹνα!:οη οὗ 
δτΑρα5 ἴῃ βΈΠεΣΑΙ, ΥἱΖ. [Πε ἔλίμεϑϑ οὗ {ΠῈ 501]. 

“Οπηὶ ΤἬλΞοὶδο νἱῖδ5, συπὶ οἱ Μασθοῖ 465 αἷθη5 
Ῥιπρυΐθυ5 μδ8 ἰεστὶβ Πα Ὁ 1165, Ἰεν οσθυ5 11155.᾽} 

γί. "σθοσξ. 11. 92, 93. 

ΤΟ ρῥγοάιυςξοη οὗ νῖπε δμᾶ5 ἴῃ ἰδίεσ ἘΠΊ65 
ξνιλάυλ!νγ οεαϑεὰ ἰἱῃ αϊεϑιῖπθ, ςοἕ. ΕΑἰΐογ, 
“ ῬᾺ]." ὕ1τν. τ8ς (ΟἸαγκβ Τσγϑη5).), ἐχοερὶ ἴη 

ὈΕΠσΤΕΚΟΝΟΜΎΥ, ΝΙΠΙ|.. 

πγοηΐβ, ΔΠ4 ἢ]8 βιἰδζιιἴε5, νυ ]ςἢ 1 ςοπ)- 
τ᾿Δηα ἴΠ66 8 (Αγ: 

12 [,ε5 τυεμ ἴθου ἢαϑὲ δδίθη δηά. 
τὶ (111, ἀπά μιαϑὲ δι}]Σ ροοά ν Βοιβεβ, 
δηῃά ἀννεῖε ἐῤεγείρ ; 

11 Απά τυδὲπ ΤΥ Πεγάβ δηᾷ τὮΥ 
ἤοςκΚβ παυ]τρὶγ, ἀπά ΤΥ 5|1νεγ δπά 
ΤΥ ροϊά 18 πλμ]εἰρὶ ςα, ἀπά 411} δὲ 
ἴδοι α8ὲ 18. πλυ} 1 ρ]1εἀ ; ᾿ 

14 ΤἬρη (πἰπα Πεαγ ΡῈ ΠΠεὰ ὑρ, 
δηὰ (που ἔογρες τῆς ΓῸΚῸ τγ Οοά, 
νγ πο ἢ Ὀγουρης τες ἔοστῃ ουζ οὗὨ {δε 
ἰδηὰ οὔ Ἐργρί, ἔἴοῃιλ τῇς πουβς οὗ 
δοπάδρε ; 

Ις Πο ᾿εὰ {πες τῆγουρῇ {παῖ 
στεδῖ ἀπά τεσγῖδ]ς νν]  αγηθ88, τοῤϑγ ον 
τυεγέ ΠΕΙΥ͂ 8εγρεηῖβ, δηὰ βοογρίοῃβ, 

8016 ΕἸΣ οὗ {πὸ 5ο ἢ σΒεγα πόσο 15 ἃ σοη- 
δίάογαδὶς ον δηὰ Ομηϑείδη ρορυϊδίίοη, 
ἐ.35. πορᾶῦ ΒΕ] μοσα : οξ, δίδηϊου, “5. δηὰ ΕΚ." 
Ῥ. 164, δηά Ἡρῦσοῃ, ἈοὈίηβοη “ ΒΙΌ]. 65." 
11. 8ο, 81. 

θΘ. αἰαμά «υδο.6 «ἰοπό αγὲ ἔγοη, σπά ομἦ 
9. «υδοις ῥὶς ἐδοις νιαγειὶ ἀδγ ὀγα.] ἘῸΥ 
ὀγασ: τοδὰ ΘοῦφϑφΡοσ: οἴ. οῃ Οεῃ, ἷἴν. 22... δὲ 
αν ἃ ΒΙΡΕΪΥ Ροεςὶ ἀδϑοτριίοη οὗὨ πιϊπίης 
οροσγαίίοῃβ ἴον χχν]!. 1---1. Μίηΐηρ ἀοεβ 
ποῖ 56ϑὴ ἴο βδύθ Ὀθθῃ δχίθηϑ οἰ Υ σΑττὶθα ΟἹ 
ΌΥ ἴῃς Ϊ[ενγβ, ἰβουρὴ 1ξ ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ ννγᾶ8 50 ὉΥ͂ 
[86 Οδηδδη 5} ῬΘΟρΪ65 αἰσρίδοθὰ ὈγῪ {ποτὶ ; 
5866 Ἀουρειοηΐῖ, “ΓΙἾΑΡΕε ἀυ Βτοηζε,᾽ ΡΌ. 188 
9544. ΤὙΓάςα5 οὗ ἴσοῆ δῃᾷ ὄσόρρεσ ψοσκβ ᾶνθ 
Ὀδεη ἀϊδοονογεά ὈΥ̓ πηοάσγῃ ἔγᾶνο ἶοσα οἡ 1.6θ4- 
ποη (οΐπου, “Ὑτανοὶϑ,᾽ 11. 448); δηά ΤΕΥ 
Ῥασγῖϑ οὗ [π6 σουηίτγυ, ἐ.Κ. ἴῃς ἀϊκίτιςϊ οὗ Ασξοὸ 
(ϑεα ποῖΐεβ οὐ ἷ, 4), σοηίδίῃ ἰγοῃ-ϑῖοπθ ἴῃ 
δουπάδηοε, ῬὯΤμὲ Ὀγάϑβ, ἴγσοῃ, ὅζε. υϑοὰ ἴῸΓ 
δοϊοσηοη β [6π1ρ0]6 ΤΕΓῈ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ εἰπόν {ἢ 
5ΡΟἾ8 οὗἨ γγᾶσ (2 84πι. Υ11}. 8, ὅζο.), οὐ ἱπὶ- 
Ρογῖοά. 

156. ;7ο ἱεά ἐδεε ἐδγοισὸ ἐδαὶ σγεαὶ απά 
ἐεγγι δὲς «υἱάργπει:, Μ ΒΕταΙ ννοΓῈ Μ6 77 “εΡβεπίς, 
απά “εογρίοπι, ἀπά ἀγομσ δὶ, «υδέγε ἴχετε νγᾶ5 
"ὸ «υαἱογ]ῇ ὙΒε ἰηϑεσίίους τηδάθ ΟΥ̓ ΟὐΓ 
ἰσδηϑιδίίομβ ϑθοῖὶ ἴο ΟΑΙΤΥ ἴδ σοηϑίςτοη 
ΠΟΘ ]ΟΘΘΙΥ αὐᾶὺ ἔτοπὶ ἴμδὲὶ οὗ [6 οὐἱρίῃηδὶ. 
ΤΒῈ ψογάϑ σεηάογοὰ “ ΠΕΣΥ͂ ϑεγρεηῖβ " δηὰ 
ἐς ΞροΙΡΙΟη 5, 5δἰηρυϊατ Ὡοιη5 ἴῃ [Π6 Ἡρῦτεν, 
βίδπά ἘἸΟΔΙῪ ἱπ ἀρροβδιου ἢ " ὺ- 
ἀογηοϑ8.) Το νοτγὰ γεηάογοὰ ἀγουρδῖ (..:2»»» 
»Ζ05) ΤΆΘΔΠ5 “8 ΟΥ̓ Ρἷδοθε οὐ ἰδηά;" δηά 
βδῃου]ά 6 οἸ θαυ σοηποοϊθα 1} [86 οἰδυϑο 
ξο!] ον. ὙΜΑὲ οἶδιιϑα [ΠΟΓΑΙΪΥ τεηάεογοά 
νου]ὰ σταη, “8 ἀτγγ Ἰδπά ἴο νης ἴμοτα σεσὲ 
Ὧο νναΐοσβ." ΤὍΠ6 Ῥάβϑυρο τσ ῃξ δ Πλοτὸ 80 - 
ἐμάπρθνι τεηδογοα ἴἢι5: “γῆο Ὀτουρῆϊ ἴΠθ6 
[γουφὴ ἴδδὶ στοαί ἀπά ἰογτὶὉ]6 ἡ] ἀογηεβϑ, ἴῃς 
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απὰ ἀγοιρῆῖ, νῆεγε ἐῤέεγε τῦᾶς ὯῸ 
« Ναοδ, τγᾶῖογ; ἦψῆο Ὀγουρῇς {πες ἔστ νναῖεσ 
πο αα οαῖ οὔ τα τοοῖς οὗ Ηϊπε; 

16 ὟΝ [πὰ τῆες ἱπ ἴῃς Ὑν] ΔἜγΠ 688 
« Εχοά, τό. γγ ἢ “Π]4Πη4.) Ὑνἰςἢ ΤᾺΥ ΔΈ Ποῖ8 ἰσηονν. 
15. ποῖ, δὲ ἢδ πιῖρῃς πυπιῦ]ς ἴμες, πὰ 

᾿τλδὲ ἢδ ταὶρῃξ ργονε τῆς, ἴο ἀο {δες 
ροοά δὲ τὴγ ἰδίξεσ επά : 

17 Απά τῇοιι 847 ἱπ τηϊπς Πεατῖ, 
ΜΥ ρονγεγ ἀπά τες πιρῃξ οὐ πεέπε 
μαπά μαῖῃ ροϊζεῃ πιε {Π|8 ννεϑ τῇ. 

18 Βυῖ τδου 5410 τεπιθπθοῦ ἴῃ 6 
Τρ τὰγ Οοά: ἔοσ ἐξ ἐς ἂς τῃδῖ 
δίνει πες ρονγεγ ἴο ρεῖ νγεαῃ, τμδς 

ἢδ ΠΙΔΥ Θβ Δ Ὁ]18}} 15 σονθηδηΐ ὙΠ Οἢ 
με ϑυγᾶγσα ὑπο Τὴν ἐδίῃοιβ, ἃ8 12} 2: 
1} 18. ἀδγ. 

. 19 ἀηὰ ἴξ 8041} Ὀς, ἰξ τῆοι ἀο «δἵ 
11] ἴογρεις τῇς ᾿ὸκὴ τὴγ Οοὐ, δηά 
ννΑΪΚ δἴζεσγ οἵμεγ ροάς, ἀπά βεῦνε 6 πὶ, 
Διὰ ννουβηρ τἤεπὶ, 1 τεϑῈ  ἀραίηϑβὲ 
γου [18 ἀΑγ [πδὲ γε 5841} 80 γεν 
Ρετ8}. 

20 Α5 τῆς παιίοῃβ νης τῆ6 ΠΟΚῸ 
ἀεβιγογεῖῃ Ὀεΐογε γουγ ἔλοθ, 850 584]] 
γε ΡΕΓΒῃ ; Ὀασδιιδε γε ψουϊά ποῖ ὃς 
οδεάϊεης υπῖο [6 νοῖςε οὗ ἴε ΓῸΚΡ 
γουγ Οοά. 

ΠΟΙ͂ ϑβογροηΐῖ, ἀπά (με βοογρίοῃ, δηά ἴπὸ ἀσγ 
μηδ ΒΟΟΣ ΓΟ ΠῸ νγδίετϑ." ᾽οπ {δὲ ΒΟΙΥ 
βερεηῖβ 566 οἡ Νυπ). ΧΧΙ. 6. 

16. 120 4ο ἐδεε ροοά αἱ ἐδ 7 ἰαίίεν ἐπ ΤῊΪ5 
ἷθ ργοϑοηϊθα 45 ἴδε σεϑυξ οὗ Οοά᾽β ἀδδ]ηρ5. 
ΤΠο ρϑορὶθ πδὰ θεδη βιιβεγοὰ ἴο πυηρεῦ (υ. 3) 
δηὰ θὰ νἱτ τλῆ ἴπ ογάον [4 Οοά τιϊρῃῖ 
Ῥτονα ἔμβεπι. Βυΐ [15 {Π4] νγὰ5 ποῖ ἰδ ἃ οἡῃ 
{μεπὶ ΔΥΌ ΓΑΣΙ͂Υ, Ὀὰχΐ ἃ5 4 τλογὰὶ ἀἰ9Ο ! ΡΠ 1Π 6 
4υλὶγίηρ ἔογ [δὲ Ὀ]εβοίηρβ Ὡς Οοά ἀθ- 
δίρηοὰ υἱἰτηδίεἷγ ἴο Ὀεβῖον. ὙΠ6Ὲ “ ἢυτι- 
Ὀ]ησ᾽ δπὰ “ ργονΐηρ" ἅγὸ Ἄχβιοἀ 45 Οοάϊς 
ἱἰτητηοάϊδίο ΡΌΓΡΟΘΕ :---ἰἢς “ ἀοὶπρ φοοά᾽" ἴο 

ΝΟΤΕ 

Το Ηροῦτονν τοτὰ τεηδογοαᾶ “(5υν6 11} ἴῃ 
Α. Ν᾿ οπΥ οσουΓβ αρδίη πῃ ΝΕ. ἰχ. 21, Βοτα 
ἷξ 15 φυοϊεὰ ἔτοπι ἴπε ῥγεβεηΐ ρᾶάϑβαρε, ὙῊ15 
τοηογιηρ ργοροϑθά ΌὈΥ 7ατγο ιὶ, 15 ἔο]ονσεὰ ὉΥ 
Οεϑεη., Εὐγϑῖ, ΚΟ δηὰ (6 χη Δ) ΠΥ οὗὨ δι- 
1βοῦεβ. Ὅς Ἡοῦτενν νοῦ ϑθοτηϑβ σεσίδ! Υ 
σοηποοιοὰ τὰ [86 πουη ὈΥ͂3, ἀουρῇ ; δηάὰ 
υϑοὰ Εχ. ΧΙ. 24, 29, δηά εἰϑονβοῖο, δηὰ 
ῬΓΟΣΔΌΪ {Ὠγουξὰ [86 ἰάθα οὗ [δὲ βνεηρ 

ΟΗΑΡΤΕΚΒΚ ΙΧ. 
23 ο:ε: ἀπεναάκλ ἑλόρε ἐ}ε οῤ᾽κονη οὗ ἑλεῖν 

οῖσε γίρλζερσηεες, ὃγ γελεαγεῖρσ ἐὐεῖν σενεγαΐ 
σεδείβο». 

ΕΑΒ, Ο [βἐγδεῖ] : Του ἀγὲ ἴο 
ΡΆ88 ΟΥ̓́Θ [ογάδῃ [18 ἀδγ, ἴοὸ 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1-- 50. Μορϑεβ μᾶ5 Ὀδθὴ "νάσγῃ- 
ἴῃῷ ἰ8 Ὠεάγειβ ἀραϊηϑδὶ [πὶ ἔοστῃ οὗ ρτγι θὲ 
ὙΓΙΓΟὮ οὶ πὶ νυἱοσΐοσυ 85 ἴῃς ἔχ οὗ δυτηδη 
ταὶ ΟὔΪγ. Ης ποὺ δοδβ5 οὔ παδίυσα! νυ ἴο 
ςδυίθοῃ τδοπὶ ἀραϊπϑὲ ἀποίποσ πὰ 50 1]6Υ 
ἄβρεςϊ οὗ [86 βϑᾶπὶὸ δίῃ, ἴπδὶ Ὡδπλοὶυ νυ ῃϊοἢ 

Ιϑγδὸϊ 85 [86 ϑνυθηΐυδὶ ἴϑοθ. ὉΠ ΘΧργεβθοῃ 
(αἱ ΤΥ Ἰδοῦ οπα "ἢ σοηνοΥϑ ΘΟΠΊΘΎΔί ΤΊ ΟΓΟ 
[Δ “δ ᾿οησίι," “1η {υΐυγε." ΤὍΤῆο 5εῖ- 
Ἐετλοηϊ οὗ [5γαοὶ ἴῃ Οδηδδη νγᾶβ ἴα οηᾶ δηὰ 
οἰπιαχ οὗ [ἢ6 Μοκαὶς ἀϊξρεπϑαίίοη, ἴο Ὡς ἢ 
(Π6 ϑοήουση ἰῃ Εργρί, ἴδε ννδηάδοτηρ ἴῃ [86 
ἀδϑοτῖ, δπὰ (6 διγαηροηθηῖβ οὗ ἴπῸ ἴανν, 
Ἀ}1 ἰοὰ ὑρ. “ΤΥ ἰδιίεγ επὰ "ἢ 15 ἴπθη (ἢ6 
Ἰδῖοσ, δῃά ἔογυ [6 μὰ ἴη πδηά, ἢμπδὶ 
Θροςῖ ἴῃ δα ἡδιοηδὶ 16 ἴο νης ἢ 411 ἴῃδὲ 
μιδὰ σοπθ Ὀεοίογε νγὰ5 Ῥγορασζδίοσυ δηάὰ ἴῃ - 
ἰτοἀυςίοτγ. ΠΣ ὙΠ οΥτι685 νν85 ἴο ἴδ6 [ον - 
5} ΟΠυγσοῦ δηαϊορουβ ἴο ἴδε Ογόοββ, (δηδδῃ 
ἴο [86 στόν. 

ΟΠ Ψ. 4. 

ὙΠ Ισἢ ΔΟσΟΙΏΡΔΗΪΘ5 ξοττηθηίϊδιίοη, ΤΠΟΊΧΧ. 
Τοηάογα {π6 νογὰ Ῥοίοτθ 85 ἐτυλώθησαν, ἱ. ἐ. 
εἰ Βασϑπῖδ ΘΔ ]]1οἱ15,᾽" ἴπ [815 ρίασε ; {ποιρᾺ ἴῃ [Π6 
ΡΑΓΑ16] ραϑϑᾶρὲ οὗ Νεῖῆ. 1 [458 διεῤῥάνησαν. 
ψυϊ. ὁ"Ρε8 ἴὰπ8 πο δϑῖ δυδίσιιβ.") ΟἿΚ 
ϑαδά. δηά οἵποσ ψουβοη5 σοποῦ ὁ’ υηϑῃοάᾷ,᾽" 
ἐς ῃλκοα:" 411 {π656 βϑεηϑθς Ἔεχοερί ἴδε ἤγξε δρ- 
ΡεΑΓ ἴο Ὀ6 σοη͵δοΐαγες 85 ἴο [6 56η98 οὗ ἴπ6 
ννοσὰ ἄγαννι ἕγουῃ ἴῃς σοπίοχί. 

ΡῸ ἰπ ἴο ροββϑ688 Πδίίοηβ ρυύθδῖθσγ δηά 
ταὶ ρ τεσ τπδη {Πγ56]}, οἸἴ65 ταδὶ δηά 
ἐεηςεά ὉΡ ἴο Βεάᾶνεῃ, 

2 Α ρεορὶε ρτεδῖ δπά 12]}, τῆς ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ τῆ6 Ἀπακίρηο, ψῆοπὶ ἴδου 
Κηονγεβῖ, δηά οὐ τυδοπι του ἢδϑ8ὲ μελγὰ 

5665 ἴῃ ΘΟΟΘΞΒ ΟἸΪΥ ἴδε τεινναγά οὗ οἠδῖβ οὐγῃ 
τ ϊοουϑηθϑθ. ὙΠ6 γοΔ] σδιι565 ἀσὸ ᾿πογοῖοσο 
βοί ἔστ οὗ Οοὐδβ ἀδαϊηρ5 85 ἴο ἴῃς Ῥχογηβρὰ 
1,δηά, (1) [86 νυ]ἱοκθάπεββ οὗ ἴδε (ὐαπαδη 58 
πδῖίοηβ,εἃπὰ (2) ἔτεθ ρὅσᾶος ἰοννδιβ [5:86]. 
ἼΉῊα Ιεβϑο 15 Ἐχδςῖν [δὲ οὗὨ ἘΡΆΏ. 11. 8, “ΒΥ 



ν. 3-.} 

ταγ, ὟΝ Ο οδῃ κἰδπά Ρεΐοσγε 4“ (ὃς ςἽἢ]]}- 
ἄάγεη οὐ Αμακ! 

4 ὕὐπάετβιαπα τπεγείοσε τη 18 ἀδγ, 
τἰδὲ τὴ6 ΓῸΚΡ τὰγ Οοά ἐς με ψῃῖς ἢ 
ροεῖῃ ονεγ δείογε πες; δ: ἃ δ ςοη- 
ΒΙΠΊΪΠΡ γε ἢθ 58}4}} ἀεβίγου {ἢ δηλ), 
Δη4 ἢς 5841} Ὀγίπρ το πὶ ἀοννῃ Ὀείογε 
ΤΥ ἔλεε : 80 βμδῖξ ἴῃοι. ἀγίνε {ῃεηὶ 
οι, Δηἀ ἀεβῖτου {Ππεπὶ 401 οΚ]γ., 458 ἴῃς 
ΠΟῸΚΡ δὴ οαἰὰ ππῖο δες. 

4. ϑρεακ ποῖ ἴδου ἱπ {πΐπε Βεατγῖ, 
αἴϊεγ τῆλὲ {πὸ ΓΟΚῸ ([ὮΥ Οοά δδίὴ 
οδϑέ ἴῃ 6π| οὐξ ἔτοπι Ὀεΐογε τ 66, δᾶγ- 
ἵἱπρ. ΕΓ ΤΥ τἱρῃεοιιβηεβ8 της ΓΟΚῸ 
ΒΑ Ῥτουρῃς πιὲ ἰῇ ἴο ροββϑεβ8 [ἢ 8 
Ϊδλῃὰ : δυὲ ἔογ {πε νυἹἱοκεάπεββ οὗ {Π 686 
πδῖίοηβ πε ΓΟᾺΡ ἀοιὰ ἀγίνε ἔδεῖὰ οὐ 
ἔτοπι Ὀείΐογε ἴδες. 

ς Νοῖ ἔογν τὴν τὶ δουβη 88, ΟΥ̓ ΤῸΓ 
τῆς υὑρηρπμίηθθ8 οὗ τῆϊπα Πεαγῖ, ἀοἌῖ 

ἔτλος ἃἅσὸ γὲὺ βανοὰ ἰῆσουρῃ ΓΔ ἢ; ἀπά ἴδδὶ 
ποῖ οὗ γουγϑεῖνες: ἴἰ 5 [πὸ γἱ οὗ Οοά: ποῖ 
οὗ νοσίϑβ, 1εϑὶ ΔΥ τρδη 5ῃουϊὰ Ὀοαδϑί." 

Μοϑεβ ροΐϊηϊϑ πὶ5 δά πιοηϊ ὔοη ΌΥ τοπλπάϊης 
ἴδοι οὗ {πεῖν σεροδῖοα σγορο  ]Ἰοἢ5 ἴῃ ραϑὲ ἘπΊ68, 
νυ. 7, 8; 22, 23) ζε.; δηὰ αὐγε}}5 Θϑρες ΙΔ] 
ου {πεῖν δροβίδξυ δἱ Ηογεῦ (υυ. 8---21). ΤῊ 
ὙΑ8 850 ἤαλρτδηϊ (πὶ 1ἴἃ Μδϑ ΟΠΪΥ Ὧδ15 οὐγῃ 
ολσησϑὶ ἰηἰεγοϑϑίοηβ ὩΙΓἢ ἀνεσίοὰ τὸ ἀ6- 
δι γυςοη οὗἩ ἴδ6 ρεορῖς, δῃηὰ σσοῃ δὲ Ἰεηρῖι 
ἔγοτη Οσοὰ ἃ σϑηονὶ οὗ ἴδε ἐογξεϊςεα Ρ]εάχοθ 
οὔ (6 (ονεπδηί (υν. 2ς---20; Χ. 1--ἰ τ). 

ἴῃ τεξοστιης ἴο [8686 οἰγουχηϑίδησεθ Μοϑοδ 
ΒοΙο, 85 οἰβϑεσθοσε, 825 τεζασγὰ ποΐ 50 τὰς ἴο 
ἴδε ογάοσ οὗ πιὸ 85 ἴο {μδῖ οὗ δυδ)εςῖ. (ΟΣ 
Ὠοΐδ Οἡ ἱ. 9---1ς.) Ηδ ἰηϑογίβ εν. σπμοπεοα 
οὗ [δ6 Ῥγονοοσδίιοῃϑ αἱ Ταῦογαῃ, Μδϑβαῖ, Κὶ- 
Ὀγοῖ  -Πδιίδαυδῃ δπὰ Καάθϑῃ-Ὀαγηοᾶ (νυ. 22, 
23}, η [86 νΕΎῪ στϊάσί οὗ [6 Ὠλιτδῖνα γοβροςῖ- 
ἴῃ [6 ἰἀο]αίΣΥ δὲ ΗἩογϑῦ δηὰ ἢ]5 οὐγῃ Ἴοῦ- 
ἀυςῖ ἴῃ τεξεσθηςο [ποσεῖο. Τα {{κὸ σεδϑοῃβ, 
ςοηνοηΐσηος δηὰ πίῃ685 ἴο ἢ]5 ἀγχυπλοηῖ, 5 4Π}- 
ΟἸΘΠΕἾΥ οχρίδίη τλ6 ναγιδίίοπϑβ οὈϑεσυδΌϊο τυ βθη 
ἴδε 5ἰδίεπιεηϊς οὗ [)}18 σμαρίοσ ἃγὸ σϊηυ ον 
οοιῃρασοὰ τ} ἴποϑὲ οὗ Εχοά. χχχὶ!.----χχχίν. 
ὙΒΟΓΕ 15 ὯΟ ΓΟΔΪ ἀἰϑοτεραπονΥ, πιῦς ἢ} 1688 σοη- 
τεδάϊοϊίοη. δοπιθῖτηες (δ6 τοῦτα συ ΑΓ 
διοίοτγ οὗ Εχοάυϑ 15 σοπάεηϑεά; 88 1η υὐ. 26 
---λὸ, ότο 16 Ξυθείληοο οὗ Μοϑοβ' ἰηΐοσ- 
ΟΟβ5: 03 Οἡ ἔνγο οσοδϑβίοῃβ (ΕΧ. χχχίϊ. 11--- 2. 
Χχχίν. 9)) 15 5ιιπηπχοὰ ὕὑρ ἴῃ Οὔ βἰδίετηεηϊ: δ 
οἴδιοῦ {{π|65 οἰγουπιϑίδληςος ποῖ ἰῃ Εχοάυ3 ἃγὰ 
δεῖ ἔοσι ἢ ἤογθ, Ὀδοδιιϑο ΤΌΠΟΥ 816 50 ἢ 898 6ῃ- 
δῆςς ἴῃ6 ἱπηργοϑϑίνθῃθϑα οἵ [ἢ6 δάπιοπιοηβ 
Μοϑεβ νγᾶβ υἱζοτηρ; ἐ.5. ἴδε ἕὩςξ 15 ρυΐ ἴοτ- 
ψναγὰ ἴπλὶ Μοϑεβ ἴδοϊοα Ὸγ 2ευο ρετίοάβ οὗ 
ΟΓ ἀδγ5 (υν. 9 ἀπὰ 18), οπ6 βυςἢ ξλϑϊ ΟὨἿΥ 
ὈοΙΏ ΕΧΡΓΕΘΘΙΥ πδιηδὶ ἰῃ Εχοάιι5; 85 5 4190 

ΒΕ ΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΙΧ. 

ἴῃου ρὸ ἴο ροβδ688 {8εῖγ ἰλπά : δυῖ 
ἴον τὴς νυιοκεάμπεβϑ οὗ τἢςβε πδίϊοῃβ 
τὰς ΤοκῸ τὰγ (οά ἀοζὰ ἀγῖνε τμεπὶ 
οἷξ ἔϊοπι δοίοτες ἴῆες, δηά τῃδϊ δὲ 
ΙΏΔΥ ρεγίογαι ἴῃε ογὰ σῆς ἴδε 
ΓΟᾺΡ δύνα υπῖο (ΠΥ ἐδίδειβ, Αὐγα- 
ἤδη), βϑδδς, δηὰ [δςοῦ. 

6 ὕπάειβιδπα τδεγείοσε, τπαῖ τῃς 
ΤῸ τὰγ ΟΟοά ρίνειῃ τπεα ποῖ (ἢ 18 
ροοά ἰαπὰ ἴο ροββϑεβ8 ἴξ ἔοσ (ῊΥ τίρπῖ- 
ΘΟυΒΠη 688 ; ἔογ ἴδοι σγέ ἃ 5Ππ|ροκοά 
ΡΘορὶςο. 

4 Ἐοπιοροῦ, σμά ἰογρεῖ ποῖ, 
ον του ργονοϊκεάβε τῃ6 [ΚΡ τῆΥ 
Οοά ἰο ψγγδῖῃ ἱπ πα Ὑ]άεγη 688 : ΤῸ πὶ 
τῆς ἀδγ τῃαῖ του ἀϊάδε ἀδσρατῖ οὐκ οὗ 
τῆς Ιαπά οὗ Ἐργρῖ, υπ6] γε σᾶπιε υπῖο 
(8 ρίδςε, γε πᾶν ὕδβεη σερε]]οιιβ 
ἃραϊηβί ἴῃς ΓᾺΡ 

8 ΑἸβο ἱπ Ηογεῦ γε ργονοϊδά τῆς 

5 ϑρεςῖδ] ἱπτοσοοβείοη ἔοσ Αάγόη (νυ. 2ο). [π 
[Πε96 νδυϊδίίομβ ψγ͵ὲ άνθ ΠΟΙΒΙΠΣ ΤΠΟΙῈ ΟΥ̓ 
οἴδεν [ὕλῃ 5υςὴ (τεαϊπιεηΐ οὗἉ ἔδεῖβ 85 15 υϑ08] 
δὰ ννᾶσγδηίδΌ]6 ἐπουρὴ Ὀεϊνγθεη ῬΑΓ 65 ρ6Γ 5 
ΒΟΠΔΠΥ δοαυδιηίοα ἢ} [Π6 πιδίζοῖβ ἴῃ 40.65- 
(ἴοη ; ἃ ᾿ἰσοδίπηεηϊ τυ ἢ πρ 165 δηὰ 4551} Π}65 
ἃ Κπονϊοάσε οὗ ἴπῸ ἔδοῖβ ἰῃ ὈΟΓΝ Βρθάκοῦ δηὰ 
ἈοΑσΟΥ, δηὰ νος ἢ τηοτοίοσο, ἴῆογα Ὀοῖηρ ἢῸ 
ἴδδσ οὗ πιϊϑ]οδάϊης, οδη τ πιπυῖΐο 
δρεςϊδοδίοης οὗἉ [π|6, Ρ͵δος, δηὰ εἰτουπιπίδηςθο. 

8. ὕυυεγεαηά ἐδέγοογε] Βοηάοσ Απᾶ 
ὅποι 8881} Ἀπό, Ὑ8ὸ νοῦ 8 ποῖ ἴο δ 
ἰἌκοη 845 δὴ ἱπηροσαῖΐνο, Ὀυϊ 45 ΞΡ οοη- 
Εηυΐην (Π6 δηηουποοιῃθηΐ οἵ ο. Σ, “ἼἼΒοι 
Αι τὸ Ῥδδ5 οὐοσ Ϊογάδῃ δζο.; δηά ἴδοι 5}Ὲ11 
Κηον ὅτε. 

40 «δη ἰδομ ἄγίυε ἰδεγι οἱξδ, απα αἴε:}} 
ἐδερι φωϊελ}} “ῊΪΒ 5 ποῖ ἱποοηείβίεπί νυν 
Υἱϊ. 22, “ἴδοι: τπηδγοσὲ ποῖ σοηϑιπιο {ποπὶ 
ἂὶ οησβ," τῃπουξῇ [6 ψογὰ ἤογα τεπάογοα 
ἐΌΙΟΚΙΥ" 15 [.6 ϑᾶπιῈὸ 898 [πὶ ἴμεσε ἴσδῃ5- 
Ἰαιθὰ “δ οῃμοθ. [Ιἢ [Π6 ΤΌΣΤΩΘΥ ῬαβθαρῈ [86 
15γδ6 1168 ἀτὸ νγασηθὰ ἠοῖ ἴο Ἔοχρεςῖ ἴπδὶ σοὰ 
σνουὰ της ἀδουξ δηῃ ἰπϑῖαπε δηη! Ἰδίίοη οὗἁ 
1ὴ6 (Οδηδδηϊοα: (δε σνογὰ ἴδετε επιρογοά 
("σοπδυτης, εα.}81}) .25 ΟἸΘΑΣῚΥ [815 ἔογοο, δηά 
16 χεᾶϑου ὙΠΥ ὯῸ 8υςἢ Δηη ]δίοη τννὰ5 ἴο 
ἴλΚὸ ὑ]δοο 18 δϑεϊσηδὰ ἴπογο, "" Ἰοδὲ [86 Ὀδδϑὶβ οὗ 
ἴο Πεϊὰ ἱποσθαϑα Ὡροὴ {Πε0.} Ηδστο Μοϑεβ 
ὉΓΡῸ5 ἴΠ6 Ρεορὶς ἴο ἵπιισῖ ἰῃ Οοὐἷβ οονοεηδηϊοὰ 
δά. βίπος Ηὄὀ νουϊὰ δε σωλκο ἢ0 ἀεἰδὺ ἰῃ 
80 ἀεβίσογιην ἴῃς πδίίοῃβ δἰίδοκοὰ ὈΥ ἴποπλ 
ἃ5 ἴο ρΡυϊ δεῖ ἱπίο δη)ογτηθηΐ οὗ ἴῃς ὑγὸ- 
Τηΐϊϑο5, δηὰ ἱπ ἀοίῃρ 80 45 ζδϑδὶ ἃ5 νυᾶϑ ἴοσ [8.6 
νυ Ὁ}]-Ὀεὶηρς οὗ [5γδεὶ :ς96]Ὲ, 

8. “4ο ἐπ Ἡογεὺ γε ῥγουοζεά δε ΣΟΚΡῚ 
Ἀδῖδοῦ "φύση ἰη Ἡογεῦ :" τς ςο)υποίίΐοη μετα 
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4 Ἐχοά, 3:.. 
18. 

ἐ Ἐχοί. 32. 
ἡ. 

Ἰοκῦρ ἴο τυγδῖῆῃ, 80 τῆδὲ τῆς ΓΟᾺΡ 
ὙΥΔ58 ΔΠΡΤΥ ἢ γοιι ἴο πᾶνε ἀεβιγογαά 
οὐ. 
9 Πεη 1 ννὰ8 ροῆε ὺᾧρ ἱπῖο τς 

τηουπῖ ἴο τγεςεῖνε (ἢς [20]68 οὗ βἴοῃε, 
ύέη ἴῃς 120]65 οὗ {πε σονεπδηῖ ψΨὩΙΟὮ 

“Ἐχοὰ “4. τῆς. ΠΟΚῸ πιδάς ψνἱ ἢ γου, τπεη 41 
ἃ 4.8. θοάς ἱπ [πε πιοιηΐ [ΟὈΓῪ ἀδγβ ἀπά 

[ΟΓῪ πἰρῃῖ8, 1 πεῖῖθοῦ ἀἰά εδὲ Ὀγεδά 
ΠΟΓ ἀπίῃ νγαῖεγ : 

ΙοΟ “ Απὰ ἴδε ΓᾺΡ ἀε]ϊνεγεά υπίο 
τὴ ἵννο [2068 οὗ βίοης νυγτῖεπ Ὑνἢ 
τῆς ἤηρεγ οὗ (ὐσοά ; ἀπά οη ἴδπεπὶ τας 
τυγ δῆ Δσσογάϊπρ ἴο 411 (ῃ6 νγογάβ, 
ψΠΟἢ ἀπε ΠΟᾺΡ βραῖε σίι γοὺ ἴῃ 
τὴς τπουπὲ οὐ οὗ ἴδε τηϊάβϑε οὗ τῆς 
ἢἤτε ἰῃ τῆς ἀδγ οὗ [ῃς 4586 ]γ. 

ΙΣ Απά ἰξ ςᾶπης ἴο ρ488 δῖ ἴῃς ἐπά 
οὗ ὈΓῪ ἀδγβ δηὰ ἰογν πιρηῖ8, ἐδαΐ 
τῆς ΙῸΚΡ ρᾶνε τῆς ἴπε ὕνο (2068 
οὗ βἴοῃε, σύεμ [πε 120]6ε8 οὗ τῆς οονε- 
Πληΐ, 

12 Απὰ {δὲ ΓΟΚΡ 5δ᾽ά ὑπο τη6, 
“Αἴβε, ρεῖ ἔπεα ἄονγῃ αυίοϊγ ἔτοπὶ 

ἴπου . ἤδῆςς; ἴογ ΤῊΥ ρεορὶες νῆὶς 
πδϑῖ δγουρῆς ἑογ ουὐἵ οὗ ἔργρὲ δᾶνε 
ςογγιρῖοά ἐῤεηιεείυσς; ΤΠΘΥ γα ΠΟΥ͂ 
τυγηθα 45146 ουξ οὗ {πε ΨΑΥῪ νν Ὡς ἢ 
Πογηπηδη 64 τῃδηὶ; {ΠΕΥ ἢᾶνα πιδάα. 

. ἴμεπι ἃ πηοϊζθη ἱπιᾶρα. 
12 Εὐτιβογηιοῖα τῆς ΓΟΚΡ βρᾶκε 

πηῖο π|6, βαγίηρ, 1 ἢανε δεὲπ {ἢ 185 
᾿ΡΘΟρΙΪς, απά, Ὀε ἢ ο] 4. [τ ἐς ἃ 5 ἘΞ πεοϊκεά 
Ρεορῖε: 

14. [,εἴ πιὸ ἃἴοπε, τπδὶ 1 πΙΔΥ ἀε- 
Β[ΓΟΥ͂ {Π6πὶ, ἀπά Ὀἷοῖ οὐἍξ {Ππεὶγ πᾶπιὲ 
ἔτομι πηάογ ἤδάνεη : δπάὰ 1 νυνὶ] πιαΐκο 

(45 οἴφῃλ) ἱπίγοδιυςεβ ἃ βρϑοΐῖδὶ δχδιήρ]ες οὗ ἃ 
ΒΟΏΘΙΔΑΙ 5ἰδίοηθηῖ, ὙΠῸῈ ἰἰπι6 δηά οαἰγοιτη- 
δίδηςεϑ στηδάς [ἢ δροβίδϑυ δῖ Ἡοσεὺ ρασγίςου- 
ἸΑΥΙΥ Ἰῃοχουβδῦϊο. 

18. 7 Δ] ἀοαυη δείογε ἐδὸ Ζοκρ, α: αἱ ἐδε 
{ Μοϑβοβ ἰηϊογοθάδα ἔοσ ἴπ6 ρϑορὶς Ὀείογο 

Ε σπιὸ ἄονγῃ ἔσοπὶ (6 τηουηίδίη (Π6 Ηγϑί 
Ἕπιο: ἔχ, χχχίὶ. 11---12. ΤὨΏΪ5 ἰπίογοθεβίοη ἰ5 
ὉΠΙΥ͂ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΑἸ] υἀδά το ἴῃ [8 ν. ΑΠἰοσιναγὰβ 
ἢδ ϑρεπξ Δποίποσ ΓΟΓΥ͂ ἀδγϑ οπ ἴδε πιοιιηίδίη 
Ἴη [Δβεϊηρ δῃ ἃ ὑσγάγεγ ἴο οὐἱδίῃ ἃ σοπιρίοΐα γθ5- 
Ἑτυθοη οὗὨ [θ6 σονεπαπί: ἔχ. χχχίν. 8. [1 
15. 115 ϑοοοηά ἐοσίυ ἀδυβ, δηὰ ἴῃ ἱπίογοθβθίοη 
οὗ Μοϑβεβ σηδάδ ἐμεγείη (ςΐ. ἔχ. χχχίν. 9), ἴμιδὲ 
15 Τηοτο βάτου τὶν Ὀγουρὶ ἐογνγαγὰ Ποῖ ἀπά 
ἰῃ συν. .2:--δλο. ἴγμεῖο 18. ὯΟ ἱποοῃϑ, 5: ΠΟΥ͂ 

ΘΕυΤΕΒΟΝΟΝΥ, ΙΧ. 

"οὗ τῆς6 ἀ παίίοη πὰρ ΕΓ δηα ρτολῖογ 

ἵν. 9--2:. 

1πδη (Π6γ. 
Ιξς 80 1 ἰυγηεά δηά ολπης ἀοινῃ 

ἴοῦλ ἴδε τπουηΐ, δπά τε τηοιηῖ 
δυγπεά ὙΠ ἄγε : δηά τὴς ὕνγο (2068 
οὗ (ἢς ςονοηδηΐς τοῦγό ἴῃ ΠΥ ἴνο 
Πδηάβ. 

1Ι6 Απά1 Ἰοοϊκεά, «πὰ, Ῥεμοὶά, γε 
Πδὰ 5ἰππεὰ δραίπβὲ ἴἢς ΓΟ γον 
Οοά, αμά παὰ τηδάβς γοιι ἃ πιοϊϊεῃ 
ΟΔΙΓ: γε Πδά τυγηςά 45:46 χυίο εν ουζ 
οὔ τα ννᾶὺ ψ Πῖς ἢ (ἢ ΓΟΚΡ Πδὰ ςοπ)- 
τλληάαά γου. 

17 ΑΠά] τοοΐ ἴδε ὕνγο 0168, δπά 
ςλϑὲ [δ πὰ ουξ οὗ ΠΥ τνο δδηάβ, δηά 
Ὀγαΐίκε [Π6πὶ Ὀείογε γι ΕΥ̓ 68. 

18 Απά 1 [6] ἀοννῃ δείογε τῆς 
ΓΚ, 48 δι {πε ἢγϑί, [ὉΠ ἀδγ8 δηά 
[ΟΥἹῪ πὶρμθ8: [1 ἀϊά πεῖῖθοσ οἂῖ Ὀγαδά, 
ΠΟΥ ἀπηκ νναΐογ, Ὀδοδιϑα οὗ 411] γουγ 
81η8 Ὑν ἢ] ἢ γα 8᾽πηποά, ἴῃ ἀοίπρ ψῖοΚ- 
ἐα]γ ἴῃ τῆς εἰρῃξ οὗ τῆς ΟΚΡ, ἴο ρτο- 
γοκα ἢΐπὶ ἴο ΔΠΡΈΓ. 

Ι9 Εογ [1 νγᾶϑ αἰζδλιὰ οἵ ἴῆε δῆρεγ 
ἀπά δοὲ ἀϊβρίελδβυσε, ννβεγεν τῆ τῆς 
ΓῸΟᾺΡ νγᾶ8 ψτοῖῃ ἀραίηβέ γοιῖι ἴο ἀε- 
Β[ΓΟΥ γου. Βυῖ [ἢε ΚΡ Βελικεπεά. 
τηἴ0 πλς δί [Πδὲ {π|ε 4150. 

20 ΔΑπά {πε [ΚΡ ννᾶβ8 νεΎΥ ΔΠΡΤΥ͂ 
σὴ ΑἌγοη ἴο ἢᾶνε ἀεϑίγογεά Πϊπι: 
Δηά 1 ργαγϑὰά ἔοσ Αδγοῃ αἷ5ο τς βδπι6 
{1π16. 

21 Απᾶά 1 ιτοοῖϊκ γοις 81π, ἴῃς οδἱῦ 
ν ο ἢ γα Πδά πες, πὰ Ὀδυγηῖ ἴτ 
ἢ ἢτα, δπά βιαπιρεά ἰτ, σπά ρτοιηά 
11 ΨΟΥΙΥ͂ 5181}, εὐσθ ἀπη0}} τ νγὰ8 45 
812} 245 ἀυβῖ: δηά 1 οδβδὲ τῆς ἀυβὲ 

Ὀοΐχτορῃ ἴδ ἔννο δοσουηΐβ. 

20. “πῶ δὲ ΖΟΚῸ «υὯ: ὍἜΓΥ ἀπο «υἱτὸ 
“αγοη ἰὸ δαῦυε ἀεείγογεά δίῥημ) [5:86] ςουϊὰ 
ῃοῖ Ὀοαϑὲ ὄυθη [δὲ 115 ἤεδάβ8 ἀπά σοργεβοηϊδ- 
{{ἰνὸ8 σοπθπιοα μ]. Αδγοη παὰ Ὀδοη 
ΑἸΤΕΔΟΥ͂ ἀοβχηδίοα ἴογ [86 δὶς ἢ-ῬΥΙΈΞΕΥ ἥιης- 
ὕοπϑ; Ὀυϊ δ6 [6]1 ΑΥΤΑΥ͂ ψἱ [Π6 τοϑὲ οὗ 186 
Ῥέορίθ. [1 νγὰβ ἀυς ἔδεη ϑ οὶ το ἴδ6 στδοθ 
οὗ Οοἀ δηά [δὲ ἰηϊογοεβθίοη οὗ Μοβες (παῖ 
Αδγοη δἰ πη56}  δηᾶὰ ἢ15 ργοπηϑοά ῥγοϑιῃοοά 
ὙΠ} ἷπὶ νετα ποῖ ουϊ ΟἿ, ᾿υ5ὲ ἃ5 δ ἃ Ἰδίοσ 
{π|6, τ βοη Αδγο ᾿δὰ δοΐυδ!ν ἴο ἀΐδ ἔογ ἃ 
ΟῚ 5ἰη 5.26] οὐγοὰ ἰξ 511} ἴο [86 5λπιθ 
οδυϑε8 ἴπδὶ ΕἸΘΑΖΑΣ ννᾶ5 ϑιιρευϊοὰ δηὰ [6 
δίψῃ ριεϑιβοοά ρεγρεϊυδίεά (χ. ό, Νυπι. χχ. 
25 544. δηὰ ποῖίο). 



α΄ Εχοά. 17. 

ν. 22-- (ἢ 

{πετοοῦ ἱπῖο ἴδ δτοοῖς τμδὲ ἀεδοεπάεἀ 
ουξ οὗ τῆς πιοιηῖ. 
2 Απά αἱ 75 Γαδδεγδῃ, δπά δὲ 4 Μ425- 

881}, ἂπά αδλἱ ὁ Κιδγοι- παϊτιδανδῃ, γε 

ργοϑψοκεά τῇς ΓοκῸ ἴο ψταῖῃ. 
5.2 [ἈκΚενῖδε νμεη ἴῃς ΠΟᾺΡ 8επὲ 
γου ἔτοπι Καὶ δ ββῃ-θάγηθᾶ, βαγίπρ, σο 

ὮΡ ἃπά ροβϑεβ8 ἴῃε ἰδπά μ Τὴ μανε 
ἵγθῃ χοῦ; ἴπεη γα τεῦε δά ἰπϑῖ 

τε ον ἀν τε οἱ τῇς ἌἜΥΣΕΣ 
Οοά, «πὰ γε δεϊϊενεά Ἀΐπιὶ ποῖ, ποῦ 
Ἠολγκοπαά ἴο ἢΪ8 νοῖςβ. 

24 Ὗε πᾶνε θεεη σγεθο]]οι8 ἀραὶ πβί 

(δε ΚΡ ἥοπι ἴῃς ἀδγ ἴμαῖ 1 Κπενν 
οι. 

᾿ Ὡς Τπυ8 1 [6]} ἀονη Ῥείογε τῆ6 
ΤῸ [ΟΓῪ ἀδγβ ἂἀπὰ [ὈΓῪ πἰρἢῖβ, 
45 1 [61] ἀἄοννῃ δὲ ἐῤὲ ἤγτί ; Ὀεσδυβὲ 
τε ΠᾺΡ Παά 5αἰὰ δε ννου]ά ἀεβ: τοῦ 
οἱ. 

᾿ 26 1 ργαγεὰ {δεγείογε υηΐο τῆς 
ΤοκΡ, δπά 5414, Ο 1,ογά σοῦ, ἀεβίγου 
ποῖ [ὮΥ ρεορὶςε δπὰ τηϊπε ἱημεγίζδπςε, 
νηοῦ του παβδὲ τεἀεεπηθά (Πγουρἢ 
ΤῊ ρτεδίπεβϑ, νν ἰς ἢ του Παβὲ δγουρῃς 
ἔοστὰ οὐἐ οὗ Εργρι ψ τ 84 τ ρ ΠΥ 
ἢδπά. 

27 Ἐδιπελδεῦ ΤῊΥ βεγνδηῖβ, ΑΌγα- 

Ἠδπη, βαᾶς, δπηά δοοῦ; ἰοοῖκ ποῖ 

απο ἴῃς 510 ογηπεβ8 οὗ [ἢ15 ρεο- 

οἷα, ποῖ ἴο τποὶγ ννςΚθάμεβδ, ΠΟΥ ἴο 

{ΠΕΣ 81η: 

ΠΕυΤΕΚΟΝΟΝΥ. ΙΧ. ΣΧ. 

ἸΟᾺΡ ννᾶβ ποῖ δῇς ἴο δγίηρ ἴῃεπὶ 

835 
28 [1,681 τῆ6 ἰαπὰ ψδἤεηος ἴδοι 

Ὀτγουρῃίεβῖ τκ5 Οἱ Β54Υ͂; 

ἰηῖο τς ἰαηά ψιϊοῦ πε ρτγογηϊβεά 

(ἢ6πι, δηά Ὀεοαυβε ἢς Βαῖεά {Ππεπὶ, 

Ὡς μδῖῃῃ: Ὀγουρμς τμεπὶ οὐξ ἴο 5ἷαγ 

τεπὶ ἴῃ ἴῃς ψ]Δεγπεβ8. 
29 Ὗεῖ {πῈγ ἄγε ΤΥ ρεορὶς ἀπά 

«Ὠῖπα ἱηβεγίδηςς, ψῃϊςοι του Ὀτουρῃτ- 

εβῖ ουξ ὈΥ̓͂ ΚᾺΥ παρ ρόνγεῦ πὰ ὈΥ 

ΤΥ ἀν ειστα οὐ ΔΓΙΏ. ; 

ΟΗΑΡΤῈᾺ Χ. 
1 Οράδ": »νιερὸν ἵη γείογίμρ ἐΔς ἔπυο ἑαδίες, 6 ἐν 

᾿ς φργδἰρμτέρο ἐλ ῥγἱεείλοοα, 8 ἐη τεραγαλίησ ἠδ 

ΓΟ ἡγῖδε ὁ Ζουὶ, το ἐπ ἀεαγλοιηρ μρίο Δοτο' 
“μὴ! γῶν τὴς ῥεοῤέε, τ 4 ἐπλογίαζίον μρῃο 

, οδεάδέφηεξ. - ἢ 

Ὺ ἰἰαὶ τἴἰπιας τὰς ΓΟΚΡ 86] υπία 
της, “ἢενν ἴδε ἴνγο τ20]65 οὗ ας Ἐχοά. 34. 

ξίοπε {κα υπῖο τῆς ἢτϑῖ, ἀπά Ἴοπις ἢ 

ἋΡ υπῖο πὶὲ ἰηῖο τῇς πιουπῖ, ἀπά 
πλάκα ἴῃς Δη ἀκ οὗ ννοοά. 

Δ Απά] ν}}} νυτῖῖα οὐ τς [4068 

(ἢς ννογάβ8 τῃδὲ τνεῖα ἰπ ἴῃς ἢγδι ὩΔὉ 165 

Μ ϊοἢ του Ὀτγαϊκεβῖ, ἀπά που 50α]ς 
ρυς ἴλεπὶ ἴῃ τῆς 41. 
2 ΑΠΑῚ πιδάς δλὴη αὐἷκ ο7 5} 1{{|π| 

ννοοά, δηά μεννεά ἴννο (20]65 οὗ βἴοῃης 

Ἰἰκε απῖο τὰς ἢτγϑῖ, ἀπά νγεηΐ ὑρ Ἰῃῖο 
τῆς τουπῆ, Βανίπρ ἴμ6 ἴνγο [Δ0]ε8 ἴῃ 
ταὶμα πιαπά. 

4 Απά Βε νψτοῖς οῃ τῆς 120165, 80 - 

Δ. Τ{Ταδεναξ... )δειοιδοδαϊίααυα} ΤΤῆδ 
Βυγηΐηρ" ΒΟ ἢ ράνα ἴο [86 ρῥίδος ἴπ6 πᾶπιε 
οὗ Ταδεγαῖ, οοουττεὰ οἡ [86 ουεῦ οὐξε οὗ 
πε σαπὶρ; Νυπὶ. χί. 1, 5εὲ6ὲ ποῖαβ. [{ αρρεπϑάᾶ 
Βονγουοσ 8158 [6 Ρεορῖς γοσα οποδυηρϑά δὲ 
ἴδε οἰδίοῃ δθεγνναγάξ ἰοσηγοὰ Κἰ Ὀγοῖ Β-παῖίδ- 
ἀνδἢ, ἔτοτπι ἀποῖμοσ Ἰυάστηοσης 1ηβ|οϊοα ἴΠετὰ 
ἔογ Δποίποῦ σου] θη. ΤΑθεσδὴ νγᾶ8 ἴδε (Π6 
Πᾶπιδ οὗ ἃ 5ροῖ ἰῃ οὐ Ὡδᾶσ (δε βἰδίίοη οἵ Κὶ- 
ὈγοῖΒ- μβαδαυδῆ, ἀπὰ δοσογα!ΠΡῚῪ 5 ποῖ ῃαπηρὰ 
ἴῃ [86 |ἰ5ὲ οὗ ἐποδιιρπιθηΐβ σίνεη ΝΌΠ|. ΧΧΧΊΗΝ, 
16. ὙΠ ϑερασζαίθ τηεπέοη οὗ ἴπο ἔσο 15 ἢονν- 
Ἔυοσ ὮΟΤῸ Δρργορσγίδίο ; ἔῸσ δᾶς ρίδοθ ἀπά δᾶ ἢ 
ΠΆΤΩΘ νγὰ5 ἃ πηοπλοτίδὶ οὗ δὴ δςῖΐ οὗ γερ}]]ἕοη. 
ΤΠ ἰηϑίδηςοβ ἰῃ [85 δηὰ ἴΠ6 ποχὶ νυ. ἅἃτὸ βοῖ 
Εν ἴῃ ογάοσ οὗ οεοσυγεηςο. ἘΠῸ βρϑᾶκοῦ 

Γ ἢί9 οσῆ ἢ δάυδῃηςοθβ πὶ ἴδ 
δἰ 'σμίον ἴο [6 πιοσὲ ἢείηουβ ἴ5 οὗ φυ!. 
ΤΠ ἰοης ὈΥ͂ ἐν τ ἢ 8016 οαϊοΥβ 
δανε διἰἰοιηρίοὰ ἴο σϑοάυος ἴμεϑε ϑἰδίεσηεηβ 
ἰπίο ΠΟΙ ΟΣΤΏΠΥ σις ἙΠΤΟΠΟΪΟΡΎῪ ἅτε, εη 
[6 παΐυτο οὗἩ ἴα ἰδηψιιᾶχε Ὀεΐοσε τ.5 15 0ῃ-» 
δἰἀετεά, δἰἶἶκα πεοάϊεββ δἀηὰ ὑπαυςμογιΖϑά..- 

(ηαρ. Χ. 1--11. Ὑπεθς συν. ἅτε οἰ βεὶν 
ἐοππηοοϊοά τυ [6 Ῥχγεσθάϊης οδαρίοσ, δπὰ 
βἰδία ὙεΙῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ {86 τεβ 8 οὗὨ τμαΐ Ἰηΐεγ- 
οεβϑίοη οἵ Μοϑβεβ τεοογάθα ἰχ. 2ς---2ος. ὙΒΕΥ͂ 
Ῥγεβεηΐ ποῖ ΟἿΪ ἴδε σγαηῖ οὗ ἴδε βεσοπὰ 
ΔΌΪ65 οἵ [6 (ονεπδηΐ (νυ. 1---Φ} θὰ {πε ἴπ- 
διταϊ!Οη ἀπά σγερυϊδίίοη οὗ ἴπ6 ΡΓΕΘΕΥ (υ. 6) 
δηὰ 1,ονϊεῖς8] (υν. 8, 9) 5εγνΐοοβ, ἀπά ἐνεη δε 
Ῥαεστηϊβείοῃ ἴο πιάσῃ οηνναγὰ δηὰ ἴακε ροϑ- 
βεβϑίοη οὗ ἴδε ρῥγοπιϊϑοὰ ἰαπά (νυ. 11), 85 8]]} 
ςοπϑοηυεηΐ ὑροη Μοϑεβ᾽ ἱηϊεγνεπίίοη. Τδυ5 
ἐβες νειν ἀοεβ Μοϑεβ οἷοβε ἢ 5 δάἀπιοηπίοη 
δραϊηϑὶ βρίγιζυδὶ ὑσῖἀε ὈΥ τεπιϊπάϊπρ {Π Ρεορὶθ 
Βονν 411 ταῖν Ὀ]εβϑίηξϑ δηὰ ργίνι!οζεϑβ, ξοσέεϊεὰ 
ΕΥ̓͂ ΔροΘίΔΘΥ͂ 88 ϑοοῇ 838 ῥεϑίονγεά, ϑγΕΤῈ ΟὨΪΥ" 
πον 1μεῖγ οὐσῃ ὈΥ͂ ἃ πεν δηὰ πιοβὲ πηπιετεά᾿ 
δεῖ οὗ ξτᾶος οὔ ἴδε ρατί οἵ Οοά, νοη ΠῸΠπὶ 
Ηΐπὶ ΟΥ̓ ἴπε 5ε|-8δοτβοίηρ τησάϊδίίοη οὗ 
Μοϑρεβ μϊπιϑοὶέ (υ. 10). 

1-- δ. εὐ» τῷ μη]0 "πὸ ἱπίο ἐδὸ νιομμὶ, απά 
»ιαξε τῥεε απ αγὰ οὗ «υοοάϊ͵ δίς." ΤΕ οσγάοσ ὉΓ 
ταλκίης ἴδε αγῖς δπὰ τδροσγηδοὶς 'ψ88 εὐ θη] Υ 

ἐ Βρϑοδιιβα ἴδῃς "Νυπ. 
14.1 
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, φογάϊηρ, ἴο ([ἢς ἢγβὲ νυνί ἴηρ, τῆς ἴδῃ 
᾿ ςοπηπηπἀπιεπῖβ, νης ἢ τῆς ΓΟΚᾺΡ 
ϑρᾶκα υππῖο γοὺ ἰπ ἔπε τπουηΐ ουζ οἴ 
ἴηε πιϊάθι οὗ τῆς ἥτε ἵπ τῇς ἀδὺ οὗ 
πε Ἀ5ΘΕΠΊΡΙΥ: ἀπά τῆς [ΚΡ ρᾶνα 
τῆ δηλ ὑπο π16. 

5 Αῃά] ευγπεά τλγ56] 0 δπά σλπια 
ἄονγῃ ἔτοπι ἴῃς τπουπῖ, ἀπά ρυῖ τῆς 
[4068 'ἰπ ἴῃς ἂγκ τ ῖςἢ 1 ΠΒαὰ πδάε: 
δὰ τπεγα ΤΠΕῪ Ὁε., 48 [ῃ6 ΟΚ οοπι- 
τιληάεὰ πὲ. ᾿" 

6 4 Απά τς οδ]άτεη οὗ [5γδεὶ 
ἴοοΚ {Πεὶγ Ἰουγηου ἔτοπι Βϑθγοῖῖ οὗ 
(86 “ΠΠ]άγεη οὗ Τδακδηῃ τὸ ὁ Μοβεζᾷ: 
“Πέτα Αδζοη ἀϊδά, δῃά τἢεγα ἢξ νγβ 
δυποά; Ὧἀηάὰ ἘΠΘΑΖΑΣ 8 80 πΠλἰΠ15- 
τεγοά ἴῃ τς ρῥγίεϑ᾽β οἷος ἰῃ ἢἰ8 
βἴεδά. 

ΕΤΕΚΟΝΟΜΝΥ͂ Χ. [ν. ς---το. 

 Ετοπι ἴδεπος {πε Ἰουγπογεὰ 
υηῖο (ὐσυάροάδῃ ; ἀπά ἔτοπι (ὐυάρο- 
δὴ το ]οϊδαδῖῃ, 4 ἰαπά οὗ τίνεγβ οὗ 
ννλῖοϑ. 

8 4 Αἱ τἢδλὲ τπις τῆς ΠῸΚΡ 86ρᾶ- 
Γλῖεά τῆς τπΠ}Ὀ06 οὗ [,ονἱ, ἴο δεαγ τἢς6 
ατκ οὗ τῆς σονοηδηΐ οὗ τῆς [0 
ἴο βιλπά δείοτε ἴῆ6 ΓΟΒῸ ἴο πη βίου 
πο Ὠϊπι, δηά ἴο δ658 ἰῇ ἢ18 ΠΔΠΊ6, 
απο {Π15 ἀΔγ. 
9 “ΨΥ Βετγείογε 1 ενὶ μδῖῃ πὸ ραγὶ “ Νυπ, 
ΠΟΥ ἱπβοτίίαμος νυν [8 Βγεϊῆγεη ᾿ὺ 
τῆς ΤΙΟᾺΡ ἐς δὶβ ἱπῃογίίδησθ, δοοογά- 
ἱπρ ἃ8 ἴῃς ΓΟᾺΡ [Υ (ὐοά ρτοπιίϑεὰ 
ἢ. 

ΙΟο Απᾶ [ π8ιλγεά ἴῃ τῇς πιομιηῖ, 
Δοσογάΐϊηρ ἴο ἴῃε ᾿ ἢγβὲ τἰπις, ἐοσῖν "τ, 
ἀλγ8 δηά (ογΥ πἰρμ ; δηά ἴῃς ΓΟΚῸ ἀα»-. 

ξἴνεϑη Βα ογε με ἀροβίδϑυ οὔ Ἐβε ρθορίς (ἔχ. χχν. 
566.}} ἀπά (86 [2068 νγογὲ ποῖ ρυξ ἱπ {Π6 ατῖκ 
ὉΠ} [ἢ σοτηρϊοῖίοη δηά ἀφαάϊςδίίοη οὗ ἴῃε ἴ8- 
Ὀθεγηδοὶς (Εχοά. χ].). Βυΐποτο δϑεἰβανγβοσε (Ἐξ, 
οἡ ἰχ. 1) Μοβεβ σοηπεςῖβ ἰγϑῃβαςοϊ!οῃ5 οἰ ΟσοΙΥ 
τεϊδίεὰ ἴο ϑᾶςἢ οἴμεῦ δηά ἴο ἢϊ5 ρυγροβο νυ ἱτ- 
οὐ χτοχαγά ἴο 186 ογάοσ οὗ οσσυσγοηςθ. 

Θ. ΔΒεεγοὶδ Ὁ ἐδὲ ἐδ ἰάνοη ὁ ϑααξαη] ΤῊϊς 
δος 5 ̓ἀθ ποδὶ νυ ἢ [6 Βεπο-͵δακδη οὗ ΝῸ πὶ 
ΧΧΧΠΪΝ. 21, ὙΠΟΙΟ 8966 ποῖσ. 

Μοιεεγα)] Τμὸ Μοωεγοὶδ οὗ Νυη). χχχ. 21, 
ὙΠ ΕΓΟ 566 ποῖδ. 

ἐδεγε “σγου ἀϊε4] 1.6. σϊαϊδε [86 ρθορῖθ 
ὝΕγα δηοδιηροὰ δὲ Μοβεγὰ οὐ Μοβογοῖῃ. [Ιη 
ΧΧΧΙΪ. το 85 νγῈ}} ἃ5 ἴῃ ΝυπΊ. Χχ. 2ς 566. 
Μοιυηΐ Ηογ ἰ5 αϑϑϊσποά 85 ἴῃς ρίδος οὗ Αδγοηξ 
ἀεαῖβ. [{ 15 ρἰαίη ἴποη [μὲ Μοθογδὴ νγἂβ ἴῃ 
ἴδε πο ουγῃοοά οἵ Μουπΐ Ηοτ; δηά (ἢ ϊ5 
'5 Ποπβιτηθά ὈΥ͂ ΟἾΒΕΓ ποίίοεβ οὗ [πδ Ἰοςδ) ἐγ. 
566 ποῖδ οὔ Νυπιῦοῖβ ὅς. Αἄζοη αϊὰ ποῖ 
ἀἴ6 ἴῃ ἴΠ6 σδπρ, ποίξδοσ, ἔγοτῃη ἴΠ6 ἡδίυτο οὔὗἅἁ 
δε οᾶϑε, σου]Ἱὰ (δε σλπὶρ ὈῈ ρ τς θά δοῖυ δ! 
οἢ Μουπί Ηογ. [ἢ ννᾶ5 οὗ σουγβο ἰοςδῖοα οἡ 
ἴδε 5ορεϑβ οσ δ {πε ἴοοϊ οὗ [π6 πιουηῖ; ποσὰ 
ῬΓΕΟΙΒοΙυ δὲ Μοβεσαῆ. ὙΠεπος Μοβοβ, Αἄτοη, 
πὰ ΕἸελΖαῦ ““ννθηΐ ὑρ ἱπῖο Μοιης Ηοσ ἰη 
(ες οἰρῶϊ οὗ ἴδε σοπρτοραϊίοη," δηὰ “" Αἄγοῃ 
ἀϊοά ἴβεγε ἰπ {δὲ ἴορ οὗ ἴδε πιουηι᾽" (Νυχ. 
ΧΧ. 27---2ὲ). 

Ἐκακαγ δὲ “οβ΄ »επιογεα ἐπ... δὲς σἰεαάη 
Το δρροϊηπιθηΐ οἵ ΕἸθᾶζαγ ἴο σηϊηίϑίον ἴῃ 
Ρίδοο οἵ Αδσοῃ, 8ἃ8 ἰῃ υν. 1--- [Π6 χεβξυ οπ 
οὗ {π6 Πεοδίοσιο, δπὰ ἰῃ συ. 8, ο ἴδε εϑα- 
ὈΠ5Ησλοπὶ οὗ [Π6 τηϊηϊδσυ οὗἩ ἴπῸ 1 ον ίο5, ἰ5 
τεξεσττοὰ ἴο ἰῃ ῥγοοῦ οὗ ἴδε σοιηρ οίθηθϑο δηὰ 
0} 1π685 οὗ (ἢς τεσοπο δύοη οἰεςϊοά Ὀεΐνσθθη 
Οοάὐ πὰ [6 ρεορὶς ὈὉῪ Μοϑεβ. Ὑδουρὰ 
᾿Αδζοῃ νγ88 ϑοηϊοηςϑα ἴο ἐΐθ πῃ ἴἢ6 τά ογη 655. 
ἔογ δἰ5 5ὶη αἱ Μεγ δὴ, γεῖ σοὰ ῥγχγονι θὰ ἔοσ 

{πε ρεγρεϊυδίίοη οὗ ἴθ ὨΙρἢ-Ρ σι ποοά, 90 
[μι ἴΠ6 ρεορὶς ββουϊὰ ποῖ βυδεγσ. (αἴ ἰχ. λο 
δηά ποῖορ. 

7. σοιίδαίδ, α ἰαμά 9 γέυεγ: ΚΓ «αυαἱεγ 
Ῥδυθης ἘΠ ΕΟ Δ] τηθπίοη 15 πιδὰς οὗ [δ6 ἔνγο ἰουγ- 
ὭΘΥ5 ὙΒΓἢ ποχί [ο]οννεὰ Αδγοπβ ἀδαίῃ ; δηά 
Ὑ (Πα 54π|6 {Π6ΠῚ6 ἈΡΡΑΓΕΠΙΥ ἴῃ νον. Οοὰ 
βῃονγθὰ (μὲ Ηἰ5 σᾶγε δπὰ ἰονε οὗ Η!5 ρεορὶθ 
ὙΟΤΟ ποῖ αἰ ηἰϑῃηοα Ὀδοδιιϑε οὗ ἴπῸ δίῃ δπὰ 
ςοηϑοσυδηΐ ἀεαίῃ οὗ [86 ἢγϑε 50] ΠΥ 80" 
Ροϊηΐϊοά δηὰ οεῆς!4] πηραάϊαΐογ, Αδύοη. Οοά 
Ἰεὰ {ποτὶ τοσὰ (ἢ 5ροῖ σσπεῖα ἴπΠοΥ δὰ ψἱῖ- 
Ὠοβϑοα Ασομ ἀδραγίυσγο ἴο ἃ ἰδηά οὗ σοϑὲ δηὰ 
το γεβδηηθηῖ. [{ 15 ροϑϑὶ 6 πόνγουοσ ἐμδῖ {Π656 
ἵνο σύ. ΠΙΔΥ Ὁ6, 85 ΠΊΔΥ 50ΠΊ6 ΟΕ ποίϊοϑϑ 
οὗ ἃ [ἰκθ ομβαγαοῖοσ, ἃ ζίοββ : ςἕ ποῖδ οὐ ἢ, 
10-ἡἭβ 2, 8ηὰ 20ο--22. ὙΠ6 ψογᾶς ὁ"δἱ (ἢαΐ 
Ὀχλο "1 Ὁ. 8 σΟΓΔΙΠΪΥ σοπηεςί {Πποπλϑεῖνοϑ νυ ἢ 
Ὅ. ς δῃὰ ποῖ ψ ἢ Ὁ. )η. οι 15 δε Τοἵ- 
θα μδὴ οὗ Νυπι. χχχὶϊι. 22, ΠΟΤῈ 8566 ποΐδ. 

Θ. 441: ἐδαὲ ἐΐ»6} ἐκ ε. ἴῃδλξ οὗἩ 186 δῃοδηρ- 
τηρηΐ δἱ δ᾽ηαὶ, 45 [86 νυοσγὰβ 450 ἱσχῃροτΐ ἰῃ υ. .. 
ΤΒγουρπουῖ (ἢς ρᾶββαρο ἴπε ἴἰπλὸ οὗ ἴΠ6 ᾿πὶ- 
Ῥοτίδηϊ ουβξηΐβ δ δ1:δὶ 15 Κορῖ ἰῇ υἱονν, δηὰ ἰ5 
τονοσίοα ἴο 85 δᾶςἢ ἱποιάθηξ ἰ5 Ὀγουρης ἔοτς 
ναὶ ὈΥ Μοϑεϑβ, δυάδα ἴο 5 ΕἸ ΘΏΓΥ ἔογ δ18 
ῬΌΣΡΟΘο, δηὰ εἰϊπηγι5ϑθά, 

ΑΚ5 ἴδε ὑγοβίβ ννεγὰ οὗ ἴδε (τἰδε οὗὨ 1,ενΐ, 
(Παῖγ βροςῖδὶ ἀυτιεβ, 5 γι Ὲ}] 45 ἴῇοϑε Ὀεϊοηρίηρ 
ἴο [Π6 οἴεσ 1,εν 65, ΤΩΔΥ ΣΟΠΕΓΑΙΥ 6 Δϑεὶρηποά 
ἴο ἐδιαῖ {106 ἐπ σοηττδαϊδιηςίίοη ἴο ἴδ οἴδεῦ 
εἰεσυθῃ. [ἴ νγᾶβϑ ΡΥΟΡεσὶγ (ἢς ῥγοϑί᾿β οῇῆος ἴο 
01655 (ΝΠι. νἱ. 22 544.), δηὰ ἴο πιϊηϊδίεν Ὀεΐογα 
{πε 1μοτὰ (ςἢ. χνιὶ!. ς)., τ Β15ὲ [Π6 ΠΟΙ -ὈΓΙΘΘΕΥ 
ΆΤΑΙΥ οὗ Κοβδῖῃ (ΝΏπι. ἵν. 19) μβαά [6 ἀν 
οὗ Ὀεδασίησ ἴπὸ αὐκ. Βυΐ Μοβδβ 15 ον] θη γΥ. 
Ποῦο βρεαϊκίηρ οὗ [86 εἰεςίοη ΌὉΥ Οοά οὗ ἴδ6 
{Πῦ6 οὗ 1,ενΐ δ ἰαγρε, ρυοϑίβ δηὰ οἴδοῖβ 8150, 
ἴον Ηἰβ οὐῃ ϑεῦνιοθ. Οἡ ἴθ ρῥᾶϑϑαξθϑδ ἴῃ 



ν. 1τ1---τα. 

Πελγκοπεά υπῖο πιὸ δἱ [πδῖ {{πὶ6 
αἶ3ο, σμά ἴῆες ΙΟΚΡ νου] ποῖ ἀς- 
ΒΊΓΟΥ ἴπεε. 

Ι: Απά τε ΓΟΚΡῸ 5864 υπῖο π16, 
ἢΗεΡ. Ατῇϑο, ᾿ἴλκε Ζῤγ Ἰουγηευ Ὀείογε τῆ6 
ἄρ, 5 ρεορίε, τπδῖ {ΠΟΥ ΠιᾶῪ ΡῸ ἰῃ ἀπά ροβ8- 

8638 (ἢ6 ἰλπά, τ ΠΟ 1 βδυγᾶγα υηΐο 
τηεἰγ ἔδίπειβ ἴο ρῖνε υπίο {Π6Πὶ. 

12 ἢ Απά πον, ἰϑγδεὶ, ννῆδλε ἀουῇ 
τῆς ΓῸΚΡ τὰγ Οὐοά τεαυῖτα οὗ {Π66, 
δυῖ ἴο ἔξαγ τῆς ΓῸΚΡ ΤΥ Οοά, το 
ννΑὶκ ἴῃ 411 ἢἰ5 ψψάγ8. ἀπά ἴο ἰονε ἢΪπ|., 
δῃὰ ἴο βεσνεὲ ἴῆες ΓᾺῸΚῸ τὰν Οοά 
νὴ 411 ΤΥ μεαγὶ δηὰ σῇ 411 ΤΥ 
8οι)}. 

ὈΕΤΕΚΒΚΟΝΟΝΥ. Χ. 

12 Τὸ Κεορ ἴῃς ςοπιπιαηάπιοηῖ οὗ 
τε ΙΟΚΡ, δηά ἢἶβ βίδϊυῖεϑ, τθ ἢ 
Ι ςοπιιδλπά τπεὲ ἢ ]8 ἀδγ ἔογ τΥ 

ὶ 
14. Βεδοϊά, τῆς πεάνεη δηά τῆς 

Ὠεάνεη οὗἩ μδξάνβῃβ ἐς ἴῃς [ΟΚ.᾽8 ΤΕΥ 
(οά, τῆς εὐαγῆ σέο, νγῖτα 41} ταδὶ ᾿ ῬΘΙ 5. 

τΠεγείη ἐς. 
Ις ΟηΪϊγ ἴπε ΓΟᾺΡ Βδά ἃ ἀεϊίρῃς 

ἴῃ τὴγ δίδπειϑ ἴο ἰονε τῆεπι, δη4 ἢς 
σἤοβε τηεὶς βεεά αδἴϊεγ ἴδηι, σέ γου 
ἃῦονε 81] ρεορῖς, 8 ἐξ ἐς τ15 ἀδγ. 

16 Οἰτουπιςῖβα τῃοτγείοσε τῃς ἔογο- 
5 Κίη οὗ γους πεαγῖ, ἀπά Ὀ6 πὸ πιοῖδ 
8Έ πες κκοά, 

Πουΐ. τοϊδτηρ ἴο ἴῃ6 ὑγίεϑίβ δπὰ Ϊ,ονϊΐοϑ, 566 
[ηϊτγοἀὰ. ἃ ν. ἀηὰ Νοῖο δὲ εῃὰ οἵ Ἅσβδρ. χυ!ῇ]. 

18 8β8ηη. Αἴεν ἴποϑο εἰρηδίίς ὙγΑγ Πρ 9 
ἀραϊηϑῖ 56 υσὶ  ϊοουθηεβα [Π6 της Ιραὶ ἴορις 
5 τοϑυπιοὰ ἔγοπι οἢ. νἱ., δηὰ τηϊ8 ἀϊνβίοη οὗ 
16 ἀϊδοουγθο 15 ἄγανσῃ ἴο ἃ ςοποϊυδίοη ἴῃ (δ 
Ποχὶ {πο ΟὨλρίοιβ ὈΥ ἃ ϑεγίεβ οἵ ἀϊγεςῖ δηὰ 
Ροβινα Ὄχμοσγίδίίοῃβ ἴο ἃ σασεῖι)} ἢ] Π]πλοηΐ οὗὨ 
ἴῃς ἀυζίε5 ργοϑο θά ἴῃ ἴπ6 ἤτοι ἔνο οὗ ἴδ6 
Το ϑνοσάβ. Ῥυίάδ μανίῃς Ὀδθθη βῆονηῃ ἴο 
Ὀ6 υξίεῦγ οὐἱ οὗ ρίδος ἴῃ ἴμοϑθε ψῆο Παὰ 50 
οἴη ρῥγονοϊκοὰ Οοά, δῃὰ σψῆο ονγοὰ {δεῖν 1] 
ἴο Οοὐΐβ ἔογρίνοηθββ ἀπηὰ Μοϑοβ' ἰηςγοδίῖοβ, 
ΤΟΤΆΔίη5 ἴον [5γ86] (0 σῆδκο ϑυςἣ τοΐυσγη 45 15 

10]6 ἔοῦ Οοάξ υἱπάδοβοσυοαὰ πηογοῖθβ, ΟΥ̓ 
ονἱηρς δηὰ ἔδατίης Ηἰπὶ ἀπὰ αἱ  ΘΠΕΥ Κεορίης 
Ἦΐ5 σοπἡτδηθτηθηῖς. Βοῖίἢ! ἔον ονε δηὰ ἔδδγ' 
οὗ Ηἰπι ἀρυπάδηϊ οδυϑεὲ ἰ5 ἄσγανσῃ ἔγοπὶ Η 8 
Ῥαϑὶ ἀθδὶηρϑ 1 [5γδε] : ἔἕτοσῃ Η!5 οοηάσβοθη- 
βίοῃ ἴο ἴμεῖσ ἔδί ποτ ίυν. 14, 1.5}, ἀπὰ ἴο [Ππεπ|- 
86 |ν65 ἴῃ πεῖν ἀϊσῖσεςβ (νυ. 18, 19); δηὰ ἔγοπι 
Η!ς ρτοδί δοῖβ ἴογ [ῃοπὶ ἀηὰ δραϊηϑὶ {πον Θη6- 
Τηΐοβ (υ. 22: ΧΙ. 1 544.). ΕἾΠΑΙΠΥ Μοϑαβτεπιηὰς 
[δ6πὶ οὗ ἴπ6 σοπϑοαιδηοθα νὩΙΓἢ ἀὐγαϊς (μεσ 
ςοπάυςῖ; Υ δηὰ ϑυσοῦθβθβ ἰξ {ΠΕ ὃ6 
ἕαὶ ταιδίογζυηθ δηὰ ϑοέτον ἰξ οἴ εγυνίϑα 
(χϊ. 11--.-ς). ὙῊ6 αἰϊζοσηιδιῖνε 15 5Ο]ἙΙΏΠΪΥ 
δηὰ ἀϊςης Εν 9εῖ Ὀείοσο ἴδοπ, δηὰ [δδ Ἑ“ποῖοα 
οοχηγἶοὰ ἴο ἰμοηλϑοῖνος (χί. 26 5344.). 

12. «κά ποευ, Τγαεῖ͵ ὅχο. ἰ.6. ",δῖησα 81} 
(δὶ ἔθου δαϑὶ 15 (ἢυ3 βῆονγῃ ἴο Ὀ6 οὗὨ πηοτδ 
ἔτασο, ψδουΐ ἀσϑοτὶ οὗ [πϊη6 ονγη. 

«υδαί (ο ἐδεὲ 1 0ΚῸ 67) Οοά γτεφωῖγε, δις.} 
Α ποϊοννογίὮυ ἀσπιαηα, ΟΟοά Βᾶ5 ἴῃ ἴῃς Μο- 
δὶς ἰδ Ῥοβ Πνεἰ Υ σοπηπιδηάοα ΤΥ Ὠΐη 8. 
ὝΠοθ6 βοννονοσ σοϊδίο ἴο ὀχίοσηδὶ οὐϑοσνδησοβ, 
ὙΓΠΙΟΣ ΙΕ πεεὰ δ σδη Ὀδ οηἰογοοά, Βιῖ]ονο 
δηὰ ψεπεσδίοη σληποῖ Ὅδ δηξογοοά, ὄνθη ΟΥ̓ 
Οοά Βίἰπιϑεῖῖ, ὙΠΕΥ πιυσῖ Ὀε Ξροπίδηθοιιβ, 
Ηδρδῆοθ, οὐδ ὑπόοσ ἴπ6 Δ] οὗ ογάϊηδηςθϑ 
ὙΠΟΓΕ 50 ΤΟ ἢ νγᾶ5 ῬΟΓοΙΠΡ(ΟΣΙΥ ἰαϊὰ ἄονσι, 
δηὰ οπῃμηϊροίΐθῃοθ νγᾶβ γοαΥ ἴο Τσοπιροὶ οὔθ- 
ἀΐοηοο, ἴδοϑο βεητπηρηΐβ, ὙΥΏΙΟΒ ἄτα ἴῃ 5ρίγιξ 

δηὰ [πὸ οὗ {πε ἢ οἷθ, μανς ἴο Ὅς, 85 [ΠΟΥ ἈΟΙῸ 
ἀτο, ἰην θα δηά 50]1ς6ἀ. 

14, ῥεανεν οὗ δεαυε."} (ΟΕ τ Κ. Υἱῖϊ. 27: 
Ῥϑ, οχῖν!. 4. Ὑ 8ὲ ρἤγαϑο 18 δὴ ὀχῃδιιβέῖνε οῃδ 
1|κὸ ββουϊα βσουϊογυπι,, αἰῶνες τῶν αἰώνων ; 
δηά ἱπηροτῖς 411} νος οδη ὃ6 ἱποϊπἀοα υηάον 
(Π6 παπῖθ οὗ βεάνεη. ΟὙξ δὲ Ῥαι}}5 γεσοοτὰ 
[δὲ [6 δὲ Ὀδδη ““σδισμί ὰὑρ ἴο [πὸ [τὰ 
Βοανθῃ," 2 Οοσ. χῖὶ, . Ὅ8ε ἀεοϊαγδξίίοη [δδὲ 
ἐἤρανοη ἂηὰ [6 μοάνθῃ οὗ μιοανθηβ 5 106 
1 ογά 5᾽"} σψγάγη8 [5τοὶ {μδὲ [Π15 δι ΠΟΥ 18 
Ὠοῖ Ιοσλὶ δηὰ οἰγουπιοοχδοὰ ; (δῖ Ηδ τυᾶβ 
ποῖ ἴῃ ΔΩΥ͂ νΑΥ͂ Ὀουπὰ ἴο τηᾶλῖκο οἰοςοη οὗἉ 
ΙΞτδεὶ, Ὀυΐ ἀϊά 50 (νυ. 1:5) οὗ ΗἰΪβ8 ονγῃ ἔγθε 
ξτᾶσο. 

16. Ογεωηπεμο ἐξδέγεΐογο ἐδὲ Τογο ζίη οὗ 
οι δεαγί, ἀπά δὲ πὸ ὑπόγε “ἐϊϊηπεοζε] Οα 

ΟἸγουμλοϊϑιοη 866 δῇ. χυΐ!, Νοῖς δὲ εηὰ 
οὗ Ἑςπαρῖεσ. ΤΤὨϊ5 ν. Ροϊηΐβ ἴο (ἢς βρίΠυδ] 
ἱτηροχί οὗ οἰγουτηςϑΐοη, (Εἰγουτηςϊϑοη τηϊϑῖ 
ποῖ ᾿ὲ τεραγάθα 5 ἃ γε δάορίθα ὑγης ΡΟ Υ 
ῸΥ 5ΔΠΙΪΔΙΎ τοϑδϑοηβ, δπὰ ἱποογρογαϊοα ἰηΐο 
[ἢε συλ] οὗ Μοβοβ ὈΥ ὙΨΑΥ͂ οὗ βεουσης 1ΐ5 
ΤΟΡΌΪΑΥ οὈϑοσνδηςθ ΝΟΣ 15 1 ὁπουρῇ ἴο τὸ- 
ξατὰ οἰγουμπλοίβίοη 85 γοργΓΕΘΘ ΠΡ ΤΔΟΓΟΙΥ 16 
ΡΟΠΙῚΥ οὗ πεατί δπὰ 16 τοφυϊγεά οὗ ἴθοϑε το 
ννουϊά ἀράϊοαδϊε [Ππεπιϑεῖνος ἰο Οοά. ὟΑΕτγοιπ- 
εἰβίοη νγαᾶβ σαῖπεσ ἀσϑιίζηθαὰ ἴο 8εῖ ἕοσί ἢ [δ6 
ἔτ} τ ὨΙΟΒ 1165 δὲ [Π6 ὙΟΥῪ Ὀ45}5 οὗ σεουθαϊδὰ 
τοὶ σίοη, δηὰ νυ ϑῖοἢ στοαυΐγος ἴο 6 χεοορηζοα 
ἃ38 ἃ ΓΟ ΑΙ ΠΑΙΎ ἴο [86 Ξανὶηρ τεςορύοη οὗ 
τενραϊθά συῖα, [Δὲ πιᾶπ 15 ΟΥ̓ πΔζισο “ὙΟΤΥ͂ 
ἔδυ βοηξε ἔτογῃ οτἱβίπαὶ στρ ϊοουϑη655,᾽ δηὰ ἰπ 
ἃ 5ἰδῖε οὗ σηπῖυ ἴο Οοά. ῬὉΤΠδ Ρεγθρίουγ 
τοαυϊτεπιοηΐ οὗ αἰγουπης 5οη 85 [86 5δοσδαηθηξ 
οὗ δάπηϊξϑδίοη ἴο [6 ρῥγν!]οχοα οὗ [ἢ6 ςὨοβοη 
Ρεορῖς ἀεποίοα [δαὶ 1Π1]5 ορροβπίοῃ πηυϑὲ δ 
ΔΚοη ΑΥΔΥ͂ 6ΓΘ τηδη σου] δηΐοσ πο σονοηδηξ 
νι Οοά : «πὰ (δὲ ρϑου τ παίυτε οὗ ἴΠ6 
τῖϊς ἰΐβο! ἰηάϊοαϊοὰ ἴῃς οΥψίη δηὰ Ἵδυϑὲ οὗ 
τηδὲ ορροβὕοη, δηὰ τρδγκοά τπδὶ οἰοπηεηξ οὗ 
ΟἿν πδίιγο Ὡς ἢ 15 (Π6 τηοϑῖ ΚΌ ΠΥ δηὰ {8]1θῃ. 
[τ ννᾶβ [Ὠγουξιι [Π6 Βεϑὴ [παΐ πιδῃ ἤγϑῖ δἰ ππϑὰ 

837 



8. χὅ 

εἰ Εὸν ἴδε ΓΟΚῸ γοιγ Οὐοἀ ἐς 
σα εἴ πτι δηὰά ], ογά οἵ Ἰογάβ., ἃ 
ρτελῖ γ ἃ ΠΡ) ἀπά ἃ τοΓΓΙΌ]6. 

73 (ἄγου, τῇς ““τεργάθιῃ ποῖ Ρεγϑοῃβ, ΠΟΥ 
πρ ἢ το. ἐδίκεζῆ γεννασζά : 

κι ἈΠ χβ Ης ἀοῖὰ εἐχεσιίς τῆς Ἰυάρτηεηΐέ 
οπι, 8... οὗ (ἢ6 1} 67|688 ἀπά τυάονν, δηά ἰον- 
0]... 6. 6(ἢ {πε βίγδηρει, ἴῃ ρίνίηρ ᾿ἰπὶ ἐοοά Ἐρδ. 6. : 
ΟἿ. 4 οἰ, Δπηἀ ταϊπιεηῖ. 
ρει ΠΟ 10 μονα γε τβογείογε ἴῃ βίγδηρεγ: 

ἴογ γε ΕΓα βίΓΑηροΓβ ἴῃ (ἢς Ἰαπ; οὗ 
Ἐργριί. 

Ζ «ναρ. 6. ᾿ 20 ΖΦΊ Που 5041} ἔδαγ ἴῃς ΓῸΚΡ ΤΥ 
αι, Οοά; Ηΐπι δὶς τῆουι βεῦνε, ἀπά ἴο 
ἴαῶκες 8. δἰπὶ 5841: του ἢ οἶεανε, δηα βυγεᾶγ ὈΥ 
Ὁ “ἴαρ, 13, ἢ8 ΠΑΠΊ6. 

21 Ἧε ἐς τῦγ ργαΐβα, δῃηά ἢε ἐς (ΠΥ 
Οοά, τῆλι μαι ἄἀοπε ἔοσ ἴπες {Π686 
στεαῖ δηά τεγγῖδ]ς τῆϊηρβ, νυ ϊοἢ της 
αγε8 δᾶνα 566. 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΝΥ. Χ. ΧΙ. Ἵν. 17--. 

22 ΤΥ ἔδίθεῖβ ψνοπὶ ἄοννῃ ᾿ἰπῖο 
Εργρὲ "σὰ τῆγεεβοοτγε δηά ἴθῃ Εν ἐΟκα «ὁ 
80Π8 ; ἃπά πονν τῆς ΓΟΚΡῸ τῇγ (ὐοά Εἰχοά. τ. 5 
Βλτῃ πιδάς [πες [28 τῆς 8ἴλιβ οὗ ἢθδ- Ὁ ΘΕΒῊΣς 
νεη ἔοσ τυ ἰεἰτιιά6. : 

ΓΗΑΡΤΕῈᾺΚ ΧΙ. 
Σ Αν ἐχλογίαδονε ἐο οδεαίδρες, 2 ὃγ ἐλεῖγ οτονε 

ρος Οὗ Οοαδ: ξγδω τοογξ:, 8 ὧν 2γονεῖξέ 
οὗ Οοαῦς ργοαξ ὀίεετίηρε, τό αμα ὧν ζἀγεαζον- 
ρει. 18 ΑἹ καγομέ οἰμάγ ἐς γεφμῖγαΐ ἐμ 
Οοα᾽: τοογφ. χὅ 714 ὀϊεσσέπι, ἀρα οὩ7:6 ἐξ 
“εἴ δοΐογε ἐλένε. 

ἨΕΕΚΕΕΟᾺΚΕ δου 8841: ἰονα 
τς Γοκὺ τῆγ Οὐοά, τἀπηά Κεερ 

ἢϊ58. οἴδῦρε, δηά ἢΐ8 βίδιυϊεϑ, δηά ἢ18 
Ἰυάρπιεπῖβ, δπά ἢ 8 σοτηπηδηἀτηδηῖ8. 

ΥΨΔΥ. 
2 Απά Κπον γε τ 8 ἀδγ: ἴογ 7 

τῤέαξ ποῖ τ γουγ σὨΠ]άγεη Ὡς ἢ 
ἢανε ποῖ Κποννῃ, δπά ψῆϊο ἢ μαναὰ ποῖ 
866 η ἴδε Τἢαϑεβεπιεηῖ οὗ τῃ6 [ΚΡ 

ἃ5 ἴξ 15 αἷϑο ἰῃ {δὲ ἤσϑα, 115 ξιηοξοηβ, 1υ318, 
ὅτε. τ[μδῖ πηδη 5 γορϑ !οη δραϊηϑδὲ Οοά ἙΠΙΘΗ͂Υ 
Τηδηϊ θϑίϑ 1156} 511}. [{ ννᾶβ διπρ' (Πογείοσγο 
τδὲ τῆς σγτάροὶ ψϊοῖ 5ῃοι]ἃ ἀσποῖο (86 
τοιουδὶ οἵ [5 εϑισδηρεηθεηΐ ἴτοαὶ Οοά 
βῃουϊὰ 6 του ἰη [6 θοάγ. Μορεβ [βθη 
ΒΕ ἤοϊ]ονν5 υρ (Π6 σοτηπιδηὰ “ἴο οἰγουπΠΊςΙ56 
186 Ποατ" ψῖ [Π6 νναγηΐηρ ἴο Ὀ6 ΠΟ ΣΟΓΟ 
5Πποοκοά.᾽" Η!5 πηοδηΐϊηρς 15 [ῃδί [Π6Υ 5ῃουϊὰ 
ἸΔῪ δϑίὰβ {μαὶ οδάυγδου δηᾶὰ ρεογνεγθεηαββ 
κτονγατ5 Οοά ἔογ νος ἢ μὲ δα Ὀεεη τεργουϊην 
ποτὶ, Ὡς δὰ ᾿ἰοεὰ ἴποπὶ ἱπίο 50 ;ΣΩΔΗΥ͂ 
{Υδηϑ τ βϑοπ5 οὗ [Π6 σονθηδηΐ δης σεν 5 ἔγοση 
Οοά, δηὰ νι ϊο ἢ νγᾶβ8 Ἔρος Δ} τὰς ςοη- 

οὗ τῃδί Ιουε δηά ἔξαγ οἵ Οοὰ τεαιυϊγοὰ ὉῪ 
[δε ἴνο οὗ ἴε Το Οοτηπιδηάτηθηῖθ. 581- 
ΤΑΙ ΑΓΥ, χχχ. ό, οἰγοιπηοϊϑίοη οὗ ἔπε οατγί 15 
βροΐοη οὗ 88 ἃ ποοδββασΎ σοπΠα! οῃ οὗὨ Ἰονίηρ 
Ὅρα; δηῃ οη ἴδ οἴδεῦ δαπὰ {πὸ θροεῖ “υη- 
οἰγουπηςοϑοα ̓" 15 ἀρρ δὰ ἴο ἴπῸ ποασί, 1105, ὅζε, 
ἸμδνΧχυ]. 41: [ἐγ ἷν. 4; ἘΖΟΚ. χ]ν. ο: Αςίβ ΥἹῖ. 
ΣΙ, ἄχςς,, ἴο ἀφηοίε [6 πδίϊννο ἱπολραςν οὗ [86 
ΤΑΙ ΟΙ5 οὗ ἴε Ὀοὰγ ἔογ Οοὐβ βϑεσνυϊοσθ, ὍΤδὸ 
Ἰλησιιᾶρε δϑϑοοίαιθαὰ ν ἢ οἰγουτηςϑίοη ἴῃ (ἢ 6 
ΒΙ1Ό]6 ἀϊπεϊη συ ϑηθ5 ἴης ι.ιδὲ τηδάδ οὗ [ἢ]5 σιῖο ἴῃ 
16 [εὐν ἢ τοὶ σίου ἔτοπι ἴδδί ἔουπὰ δπιοηρϑὲ 
ςογίδίη δοαίπθη πδίίοθβ. ΟἸγουπηςίϑοη νγᾶ58 
Ῥταςἰϑο ΌΥ ἴδοβε παίϊοηβ, δῃὰ 85 ἃ σε! ρου 
Πῖε; Ὀυΐ ποῖ ὈΥ͂ Δηγ, ἴε ΕξΥΡ(δηβ Ῥγο Δ Ὀ]Υ͂ 
Ἔχοερίοά, δ 4]} τὰ [6 [ονν 5} 56η56 Δηά πΊ6Δη- 
ἴῃ. [{ ἰ8ουπὰ ε.χ. ἀπιοηξϑίῖ ἴμ6 ῬΒο ηϊςϊΔη5: 
δυΐ 45 οηο οἵδ οἶδ58 οὗ υ.585:65, Πυπιδη 5Δο τ ἤοο5 
δοίης δηοΐδθοσ Ὄχδηιρῖθ, δ ἢ σεῦ ἀοερπεά 
(ο ἄρρϑδϑθε ἃ ἀθίΥ τεργοβοητης (ἢ6 ῥοννγοῖβ 
οὗ ἀφδίῃ δηὰ ἀσϑισγυςςίοη, ἀπά 300 ἴδογον 
ἔοτε ἴο ἀεἰ!ρῃξ ἴῃ Ὠαπιαη ρυϊνδίοη ἃπὰ βυβετ- 
ἴηξ. 
ΤΙ σγουπᾶὰς οἡ Δ οΒ Οἰγοιπιοϊϑίοη ννᾶ3 

ἱπηροϑθοαὰ 85 Ἔϑϑθητῖδὶ ὈΥ {μὲ 1 ἂνν ἀτὸ [Π6 5δ πὶ 
85 ἴῃοϑο οἡ ννϑϊοὴ Βαρίϊ5πὶ 15 χοηυϊγοὰ ἴῃ 186 
ὐοβροὶ. ὙΒε ἰαἰῖον ἴῃ ἴῃ6 Νενν Τ οϑϊδηηθης 15 
ΘΙ ΓΟ δηδίοσοιιβ ἴο ἴ86 ἔΌσΠΊΟΥ ὑπάοσ (ἢ 6 
ΟΙά; οὗ. (οἹ]. 11. ΣΣ, 12. 

17,18. ἔὸν ἐδε Τοκ γοωρ Οοά ἐς Οοά ς᾽ 
ο΄, απά Ζιογά 97 ἰογ:, δκς. ὙΤὨδ ἀσπιδηὰ ἔοσ 
ἃ ΒΤ πο γ οἡ ἴῃ6 ρατγὶ οὗ [βγϑεῖ οὗ ἴδδὲ τὸ - 
ἔταοϊογίποϑβ (ουνναγάβ Οοά ἴο τς ἢ ἘΠΕΥ τοῦτο 
ῬΓΌΠΟΘ, 5 ΤΟ] οννοὰ ὑρ ΟΥ̓ 8ἃη δἀπιοηϊξίοη ζτὸ- 
βροσξηρ Η!5 τλδ)]σῖγ δὰ οτηπηίροίΐεποθ. Α5 
Ἧς 5υπὶ5 ὉΡ ἴη Η!πλϑε] 41} ρονγοῦ δηὰ παϊρῃξ, 
Ης 1} ποῖ (νυ, 17) δοςερὲ βδοσίῆσεβ οἵ 15 
(ς Ρ5. 11. 16) ἴο νγίπ Η58 ἕδνουσ, ποῦ ψ1} Ηδ 
ἰοϊοσγαῖθ γεϑιϑίδηςθ, οἰ ΠΟ ἀραϊπϑὶ Ἡ ̓ πΊ561Ὲ ΟΥὉ 
(υ. 18) δραϊηϑξὶ ἴδοϑα σβοσ Ης ἴδκο5 ἰηΐο Ηἰς 
Ῥσοϊθοϊίοη, 

18. ΤΠ υηοἰτουτηςϑοα ἢοαγί 15 ἐυοῦ ὑγοιά, 
δβαγά, 561 ῆ5ῃ}. ὙΤὴθ 64}} ἴο Ρυΐ ἃ ἄννᾶγ ἰ5 
παζυγΑΙΥ σουρ]οὰ (ποτγεΐοσε ἢ δὴ δάπλοηϊ-. 
οη (δδὶ τπουρὰ ““ Οοἀ Ὀδ δίψῃ, γεῖ δῖ ΗΘ 

πηῖο ἴδ 6 ον," δπὰ ἢ δη ᾿η)υπο- 
ἔοη ἴο “ἴονο ἴδε δἰσδηρογ, 45 Οοά δὰ Ἰονοὰ 
1ποπὶ θη δι γδηρβοῖβ ἴῃ ΕΡΥρί." ὙΒὺυ5 νουϊὰ 
ἰς Ὀ6 βῆονγῃ {παῖ ΠΟΥ Βδά εἰγουτης5οα {Πεὶγ 
Βιεατίβ ἱπάοο (οἷ. σΣ δῖ ] μη [1]. το, 17, δπά" 
ἷν, 20). 

ΟΟῊΗΑΡ. ΧΙ. 1. ἀεεῤ δὶ: ἐδαγρε] Οὗ Ἰαντ. 
ΥἷΙ. 2. : 

Ὡ. “41π4 ἔποαυ γε δὶ: ἀ47: ὃν 1 “ῥεαξ ποῖ 
«υἱὴό γον ἐδ άγεη αυδίερ ῥαωε πο ἔποαυη, απε 
«υδίεδ δαυε ποὲ “τη ἐδε ἐρασἐοηιεπὶ 9 ἐδ 
1 οκο γομν Οοαῖ, δίς κγεαΐπσις, δος. ἘἈδηάοτ: 
Απὰ ΟὟ γ80 8158 δ (7ῸΣ 1 Βανο ποῦ ἴο 
ἄο 1} ΥΟῺΣ ΟὨ]άΣΘΣ ὙΏ1Ο ὮδΥθ ποῖ 
ἘΠΟΤῚ διά ὙΒΊΟΝ ἘΔΥΘ ποῦ 5061}} ὕὉ8 8 



ν. 2-10.] ΒΕΤΕΚΟΝΟΝΥ͂ ΧΙ. δ3σ 

τΠεῖγ (οηῖ8, 4πάὰ 411 τς ἴ3υδείδῃηςςε ! Οτ, 
(ἰδὲ ἔτυας ἴῃ τπεῖγ ροββαϑϑίοῃ, ἰῇ [δ 6 φέακεν 
πιἰά5ὲ οὗ 411 [5γδοὶ : τυλέοα γοές 

7 Βιυῖ γουγ εγεβ πᾶνε δεθῇ 41] τῆς ἐάγμ. 
ρτελῖ δοῖβ οὔ με [οκΡ ψἘΟἢ Πα ἀἰά, νας αὐ 

8 Ὑπιετγείογε 3841} γε Κεαρ 411 τε "κγ2, 

: ΤΣ ὯΝ (ὐοά, 8 ργεδίηςββ, [ΐβ8 σι ΐρμΥ 
᾿ ὦ, δηά "8 8[Γεῖςῃδα οιμ ἅγπι, 

Απά ἢΪβ5. πιίγαςςβϑ, δηὰ ἢΐς δοῖβ, 
ΨΚ ἘΙΘΩ ἢς ἀἰά ἱπ τπ6 πκἰάϑε οὗ Εργρι 
ἀπίο ῬΒΆγΔΟΝ τῃ6 Κίπρ οὗ Εργρῖ, ἀπά 
πηῖο 411 ἢ 8 ἰδληά : 

4 Απά ψῇδὲ με ἀϊά υπίο ἴδια δγπν 
οἵ Ἐργρῖ, υπίο {πεῖγ ἤοῦβαβ, δηά ἴο 
(ΠΕ Τἤαγίοῖβ; δον πὸ στρδάς τῆς 
ὑγαῖοῦ οὗ τῇς κά 8ε4 ἴο ονεγῆονν 
ἴΠεπὶ 48 {ΠΟΥ Ρυγβϑυεά Δεσ γου, δηά 
ῥοιυ τῇς ΓᾺΡ Βαῖῃ ἀεβιτογεά τἢεπὶ 
ππῖο τΠ15 ἀὯγΥ ; 

ς Απά νϑδῖ με ἀϊά υπῖο γου ἴῃ 
(6 Ὑ]άδγηθ88) ΠῚ} γε ολίηα ἱπίο 
15. ρῥἷαᾶςε ; 

6 Απά “ψῆδῖ ἣἢς ἐϊά πηῖο )4- 
(ἤδη δπὰ Αδίγαπι, ἴδε βοπβ8 οἵ ΕἸαῦ, 

τοῦ. 15 (ῃἢ6 8ο0η οὗ Βοιδοη : ἤονν τῆς οὶ 
ορεποὰ ἢεσῦ πιουῖῃ. δηά ϑβιυνδι ονγοά 
τῆεηι 0.5 4ἀπηὰ {πεῖς Ὠουβε 48, δηά 

Ομ δα βοιηθΣῦ ΟΥ 1.89 ΤΟΒΡ, 815 εσϑδῦ- 
1988, ἄο. ὙΠῸ νογὰ “ ομδϑιϑοσηθηΐ ἡ ἰς 
δυἀ ΠΕ ἴλ6 δοσυβαῖῦνα ρονεστιθά ὈΥ {86 νοσὉ 
αἵ [86 Ὀεριπηΐης οὗ ἴῃς Ὁ., τεηάογοὰ “Κηονν "ἢ 
πη ΑΟὟ, ὙΒεςοΐοη ρῥἰδοοὰ δῇοσ “" ἀδγ " 5βουϊὰ 
τβοτγείοσο Ὀ6 σεπιονοά, δηὰ [6 ννογάβ Ὀεΐννθθῃ 
ὙΠ6 νετῦ απὰ ἰΐ5 δοςυξδῖίίνε ὑἰδοθὰ ἴῃ ρᾶσγθη- 
1Πι6515 85 ἄῦουε. ὅδε οἰ] ρϑ6 ἰὴ [6 τεῦς 
ἀσοσγάϑ, ΞΌρρ θὰ τη [δε Α. Ν΄. ὈΥ [86 ἰπϑογίοη 
οὗ “1 5ρεδῖκ, 15 δεϊζεσ Π]|1δὰ ὉΡ ἃ5 ἀῦους, ιἢ- 
(ἰεγϑίδηάϊηρς ἃ οοσιοη Ηδεῦγενν ρῆταβο (δαά- 
ἀαόδαν δαϑοο) : 30 δου 112, Κὶ ΕἸ], ἀπὰ [)εὶ., Βρ. 
νογάξςνοσ, ἄς. νὰ [6 ννογά8 “ΓΟ ἢ 
δδνα ποῖ κποόνγῃ δπὰ ψὩϊοδ μᾶνα ποῖ 56 θη, 
1:15 ΘΆ5Υ ἴσουχ ἴδ σοηΐοχί ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἃ οἶδυϑ6 
Θαυϊναϊοηξ ἴο ““ψ8δὶ γὰε αν Κπονῃ δηά 
566 ῃ.ἢ 
Το “ΟΠ Δϑεἰβοσηθης " σοηϑιοϊ δὰ ἴῃ [Π6 ΠΊΔΗΥ͂ 

ΤΙΣ ΠΥ δςῖβ, ὈοΪὰ οὗ ᾿ Διὰ ΤΏΘΣΟΥ, 
(Ὠπτουρἢ ψδιοῖ Οοάὰ δὰ κυϊάοά ἴΠπδπὶ ΠῸΠπι 
Ἐργρί ἴο (δε Ῥογάειβ οὗ [με Ῥγοπγιβξοά 1,δπά, 
ἼΠΙ5 Ἰονίηξ ἀἰϑοὶρ]π6 Μοϑε5 98]}15 οἡ ἴδπεπὶ ἴο 
ΤΟΟΟΡΊΪΖΕ δηά ἸΔΥ ἴο Ὠοατῖ: δηά ἴῃ 1}15 δῃηά 
τῆς ἔο]]οννίηρ ἔουν νυ. Π6 5ρεςιῆθβ ϑοῃ ἰθδά- 
ἴῃρ' ἰηφἴδῃςδβ οὗ 118 ὀχογςῖϑο, 

6. “1π4 ευδαὶ δὲ 414 μπῖο Παΐδαη απά “41. 
γαρι, ἐδὸ “οη: 07 Ἐδα, ἐδὲ σοης οΥΓ Ἀδμδεη} 11 
849 Ὀδεη ποϊοα ἴμαῖ Κογδῖ δηὰ ἴδε ἴον ϊῖο5 
γγο ἴοοῖκ ρατί ἢ Πὶπὶ ἅσσα ἢοΐῖ πιοη(ἰοποὰ 
Πογθ, δου ἱπ Νυπι. χΥυ!. “ Κοσδὴ δηὰ ἢϊ5 
ΠΟΙΊΡΔΩΥ " ἴοοκ 8 ἰεδάϊηρ ρασὶ ἰῃ ἴΠς τε δε] οη. 
[τ τΔῪ Ὅς δά ἀδὰ (μαῖ [Π6 πᾶπιὸ οὗ ἑ"Οη, [ἢς 
δοη οἵ Ρεϊεῖ " (ςἶ Νυπι. χυΐ. σ) 15. οπι θὰ 
αἰϑο. Βυϊΐ ἴῃ ἃ πιοῖὸ Δ]}υ}5οη 5υοἷ 845 τΠδὲ 
Ὀοΐοσγε ιι5, δηὰ πδάθ ἴοο ἰὴ 86 ῥγϑβϑοησα οὗ 
Θγοννη65565 οὗ πο ἴεῖβ, 1 νγ»ᾶ5 βιιρετῆυοιϑ 
ἴο ξῖνε 411} [6 πδπηθβ οὗ πε Ἰοδάεσβ ἴῃ “(ἰδ 

σοπητηδπἀπηεη8 νν ἢ] ἢ [1 σοπιπιδηά γοιὶ 
118 ἀλγ, ἴπδῖ γε πιὰῦ Ὅς βἴγοηρ, δηά 
θο ἴῃ δηά ροββ8688 ἴῃς ἰδηά, νυν! ποῦ γα 
8ο ἴο ροββ8688 ἰἴΐ ; 

9 Απά παῖ γὰὲ ΠΙΔΥ ῥγοϊοηρ γοει7" 
ἀλγβ8 ἰῃ τῆς ἰαπά, ψῃῖςἢ τς ΓοκΡ 
ΒΌΨΑΓΘ ὈΠῖῸ γοι ἔτ οβ ἴο ρῖνε τηῖο 
τπδπὶ δηά ἴο {πεῖν 8εθά, 4 ἰδηά τἰδὲ 
βονγοῖῃ νυν ἢ τ ]ἰς ἀπά ΠοπαΥ. 

10  ἔογ τῆς ἰαπά, νὰ τῆος δου 
ἘΠ ΠΟ ΣΕ ΕΟ 5 ποῖ 48 ἴῃ6 

ἃ οἵ Εργρῖ, ἔτοπι ψἤξηςε γε ολπιε 
ουξ, ποῖα τῇου βονγαάβϑε (ΠΥ 5εθά, 
Δ νναϊεγεαβέ :ὲ νὰ ΤΥ ἰοοῖ, 28 ἃ 
ραγάβη οὗ πεγῦϑ: 

δαϊηϑαγίηρ." ὍΠ6 οπηχϑοίοη οὗ Κογδῖὴ δηὰ ἴῃς 
1, ονϊῖο5 966 15 ἰηῖ6} 15 10]6 ὁπουρἢ ἤθη ψὸ 
ΤΟΩΘΙΏΡΕΣ τὶ Μοϑθεβ νγὰ5 δά ἀγεβϑίηρ δηὰ 
δΔαϊηοη ϑῃϊηρ, ποῖ (Π6 1,ονϊῖ65, Ὀυϊ 186 οοη- 
ξιοχαΐίοη δ ἰασζο. ὍΠ6 σεῦ] οη οὗ Κογδὴ 
ΘΥΪΔΘΠΕΥ ἱποϊυάοά δὴ αἰΐδοκ οὐ Ῥοΐὰ [86 
Θοο  οϑἰδϑιῖοδὶ δηὰ εἰν] ἀυσδηροιηθηῖς οὗ Μοϑοβ: 
8566 ῃοΐαΣ οἡ Νυπ. χυὶ. ὙΠῸ ΣΌΓΙΏΘΥ ὑγοῖο 
8.558116 ὁ ὈΥ Κογδῇ δηὰ Ἴοτίδιη οὗ ἴδε 1, ον ζεϑ, 
[86 Ἰαΐέογ ὉΥ ᾿αΐδδη, ΑὈίγαπι, αηὰ Οη, σὰ 
2:0 ΟἴΒΟΥ "ρσίησδβ οὗ ἴδ ΔΒΘοΙ Ὁ] " (Νυμι, 
ΧΥΪ. 2). 815 ἰδτῖοσ νγᾶϑ 6 ΟὨἹῪ Ρογίοη οὗ 
ἴδε βοάϊου Ὡς ἢ 11 νγὰ58 χεϊονδηὶ ἰο Μοβϑεϑθ' 
ΡῬγεβεηΐ ρυγροθε ἴο πδῖηδ: δηὰ δὲ τδεγείοσε 
ΠὨΔΙΌΓΑΙΥ Ομ ἴΠ6 ξοστηοσ. | 

αἱἱ ἐδ τωῤηείαπος ἐδαὶ «υα: ἐπ ἐδεὶν ῥον.ε:510η) 
Ἀδηάοσ, ΟΥ̓ΟΣΥ Δἰνέσπα 1) ὙἘ16Ὰ 701- 
Ἰογοᾶ ἔμοια, [Π Υ͂, "'Ἔυεσυ ἰνίην Την 
δἱ {πεῖν ἐξεῖ." ὉΠ Ἔχρτοββίοη ἀοδβ Ὠοΐ τηθδῃ 
{δεῖγ χοούβ, ΒΙΟΒ του]ὰ Ὀ6 ἱπο]υάοά ἴῃ {ΠοΙΓ 
ἐ Βου ΞΟ ΠοΪ ἀ8 δηὰ ἰδηΐ5,") Ὀυξ {πεῖν ΤΌ] οννοῖβ, 
ἀοοογιροὰ Νυμλ. χυΐ. 12 85 “" 41} (ἢ6 σχθῃ [δαὶ 
δρρεσγίδιπεὰ ἴο Κοσαὶ." 

10. Αποῖδοῦ πιοίίνα ἔῸσγ Πα ΠΥ 18 δά ἀρὰ, 
ΥἱΖ. [86 Θηγε ἀορεηάεπος οὗ ἴδὸ Ῥγοπιϑοὰ 
Ι,λπὰ ὕὑροη Οοἀά ἔογ [5 ἔεγ γ. [τ νγᾶ5 "8 
Ἰαπὰ βονίηρ ὙἱἘ τὰκ δηὰ ΠΟΏΟΥ͂ 5} γεῖ [}19 
ἐῖ5 ΓΙΟΠ 655 νγᾶ58 Ὡοῖ, 845 ᾿γ45 ("δῇ οὗ Εργρῖ, {[ΠῸ 
τενατὰ οὗ δυπΊδη 5111} δηὰ Ἰδῦουγ, Ὀμὰΐ νγᾶϑ, 
οὐ ἴδ σοπίσγασγ, [86 »ἱῆ οὗ Οοὰ 5 πρὶν δπὰ 
ΘΩΌΓΕΙΥ ; (86 εἴροϊς οὗ “ἴδ6 ἔοσπιεσ δηὰ ἴῃ 
Ἰλϊῖεῦ ταὶῃ5᾽" ϑεηΐ ΟΥ̓ Ηΐπ, Ὅῆὸ ϑρίπίιαϊ 
δἰξηϊβοδηος οὗ ἴδποϑθα ἀπὰ ΤΊΔΗΥ͂ Οἴου βυςὮ 
πμροκινο ολτς οὗ [δε Ργοπιίβοὰ 1 ,δηὰ σηυϑξῖ ποῖ 

ογὐοτϊοοκοά. 
Ἐξγρῖ ἀπά Οδηδδη δζὸ ἀϊϑιιηχιυ ϑηθὰ ἰῃ [ἢ ϊ9 

δηά [86 Ό]]ονης Ὑόσϑοβ, ΌῪ οοτγίδίη οὗἁ ἴΠΕΙΓ 
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τ 6Ὁ. 
Ζεσλοίᾷ, 

11 Βυῖ τῆς ἰλῃά, ψ ἈΝ ΠΕΓ γ8 ρὸ 
ἴο ροββ8688 Ὁ ἐς ἃ ἰδληά οὗ ΠΡ δηά 
νΔ]1εγ8, πα ἀτπ κοῦ τναῖοσ οὗ τῃε 
γαίῃ οὐ ἤδάνβῃ: 

12 Α ἰαπά δῖοι τς ΟΚᾺΡ ΤᾺ 
(οά 'ςαγοεῖ ἔογ : ἴδε εγεβ οὗ τῇς 
ΠῸΚΡ τὴγ (ὐοά ἀγε αἰνγᾶγβ ὕροῃ ἰζ, 
ἔτοηι τῆς Ὀερίππίηρ οὗ τπς γεαῦ ὄνεῇ 
πηἴο [6 Ἐαῖ. οὗ ἴὴ6 γοδγ. 

12 ἢ Αῃηά [ἴἰ 5Π4]] σοπιε ἴο ρ458, ἴξ 
γε 531|2}} Πεαγκβῃ αἰ Προ ΠΟΥ υηῖο ΤΥ 
ζςοπλΔΠΠΘης85 ννΒ]Γἢ 1 σοπηπηδηά γοιι 
(5 ἀλγ. ἴο ἰονε ἴῃς ΓΟᾺΡ γουγ (οὰ, 
Δηα ἴο βεγνα δἷπιὶ ἡγ1Γἢ 411} γουγ Ὠοατί 
δΔηά νυνῖἢ 411 γουγ 5οι], 

14. ὙΠαῖ ἷ 1} ρῖνα γομ τῆς τδὶῃ 
οὗ γοὺγ ἰδπά ἴῃ ἢἷ8 ἀνε βθάδοῃ, ἴῃ6 
βγϑῖ γτὶη δηά τῆς ἰδίζογ γδῖη, [ἢ δὲ τῆοιι 
ΠΛΆγεδῖ ρΑΙΠΟΓ ἴῃ [ΠΥ οογη, ἅπά τῇΥ 
ψη6. Δηά τΠϊης οἱ]. 

τιοβῖ Το] ΚΔ Ό]Ὲ ΡὨγϑῖ Δ] ἰγαϊῖθΊ Ολπδᾶδῃ 85 
ἃ ταουηϊδίπουβ σου ΠΥ (ςξ, οπ ἰἰ. 2.) νγᾶβ8 
61} νναϊοσγεά, Ὀυὲ ὉΥ ἴῃ ταῖηβ οὗ βοάνθη, οἡ 
ὙΠΙΟΝ 1Ε Δοβοϊ ἴον ἀοροηδεοὰ ἐῸγ 118 σγορϑβ. 
νι βουξ τῃ6 δυϊυπιη γσαΐη ἴο αυΐοκοη [86 
ὩΟΎ]Υ 5όννῃ 5θοά, δηά [86 βρυης Γαΐ ἴο ρῖνδ 
{Π6 σταίη Ὀυϊκ δηὰ βιιθδβίδηςθ, [6 μαγνοςῖ οὗ 
Ῥαϊοβείηθ νουϊὰ τοίδ!γ [δ]. Νοσ, ἔτοπι [ῃ6 
σοηῆκξυγαίίοη οὗ [ἢ6 σουπίγυ, σουϊὰ ΔτιΕἔς! 4] 
ἱγτιξαϊΐοη ἀο δηγιμίηρ ἴο σοπηθυ (8 ἀ6- 

ἄεηςθ. Ηδηςο ᾿ξ νγᾶϑ8 ἃ Ἰαπὰ οἡ ψῆϊο ἢ, 50 
οτξ ἃ5 οὐ β ρεορὶε σγοσὸ ἔδΠδι] ἀπά σοη- 
ΒΟ] ΌΘΠΕΙΥ Ὡς φβον, “(ἢ ογεβ οὗ σοὰ᾽"" 
σου] αἰννᾶγβ δε: ἐ.4Φ. Ηδς πνουϊὰ 5ΞΌΡΡΙΥ αἵ 
ἐδοΐ ϑιισσοϑϑῖνα βϑοᾶϑοη (οἷ. υν. 14, 15) τε 
ὨΘΟδῚ] ςοπαϊξίοης οὗ ργοάιυςνθηθϑ8. Βυῖ 
Ἐξγρῖ, Νξ δπλθ]επὶ ἤΠοτα 45 οἰϑουνβοσε οὗ [ἢ 6 
ὑσὶ ἃ οὗ πδΐυγε ἴῃ ἀπε πο οη ἔγοτα [ἢ 6 ννου]ὰ 
οὗ ξταςθ, ἰβουρῇ οὗ σουγϑὲ ἀογνίηρ 115 41] 
ὉΠΕΣΛΔΙΟΙΥ ἔγομι ἴἢε Οἰνεν οὗ 1] ξοοά ταϊηρ, 
γεῖ αἰγοςΕῪ δηὰ ἱπιπιοαϊδίεἶυ οὐγοὰ 115 στὶς θ5 
Δηὰ Ρ]ΘΠΙΥ ἴα Βυπιδη ἱῃροηυ ΕΥ̓͂ ἀπὰ ΤΑρΙ(Δ]. 
[1 οηϊογοά πὸ γαίῃ ὑψόσ βροδκίηρ οὗ, δυϊ 
ἄγονν 118 νυδῖου ΞΌΡΡΙΥ ἔγοτη [86 ἀπηυ] ονοῦ- 
Βονίηρ οὗ [δε ΝΠ]. ΤῊ 5 ΟὨ]ΥῪ λ518 ἀδουΐ 8 
δυπάγεά ἀδγβ; Ὀυΐ 5 τοηὰ ΔΥΑΙΪΔ Ὁ]. ἔοσ 
Δρτισ] υγὰ] Ρυγροβοβ [Ὠγουρῃουϊ [Π6 γοᾶγ ὉΥ͂ 
80 εἰδϑογαῖΐε δη ἃ σΟϑεΥ βγϑίοπι οὔ δηκϑ, σδη8]5, 
ξοσοίηρ πιδομίηθς, ὅς. ΤῸ ἴδεϑε στηθοβδηίοδὶ 
ΔΡΡΙΠΔΠΟΟ5 Δ]]ϑοη 18 πιδάθ ἴῃ [Πἰ8 ὙΟΥΘ : 
ΕΣ ΥρΕ σβεγὸ ἴδοι ϑοιγοάϑε ΤἸὨΥ βοοά, δηὰ 
τναϊογοάϑί 1 ψ ἢ ΤΥ ἔοοϊ.᾽" ὙΒ6 ἱηπαθ  δηῖ5 
οὗ Εξγρὶ Ῥγοῦδ ον ννδίεγθά “Ὃν [πὰ ἔθος 
ἴῃ ἴνο νγᾶγ8, Υ]2. ΟΥ̓ πηθΔη5 οὗ ἰγοδά- ἢ θοὶς 
ννογκίηρ ϑεῖβ οὗ ρυσηρϑ, ἀπὰ ὈΥ πιϑδῃβ οὗ δτίϊ-. 
Βοΐ8] σμβᾶππεῖβ ςοπποοϊθὰ τυ ἸἘἢ τεβοεγνοίσβ, ἀπά ὶ 
ορεποά, τυγηοά, οὐ οἰοϑεὰ Ὁ {π6 ἔδρεί. Βοίἢ - 
ταοῖμοας ἅγὲ 511} ἴπ υϑὲ ἰη Εξγρὶ δπὰ οἵδεσ 
δ: ΠῚ} αἰ τοῖβ οὗ σουηῖτγ. Οπ ἴδ6 ἔοστηος 

ΠΕ ΠΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΙ. 

Ις Απάᾶ 1 1} ᾿βεπὰ ργᾶβ8 ἰπ ΤῊΥ 1 Ηεδ, 

[ν. 11---10. 

βεϊάς5 ἔογ τῇγ σδές, τπδὲ ἴπου πηλγεϑῖ κτ 
εδῖ δηά ὃς []], 

16 Τακε Βεεά το γουγβεῖνεβ, τῃδῖ 
γουγ πελγῖ δα ποῖ ἀεςοεῖνοα, δηά γα 
ἴυγη λϑἰάς, δπά βεγναὲ οἵπεγ ροάβ, πὰ 
ΟΓΒΠΡ [Π6Πὶ ; 

17 Απά ἐῤέμ τπ6 ΓΟ 8 ψυγαῖῃ δ6 
Κιπάϊεά ἀραϊπϑὲ γοιι, δηά ἢ 8διιξ ὑρ 
[ἢς πεᾶνθη, πᾶς τπετα 6 πὸ Γγδίῃη, 
δηά τΠδῖ {πε ἰληά γίεἰά ποῖ δῦ ἔπι ; 
ἀηὰ ἐκεί γε ρεγίϑῃῃ χυ ον ἔτοπι οἱ 
ἴῃς ροοά ἰπηά ὩΙΓὮ ἴῃς ΠΟΚῸ ρίνοιἢ 
οἵι. 

᾿ 18 4 Ὑπεγείογε 5}12}} γε ἰΔΥ ὺΡ 
ἴπεβε ΤΥ ννογάβ ἰη γουγ ἢοαγὶ πὰ 
ἰπ γουγ 8ου], δηὰ ὁ διπάὰ ἴπεπὶ ΓῸΓ ἃ ὃ βαρ. 6. 
βρῇ ἀροπ γοὺγ παπᾶ, τπᾶῖ ΤΕΥ πιᾶν ὅ 
θὲ 48 ἐγοπεεῖβ θεῖννθαη ὙουΓ ΕΥ̓68. 

866 Ηρηκοίοηθεγς, Αὐἢ.᾽ 1. 421ς. ΟΥ̓ [86 
ἰαϊῖεγ ΒΡ. [λαπίεὶ Ὁ βου (ε. 5.) 5ρεᾶκϑ, σστῖῖ- 
ἴῃς ἕτοπι Μδγανοσγαπὶ οἡ ἃ υἱϑι δου ΤΟΌΣ ; ὮΘ 
Ἰουτπεγεὰ (1835) [δτγουρῊ “Πςε-Βεϊάβ, νψὰν- 
ἴῃς ἢ (Ποῦ ρύόθη πηλ8585 οὗ ὈΪδάθ- Σ τά98, 
ΕΥ̓ΟΙΥ ΠεΙά ϑοαϊκοὰ δηὰ Ποαίθα. [|| γᾺ}}Υ ΤΠΟΥ͂ 
“507 διηγίἀϑῖ ΙΏΔΗΥ νυδίουβ,, “ςδϑὶ {πεῖς Ὀσεδά 
ἔμ ἀροη {παπὶ,᾽ “νναῖοσ (Πσπὶ ἢ [δον 
 νς ἢ τοσλονοβ ἴπΠ6 ῬΘΓΥ οὐ θαηκπλεηξ 

γΒδη {ΠῸῪ Ἰεῖ ἰῃ [δε 5ἔγθαπι; νυν ἢ 115ῖ “(πε βοηἀ- 
ἴῃς οὐυἕ {ΠῚ Π6γ ἴΠ6 δεῖ οὔ ἴῃς οχ δηὰ 186 495 ᾽ 
15 Ῥογρεζυ Δ ν ϑεεη." ΒΡ. ΔΝ Π5οη 8 " [ουγηδὶ, 
ΤΙ εἴζοσβ,᾽ Ρ. 2ς. Οἐ νΙγΣ, "Οεογρῖς,᾽ 1. τού 
564.: 

5815 Πυνίπι ἰηάυςξ τἰνοϑαυς ϑοηυεηΐαβ, 
Ἐπ φυυπὶ Θχυίᾳβ ΔΡῸΣ ΤΠΟΓ ΘΏΓ00.5 φϑῖυδὶ 

ΒΟΙΌΪ5, 
Ἑσςε βιρεσοῖ!ο οἰϊνοϑὲ γάτα 5 απ άδτι 
ΕἸΙςοῖς; 114 σδάθηβ γχαυσυτ ρεῦ [ξυνὰ τλυστηυΓ 
δᾶχᾷ ςἰεῖ, ὅτε. 

14. ἐδε γε γαὶη απ ἐδε ἰαέεν γαὶμ] ΤῊΘ 
Ηεῦτονν ποὺπθ ἃτὸ ΠΕΙῸ τοηδοσοὰ ἰῇ 56ῆ56 
ταῖποσ τθδὴ ἴῃ ἰεϊίεσ. Ὑμ6 ἔοσππηεσ, ἀογινοὰ 
ἔγοπι ἃ ὑοῦ 5 ΣΗΙΡ 10 εαὐὶ ΚΟΥ Οὐ 1οὸ 
“ῥγίμαίρ, ἰ6 186 Ῥγόροσ ἴθιτῃ ἔογ [86 δυΐζυπιη 
ταῖπ, Πρ δρουΐ ἴῃς {ἰπιὸ οὗὨ ϑονηρ, ἀπά 
ὙΥΒΙ ἢ ΤΔῪ 6 πδηγοὰ “86 ἔοιτηοτ, ἡ 845 ὁοςιΓ- 
ἴῃς ἰπ [86 ΘφαΓῪ ρατί οὗ [Ὡς Ηδῦγενν ςἱν}]} γοᾶσ, 
ΥἱΖ. ἰη Οςοἴοῦδοῦ δηὰ Νονεπῖροσ. ὍΤδο οΟἴδθοῦ 
ποσὰ (ηαὐξο.}), ἀοτίνοα ἔστοτῃ ἃ νοῦ 8 στ γ- 
ἰῃς ““ἴο Ὀ6 ]αἴ6,᾽) οΥὁἹἩ ““ἴο ψαίμοσ ἱπ {π6 Ἰαῖς 
ἔτυ 5," ἰ5 ἀρρ δὰ ἴο {86 βργίης σγαῖῃ, νης 
[1115 ἰῃ Μασγςὰ δηὰ Αρτυῖϊ, Ὀδσδιϑὸ 1ἃ δῖ5 [δ 
οΑγΛἢ ἔογ 16 ἱπραῖδοπηρ οὗ παγνεϑσῖ. Β6- 
ἔνθδη [656 ἴπτο νοεῖ μετ! οὐδ, δηὰ ὄχοορί ἢεπὶ, 
1δόῖα νυἂβ ΠῚῚ|6 ΟΥὁ ὯῸ σαΐϊῃ ἱπ δηδδη. Ἀλὶπ 
ἴῃ Παγνοϑῖ {ἰπ|ὸ (οἴ 1 854π|. χὶϊ, 17. 18) γγᾶβ 80 
ΤΆΤΟ 85 ἴο Ὀ6 τεχατ δα 45 ρογίεηΐοιιβ. 

4 ἕ(δαΡ. 4. 

19 “ Απά γε 5}8}} τεᾶςἢ {Ππεπὶ ὙΟῺΓ ἃ 6. 7. 
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ο Πάτα, βρεακίπρ οὗ τπεπὶ τθεη τθοι 
δ᾽ [688 ἰῃ [Ώ1πη6 ἢουβα, δηά ἤδη ἴδοι 
ὙΆΪΚοϑὲ ὈΥ ἴῃ6 γᾶν, θη ἴδοι [168 
ἄονη, ἀπὰ νγῆεη ἴδοι τίβεϑε ὉΡ. 

20 Απά δου 58}4]ῖ ννγῖϊε ποτ ὑρ- 
ου ἴῃ ἀοογ ροβῖβ οὗ της Ποιι86) ἀπά 
ὩΡΟΙ ΤΥ ρδῖαϑ: 

21 ἼΠαδϊ γουγ ἀδλγβ Τ]ΔΥ Ὀ6 πιυ]- 
ΕἸ Ρ]ςἀ, Δηά τῆς ἀδγϑβ οὗ γουγ ἙςὨ]]άτεη, 
ἴῃ τῆς ἰαπά ψῃϊςἢ τῆς ΙΟΚῸ ϑνγᾶγε 
ὉΠΙῸ ὙΟΙΓ ἔΔΈΠ 6 5 ἴο ρῖνε ἴΠεπ|, 48 (ἢ ς 
ἀλγϑβ οὗ ἤθᾶνβη ὑροη ἴῃς εδιτῃ. 

22 ἴ ἔογ [ἢ γε 5841] 1] ρεπεγ Κορ 
411 τἢ 686 σοπητδη πλδης8 νΠ]Γἢ 1 σοπι- 
ΤΩΔΠ γοι, ἴο ἐο τΠεπὶ, ἴο ἰονε τῆς 
ΤῸΚΡ γους Οοά, το νναὶκΚ ἴῃ 411 8 
ΨΨΆγ38. Δπὰ ἴο οἶδεαᾶνα ὑπο πὶ ; 

22 ἼΤΒεη ΜῈ] τῆς ΓᾺΡ ἀπῖνα οὐ 
8}} ἐς πδῖίοῃϑ ἔτοπι Ὀείογα γου, δηά 
γε 5|2}1] ροββεβ8 ρυβαῖεσ πδίοῃϑ δηά 
ταὶ το Γ τῆλ γουγϑεῖνεϑ. 

4]. 1. 24 “ἘνεΙΥ ρῥἷδος ψνβεγεοη ἴῃς 5068 
3 οἴ γοιιγ ἔδεϊ 83Π4]} ἰτολά 5}4]] θ6Ὲ γοιτ8: 

ἴτοῦχ ἴῃς Ὑ]άεγπεβα ἂἀπὰ 1, ευδποῃ, 
ἔἴτοτὰ τῆς τίνοσ, ἴθς τίνεγ Ευρἢγαῖαβ, 
δυο υπῖο ἴδε υἱκίζογηιχοθέ 8684 504]] 
γουγ σολϑὲ Ὀα. 

ἃς ὙἼΠΕετε 5841] πο πηδῃ ὃς δ0]ε ἴο 

δἰδηα ὈῬείοτζε γου : “7 ἴῃς ΟᾺ γουτγ 
(ὐοά 5114}1} ἰδ τῆς ἔξαγ οὗ γου δηά 
τῆς ἀτεδά οὗ γοὺυ ὑροῃ 411} {π6 ἰλπά 
τΠδῖ γε 3141} τγεδά ὑροῃ, 88 ἢς ἤδίῃ 
8214 υπῖο γου. 

26 4 Βεβιοϊ]ά, 1 εξ θείογε γοιι τι }8 
ἀδγ 4 ὑ]εββίηρ δηά ἃ συῖβε ; 

27 “ΔΑ Ὀ]εδββίπρ, 1 γε ΟΘΥ͂ [Π6 σοπὶ- 4 ομαρ, α8, 
ΤΩΔΠἀπιοηΐβ οὗἩ τῆς ᾿ΟΚῸ γουγ Οοά, " 
Ὡς 1 ςοπιπχδηά γοιι ἘΠ 8 ἋΔΥ : 

28 Απά ἃ “΄οὐἴ8ς6, 1 γε Ψ11 ποῖ 7 «βαρ. 8. 
ΟΌΕΥ͂ [ἢε σοπιπιδπάπηδηϊβ οὗ [ῃς ΓᾺΡ ἡ" 
γουγς (ὐοά, δυῖ ἴαγη 4ϑἀθ οἷ οὗ ἴδε 
ΨΆΑΥ ΜΜΠΐςἢ 1 σςοπιπιδηά γοιι [ἢ]5 ἀδγ, 
ἴο ρῸ δίζεγ οἵδεγ ροάβ, γῆ! ἢ γε πᾶνε 
ποῖ Κπονγῃ. 

209 Δπά ἰξ 51|8}} σοπγε ἴο ρ858, ἤεη 
τῆς ΓΚ (γ (ὐοά Βα Ὀτγουριῖ {πες 
ἴῃ υπηΐο τῃς ἰλπὰ ψνΠ Γ τῆου ροαϑβὲ 
ἴο Ροβ8688 ἴζ, [δι ἴδοι! 5ῃδϊἷς ρυζ “186 ΖΦ «μαρ. “7. 
δ] εβδίηρ ὑροη τπουης Οετίζιπι, δηὰ Τμῃ. 8. 3. 
τῆς συγβα ὕροη τποιης ΕΡΔΑὶΙ. 

40 “γε τῇ6Υ ποῖ οὐ ἴῃς οἴδεσ 546 
]οτάδληῃ, ὉῪῚ τῆβ8 ννὰὺ ψῆογα τἢ6 8ιη 
βόε ἀοννη, ἱπ ἴδε ἰαπά οὗ τ(ἢε (δ- 
παληϊῖεβ, Ὡς ἢ αὐλός ἴῃ τῆς ςἤδηη- 
Ραίρῃ ονεῦ δραίπϑὲ (Ἱραὶ, δεβίάς τῆς 
ἀκρὲ οὔ Μομειὶ ε": 

ΔἹ. «4: ἐδὲ 44): 97) δεανεη ἐὰν ἐδὲ εαγί 
ἾΓΠόθο ὑνογάβ ἅσὸ τδιητηδί! σοηπδοῖ 
τ [6 νεγὺ “ἐτ0 ἸΡ]16᾽ 1π τπ6 Ὀερίπηϊης 
οὗ 16 νυ. Ὑδο 8686 15: "Κορ {86 σονε- 
πδηΐϊ ἔΙ ΠΥ, ἀπὰ 50 γοὺγ οὐ δηὰ γοὺγ 
οἰ] ἀγθηβ ἀδγ8 6 τυ ΠΡ] 1οἀ 45 Ἰἰοης 85 ἴπ6 
Βεᾶνθῃ σούοῖβ ἴδ6 ΕΔ}. ὙὍὙῆα ῥγοπηῖϑθο οὗ 
(δπᾶδη ἴο [53γδε] ἤθη ννγᾶ5 ἃ 2εγρείμαὶ ὑρσοῃχίϑο, 
Ὀυϊ 90 ἃ εομά ἑοπαὶ ΟοὨΘ. 

24. Ετνεῖ ῥίαοε «υδέγεον δὲ “οἷξε φῦ γοκ»" 
“ει «δαὶ ἐγεαά “δαὶ! δὲ γομγ: 15 ὈΓΟΠΊΙ56 18 
τεβι ςϊοὰ ὈΥ [6 νογάβ ζοϊονσίης ἴο Τοτίδιη 
᾿ἰπιι|ῖ5: ν]Ζ. [86 ἀσϑετὲ οὗ Ασαῦϊδ οἡ ἴδε βου ἢ; 
Ι,Ἔθδηοη οἡ ἴδ6 πουίδ; [6 Μοάϊζοτταηθδῃ οἡ 
186 ψοβῖ; [86 ΕυρἈγαῖος οἡ 186 οαϑὶ (οξ, Οσδη. 
ΧΥ. 18; ο 5}. 1. 3, 4). Βεῖοτγε ἴδε ψοζγά 1.6- 
Ὀληοη τηυδὶ ἈΡΡΑΣΘΏΕΠΥ Ὀ6 υπάοτϑίοοά [δ6 
Ρτεροβίοη “ΤΟπι.᾽" 

29. ἐῥομ «δαί ῥμὲ ἐδε δἰειεὶπς ὠρο »πομρῖ 
Οεγμκῖρε] 1.1ϊ. ἴδοι 5841ῖ ψένε, ἐ. 6. ξῖνε υἱξεῖ- 
ΔΠ06 ἴο 1ἴ. 

ΤὨΣΕ ψνοσγὰ ὕΟεγέξένε ῖ8 ΓΟ ΔΌΪΥ ἀοτγινοά 
ἔγοτῃ ἃ τοοῖ (χᾶγ:), ἴα 5ῃοδγ οἵσ ουΐ οὔ. Ι᾿ 
οδῃ ἤούγαυοσ Υ (85 Ἀοϑεηπι. δηκ οἴεσϑ) 
δδνθ Ὀδθθη Ὀεϑϊονγοά οἡ [86 πηοιηίδιη Ὀδοδυ56 
ἵξ ἔτενν ἰᾶγρε Ἴσσορβ, δηὰ 50 ἔουηά πηυςἢ 6π)- 
Οἰογιηθηΐ ἔογ ἴπθ οἰςκῖθ. Μουπί ΟεσιΖίηὶ 
γγὰ38 δηὰ 158 85 ὈΔΙΤΘΏ 45 ΕΔ4] (ϑες ἈΟὈίηϑοη, 

11. χγό 544.): δῃηὰ νγὰϑ5 ΠΟΘ βοεϊοςϊοα 898 
[Π6 Ἀ1]] οὗ οἀϊςϊζίοη 056 ἴ νχᾶ5 (Π6 
ΒΟ Βογησηοσῖ οὗ ἴδε ἴνγο, (6 βου Ὀεϊηρ 
[(Π6 τορίοη, δοοογάϊης ἴο Ηρθῦγον ἰάθαβ, οὗ 
᾿χμῖ, δηὰ 50 οὗ 1 δὰ Ὀ]εβϑίης. Οἡ ἴδ6 
ΠΟΓΟΙΊΟΩΥ ΟὗὨ [86 5οϊεσῃη δεηοάϊςτίοη δηὰ οοπ- 
ΤΩΪηΔΏΟΩ, 566 Χχυϊ!, 14. 5646. 

80. «“4“γε ἐδὲγ ποὲ οπ ἐδ οὐδε “ἰδ 7ογάση, 
ὦν ἐδὲ αὐαν «υδέγο ἐδὲ “μη βοείδ ἄοευη, ἐπ δὲ 
ἑαμά 9 ἐδ Οσμαδηει, «υδίεῦ ἀευεὶ ἐπ δὲ 
ε ἰση σεν αραϊηπσὶ Οἰσα!, δευάε δὲ ῥ᾽ αὶμ: 
9 Μογεδ 3) ὙΠς 5ἰτυδλίοη οὗἉ ἔπε πιουπίδιης 
15 δόογὲ ἀδϑοσ δά πῆογὲ δοσυγαίοὶυγ. ΤῈ ννογάς 
“ὉΥ [δὲ νγὰγ ποτ ἴπ6 συ ροϑῖι ἀοννῃ,᾽" 
δῃου]ά τη, ὈΘγ πα ἢδ9 σοδὰ οὗ 890 ψγοβῖ; 
ἐ. 6. οὐ ἴῃς ΟΥΠΟΙ 5:46 οὗ ἴδε σηδίη ἴγδςῖς 
ΟΝ τη ΠῸΠιῚ ϑ0τα δηῃὰ 1αγηδϑοιι8 ἴο 
ἐγυβδίειη δηὰ Εχγρί τπγουρ ἴδ οεηῖγο οὗ 
δἰεβίίῃθ. ὍΤἢ15 15 οδ]]οὰ “16 Ὧγ οὗ 186 

τνοϑι" ἴῃ οοηϊγασξ ἴο ἴῃς οΟΠΕΣ τλδιη τουΐδ 
ἔγοπη ᾿αγηδθουβ ἴο [Π6 βου ὨΙΟὮ ῥδϑϑοὰ, 
ΤὨγουφὰ ἴῃ αἰσισιςϊ οἀϑὶ οὗ ἰογάδῃ. Τὲ ροῖ- 
ἔοη οὗὨ [818 ννεβίοσπι γοδὰ υυῃιςοΐ 1165 Ὀεῖνγθοη 
7ογυβΆίοτι δηὰ ΝΔΌΪοιι5 15 ἀδοο θεά ἰη ΕἸτεΣ, 
« ῬΑ]οβίπο,, ΙΝ. 293 54ηη. ((Ἰαγκ᾽ 8 Τγδηβ8).). 
ἘΟίπβου ΟἹ ἢ 15 ΨΨΑΥ͂ ἔγοη Αςσὲ ἴο ογιιϑ8- 
ἰεπὶ Ῥαϑϑθὰ οὐδσ ἴ:6 βᾶτηθ ρογίίοῃ, δηὰ ἀς- 
ϑοσῦε8 ἴδε τοδά 85 βκιτίίησ ΕΌ4] ἀηὰ Οει Ζίπ,᾿ 
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Ὁ οἾαΡ. 5. 

1 Εογ γε 3141] ρᾶ858 ονεῦγ [ογάδη 
ἴο ΡῸ ἰῃ ἴο Ρο58688 τῆς ἰδηά νν}}]ςἢ τῆς 
ΓᾺΡ γοὺυγ Οοά ρίνει γου, ἀπά γε 
8.411 ροβϑε85 19) δηὰ ἄγε] τπετγείη. 

22 Αμπά γε 584} οὔβεγνε ἢἴο ἀο 8]]} 
τῆς βἰδίυϊεβ δῃά Ἰυάρπιεπῖβ ψΠὶςἢ 1 
δεῖ Ὀείΐογα γοιι [ἢ]8 ἀλγ. 

ΟΟΗΑΡΤΈῈᾺΚ ΧΙ]. 
χ Μορεθμῖς 977 ἑάοία ἢ» αγέ ἰο δὲ ΡΣ 

ὅο δὲ ἥ 5 74ε ῥίαες 9ΧΓ7 Οοαἱ᾿; σεγυΐίες ἐς 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΙ. ΧΙ]. [0 21-π|ὸϊ. 

15,3 Βίοοά ἐξ )ογδιδάοκ. τῇ, Ὧο, 6 οῖν 
ἐλέηρς νμωέ ἐφ καΐίρρε ἐπε 166 ἀοίν δίας. το 
7: Ζρυΐε ἐξ μποΐ ἐο δσ ογιαζεη. ἀο “Ζώἰοίαξ 
ἐς κοί ἐσ δέ ἐμφιεγεα 7167. 

ἡ δι τον αγε ἴδε βελίιιε8 ἀπά ἡιάρ.- 
τηθηῖβ, ΠΟΙ γὰ 5}4}1] οὔβεγνβε 

ἴο ἀο ἴῃ ἴῃς ἰαπά, ψνῇῃϊοι τ ΤΟΚΡ 
Οοΐά οὗ δὰ [Δι ἢ ετβ ρίνετἢ πες ἴο ροϑ- 
8688 ἰζ) 411 τῆς ἀδγ5 [παῖ γε ᾿ἴ'νε προη 
τῆς ολπἢ. 

ΟὝτΑοοΒ οὗ πὸ δηοίεηϊ τοδᾶ, Ὡς ἢ 15 58} ἃ 
ταις ἔγοαυεηϊοὰ ἔγαςκ, τότε ποιςοά ἴῃ ΤΠΔΗΥ͂ 
6 Ἢ Ἑοθίηϑβοη : 566 “" Β[Ὁ]. Κ᾿ 65." Ἠ111. 127 
824. Τα ΠυγΠοΥ ϑροοϊβοδίίοης οὗἩ [δε νεῦϑα 
ΔΡΡΙΥ͂ ΟὨΪ ἱπάϊγοςεγ ἴἰο ΕΡα] δηὰ ΟοπζΖίπι. 
ΟΡ Α41᾽" δηὰ “"ἴἢς ρἰαίῃ5 (γδίβοσ, 8: 9 οδῖκβ, 
ςξ. οἡ Οεη. χὶ!. 6) οὗ Μογεῖ," ἂτὲ δά ἀδά ἴο 
ἀεῆηα τόσο Ῥασι ου]ΑΥΙΥ ἴδ ϑεςὔοη οὗ (δΔ- 
ΠΑΔΗΪ(65 Ἰηϊεπάοα, ΤΠὸ ἕδοϊ {παῖ [π6 ΒΟ] 
ἀϊκιτςς 1 ηυσπίίοη 15 οἰθασὶΥ ρῥἰδοθὰ ΌΥ 8656 
Ἰοςᾶὶ ποῖοβ δεγοηά {πὸ τοδίπ σθηίγαὶ τοδὰ οὗ 
Ῥαϊεβιίηθ, ουὐσῆί ἴο δανὸ ργθοϊυάοά [6 σἤλΓρο5 
οὗ δηδοβσοηΐσδηι Ὀσουρηξ ἔογνγασὰ οὐ ἴῃ6 85- 
βιιηρὕοη (δδὲὶ {πὸ ΟἿ κ4] ΒΟΥ ἡδηηοὰ 15 ΟἹ ΡΑ] 
ΌΥ Ϊοτίςδο, νυν ἢ ΟΠΙΥ τοοοϊνοα 18 Ὡδπιθ ἴῃ 
[6 Ὀπι6 οὗ Ϊοβῆυδ (]οΚἢ. ν. 9). 

ΤῊΣ ρυγροϑθ οὐ Μοϑεβ 15 ἴο σηδεὶς ἴῃς 5:ἴι1.8- 
[ἴοη οὗ ἵἴνψο τπουηπίδί 8 νὩ]ΟὮ νγόγα το 6 ἴπ6 
βόδρῃδ οὗ ἃ ὙΘΥῪ τοι κδῦϊς ξιποίίοη οὗ ἢ15 
τίυλ]. Ης ἀεβοσῖθεβ {Ποπὶ ἢγθε 45 Ὀεγοηὰ 
Ἰογάδη, οὐ 18εὲ Ὀδπκβ οὗ ψ ῃοἢ 5γα6] [ἤθη 
γγ5: ποχί, 85 Ὀεγοηὰ ἴδε τνο]]-Κηοόνγῃ Πρ ἢ 
γοδὰ {πγουρῇ [86 σουηίγγ; ποχῖ, ἃ5 ἴῃ [ἢ6 
Ἰλπὰ οσςυριοά ὈΥ̓ σεγίαίὶπῃ (δηδδηϊοβ “' ΟΥΟΥ 
δραϊηβὲ ΟἿραὶ, απ ὰ Ὀεσιὰθ ἴπῈ οακβ οὗ Μογθῆ." 
ἼΒοδ6 ἰδίςεῦ ὙγετῈ ἀρΡΑΓΕΏΤΙΥ Ασα αν ἴο [86 
Ῥθορὶς ἔτοπι πε Ἠιβίοσυ οὗ Αὐγαβᾶπὶ (ςΐ. 
Οεη. χὶϊ. 6), ἀηὰ σψεγε ἴῃ ἴδε πεὶρβθουτβοοὰ 
οὗ ϑ᾽οδοπὶ: ΟὈΥΟΌΞΙΥ ἐπογοΐοσε τμῈ ΟἿ χα] ὉΥ 
οτίοδο 5 ουξ οὗ [ῃ6 φυσϑίίοη ἱῃ (ἢ6 σᾶϑ96 Ὀ6- 
τουβ. Ὁ ΒεΙδοσ Πουϊο ΟΠ ΠΟΠῚΥ ννγᾶ3 ΟΥ̓ νγῺ38 

τοῖ τὺυϊζίθη αὔοῦ ἴῃς (ἰπὶὸ οὗ Ϊοβθῆυδ, ἴδ6 
«ντἱΐοσ οὗ [ἢϊ5 τοῦϑε ἀϊὰ ποῖ δηὰ Ἴσου]ϊά ποῖ 1π- 
ἰοηὰ ἰο τοίοσ ἴο ἃ ρίδοθ οὔ [86 οὐξε οὗ [6 
Τογάδη, βυςἣ 45 ἴ[ς ΟἸἰραὶ οὗ ᾿οβδυδ ν. ο, Ὀυΐ 
ἴο οπο ἱπ ἴδ πο σῃρουγῃοοά οὗ Μοσγεὴ δηὰ 
δίσμοπι, βοπλα τ Ὠἰτέγ -ῆνε τΉ1165 ἀἰίδηϊ δἱ Ἰεδϑβί. 

᾿, Βοδπηξ ἴῃ656 ΤΠ1.25 ἴῃ πη [ἴ 866 15 1Π1- 
ῬοβϑιῦΪα ἴο ἀουδὲ παῖ 1ῃ6 ΟἿἹΡ4] οὗ {115 
γΕΙΒ6 ἰ8 ἴο δε ἐουηά ἴπ (ἢς {1} }1ὲἢ οὗ ΚΟΌΙη- 
5οῃ (“ ΒΙΌ]. ἈΘϑοάγοθ5,᾽ 111. ΡΡ. 138, 129), ἃ 
Ἰαγσο νυ] ]]ασο ἀρουΐ ὑνγοῖνα τλ1165 ϑου ἢ οὗ Οοτγ- 
χἰπλ. 1} 0116} 15 ου [86 Ὀτονν οὗ ἃ ΙΟΑῪ γάηξο οὗ 
Ἀ1115, ἀηὰ ννουϊὰ Ὀ6 νΟΣῪ Δρργοργιδίοὶυ δϑϑίρῃ- 
δὰ 45 ἃ ἰαπάπηχατὶς. [1 15 οδ᾽ θὰ “" ΟἹ] ρου" ὈΥ 
ἈΠεγ, “Ῥ4].) 1ν. 2:68 ((ἰαγκ᾽5β Ττδηβ).). 1 
ΤΑΔῪ 8150 βᾶγε Ὀδοη [π6 ΟἸἹραὶ ἔτοτι υνῃϊςο ἢ 
ΕΠΠ]Δἢ δηὰ ΕἸιϑμα ““ψεηΐ ἄοννῃ " ἴο Βείδεὶ 
(α Κ. ἢ. τσ, 2); δηὰ Ὡς ἢ 5 γοροδῖθα Υ παπιοὰ 
1η ἴδε Βϑίογγ οὗ [ποϑο ργορῃείβ. ΤΠ ΟἹρΑὶ 
τλθηξἰοηδα [οδϑἢ. χὶ, 22 Ὧ5 ἃ σδρὶῖ8] οὗ σογίδίη 

ΠΔΈΟΙΒ, ϑθοτὴ5 ἴο ἢᾶνε Ὀεθη ἃ ἐδίγά ρίδος Ὀθᾶσ- 
ἴῃς 1018 ἀεβοσρῦνε δηὰ 50 ἢοῖΐ υποοπγσηοη 
Ὠδῖλθ, 866 ποῖ ἴδογο. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΙ. Ηανίης ἴδπιι τεῃοατθοὰ [86 
Ποοδίοξιυς δηὰ δηΐοσορα 115 ἰΙοδάϊηρ ΡΓΠςΟΙρΙ65, 
Μοβεβ ποὺνγ ρᾶβϑϑεβ οὔ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴποβε ργίῃ- 
οἶρ]65 ἴο [186 δος οβιαϑιῖοδὶ, εἰν], δηὰ ϑοςῖδὶ 

6 οὗ ἴ[πῸ ρβθορὶθ. Εουτγίδεη σμαρῖίεῖϑ τὲ ἴδ 5 
οςσυριῖοά. [π ργοςθοάϊης (Πγουρὰ ἴποπὶ ΊΔΩΥ 
Ραττουϊατα νυνὶ] 6 ποιοοὰ νὩϊςο ἢ ἄσὸ ρθου ᾶγ 
ἴο [86 ἴανν 85 σίνεη ἰῃ Πθυϊ.; ἀπά εἽὐθῃ ἴῃ 
ᾶνγβ τοροδιϑά ἔγοτῃ ἴδ δαυ!οσ θοοΚβ νδγίουϑ 
ΠΕ οἰγουπιοίδηοαϑ δηὰ ἀεί }5 ἀτὲ ἱπἰγοάυσσά. 
ὙῊϊ5 15 Ὀυϊ ηδῖυτα!, ὍΤὨα δἰηδίεις Ἰοριϑἰδιίοη 
ὙγᾺΘ ΠΟΔΙΪΥ ΤΟΓ γεᾶτβ οἱά, δπὰ μδὰ Ὀθθῃ 
εξἰἴνθῃ ὑπάοσ σοπάϊτοης οὗ {πιὸ ρἷαςε, δηὰ 
αἰγουτηθίδησα πον αἀἰϊκίαπί Πποπὶ, [86 ργεϑεηῖ 
οὔ65. Πα ργοπιϊϑϑὰ ἰδ ὰ νγᾶϑ ἴῃ δἰ σῃϊ, (με ἾΑνν- 
εἶνοσ Ὠἰπηϑοὶ τνὰβ δρουΐ ἴο Ὀ6 ψἱΠάγανγη, δὰ 
15 1ῃηϑ!ς οἢ5 ἡγοτὸ δὲ ἰσηρί δρουΐ ἴο Ὀ6 Ρυΐ 
1ηΐο 1} εἴεςῖ. Μοϑβεϑ ἴῃ στίρεπθϑβ οὗ νυ]ϑάοτῃ 
ἃηὰ ὄχρουίθηοα ΠΟΥ ςοπλρ]οῖοβ ἢἷ8 οϊοα ὈΥ͂ 
ΘΠ]ΔσρΊην, ΟΧρ δἰ ηΐηρ, τηοά γτηρ, δηὰ 5 ΡΡ]6- 
ΤΑΘΏΓηξ, αηάογῦ Ὠἰνίπο συϊάδηςε ἀπά βϑαηςῖιοη, 
[δε σοάδ νυ] ἢ ὑπάεγ [δε ἴκα δυο γ με μδά 
ἴῃ ελι] ον ἀδγ5 ργοπιυϊραῖοά. Ὑεῖ ἴΠ6 δίπαιες 
ϑυϑίδπι, 50 ζῶσ ἀμ Ὀαϊηρ 59εἰ δϑίὰθ οὐ ἴῃ δΔῃΥ͂. 
ὙΥΑΥ Δυγοραίεα, 15 οη ἴῃ6 σοῃίγασυ βγουρβουῖ 
Ρτγεβδιρροβεὰ δηὰ δεϑυμηθά. [15 θχίβίθησε ἀπά 
ΔΟΪΠΟΓΙΥ͂ ἅγὰ (κϑη 45 ἴῃς ϑίδγιηρ-Ῥοίηϊ οὗ 
ὙΠδὶ 15 βεσὲ ργεϑοσι θά, δηὰ δηῃ δοουγαΐε 
δοηυδίπίδηοε ἢ ἰξ οἡ ἴῃς Ραγί οὗ [πε βεορὶβς 
5 ἔἌκεθη ἔοσ ρταπίοά. [ξἴ 18 ἴοο τῇς ἴο 5ΑῪ 
[παῖ ἴδ ἀεῖδ:}5 οὗ οἴιαρϑ. χἱ!.---χχυ!. σδῃ Ὀ6 
δῖ 41] 5 ϑβδοϊογ!  ρστοιυροά ἴπ ογάεσ τουπὰ 
[86 ῥγεςερῖβ οὗ [6 Ὠεοδίορας; Ὀυζ (6 8}}1.- 
δίοῃϑ ἴο 1ἴ δῖὲ 50 ἔγεσυθηΐ (ῃδὲ νγὲ σδῃ σεδ  "ν 
5866 ΒΟΥ ΠΒΟΙΟ, 85 ἴῃ ΟἾΒΟΓ ρᾶγίβ, [Ὡς Ὀοοκ οὗ 
ΤουϊοΓΟΠΟΙΩΥ ἰ5 ἃ Κίμά οὗ σοπηπηθη,δυΥ ὉΡοη 
τῆς Πδοδίοριιο, ἀπά 8η δρρ]ςδίίοη οὗ 1. Και 
[δς ραυε συ ϊδτβ ἱπίο νυ ἢ Μοϑοβ οπίογϑ, 
[6 ἀΔ1}Υ 1ΠἴΠ ἂἀπὰ νναὶκ οὗ ἢἷ5. ον Ρθορὶδα ἴῃ 
δεῖ υΐζυτο ἤοσὴθ Ὀοίογο 85 τη, ἃγὸ ϑς ἢ 
{π4ξ [Π6 ργεϑοτρίίοης ἰπ ἴποβῈ σπμδρίειβ ἅτ 
ἔοσ ἴδε τηοβὲ ραγί ριυγοὶν πδίοηδὶ; [ΠΟΥ Ὀ6- 
Ἰοηρ ἴο [86 ςοτοιηοηΐδὶ δηὰ οἰν}] γαῖ μοῦ ἴμδη 
ἴο ἴΠε πλοΓα] οἰθπγχθηῖβ οὗἉ δ15 ογϑίοπι. 

Μοϑεβ ΒΕ Ὀεχίη5 ψ ΠΠ σεσυϊδιϊουϑβ ροτίδιη- 
ἵπρ ἴο ἴδε Ὑγοσβηρ οὗ [πες [βγδο 65 ἀυπης 
1ΠΟΙ͂Σ βεϊ δὰ 116 ἴῃ (δηδδῃ. 



ν. 2---“. ΘΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΙ]. 

« εἰαρ.5.. 42.“ὙὟΕ 5[|2]] υζίευ] ἀεβίγου 41} (ἢ 6 
Ξ Ρΐδοββ, μεγείη τῆς παίομβϑ ΨὩ]Οἢ γε 
05). 8247] ἔροββεβϑ βεγνοα {Πεὶγ ροάβ, ὕροη 

τῆς Βίρῃ πιοπηϊδίη8, αηἀ προῃ (ἢ 6 Π}]]5, 
ΔΠὰ ὑπάδγ Θν ΤΥ ρΊθοῃ [ΓΘ : 

δ7υάσ... 42. Δμπά ὅγε 582]1 ' ονεγίῆτονν τμεῖγν 
ἤηεν, 1121, δῃηὰ ὕὑγεαῖς τηεὶγ ρΠΠ12τ8.0 δηά 
ὄνεσι  Ὀμγῃ {Πεὶγ ρτοόνεβ γ]ἢ ἢἤγα ; Δπὰ γε 

5.41} ἢεννγ ἀονγῃ τς ργάνθη ἱπιᾶραβ οὗ 
ἐσιυκ. 

ἘΠεΙΓ ροάβ, δηά ἀεβίσου [6 πλπιεβ οὗ 
Ἐπεπὶ οὐκ οὗ τπδὲ ρίαςε. 

4 Ὗε 5}|8}} ποῖ ἀο 80 υπίο τῆς [ΟΚῺ 
γουγ (οα. , 

5 Βυὲ υπίο τῆς ρΐδλοες ψΠοἢ τῆ6 
ΓΟΚῸ γουγ Οοά 5841] “ ςῆοοβε ουξ οὔ: Κίη. 8. 
811 γουγ ἘΠ 68 ἴο ρυῖ [8 πᾶπιθ {Π6Γα, 2Όμτοη. 7. 
ευδη απο ἢ18 ὨδιϊΔτίοη 58}4]} γα 8εςεκ, "5 
ΔΠπΠ4 {ΠῚ Π6γ τοι 5] σοπις : 

1-.-. 7. Ου (δὲ οοπιπιδηά ἴο ἀεβίγοΥ ἴδε 
Ῥίαςοβ δηὰ πηοηυτηεδηίβ οὗ ἰἀο]δῖγοι5 ὑγοσϑῃῖρ, 
566 ΟἹ Υἱὶ. ς. 

8. 2ῥεὶν στους Ἀσπάοῦ ΒΟΙ͂Σ 1Δοἷ5 οὗ 
ὙΟΟᾶ: δπηὰ 566 Οὔ χνΐ. 21. 

4. Υγ7:ῥα]} ποὲ ἀο “0 ὠπίο ἐδὸ 70 Κ᾽ γοι 
Οοα] ἐ.ε. “ὍΆΒε ἰάοἸαίετβ σεῖ ἂρ πεῖς αἰδγβ 
δὰ Ἱπιᾶρθϑ Οἡ 81Υ δἰσὴ 81], δηὰ ὉΠΑάΘΓ ΟΥΟΣΥ 

τες δὲ {Ππεῖσ ρἰθάϑυγο, Ὀυΐ γε 514]1 ποῖ ἀο 
80; ἴδο 1,ογὰ Ηἰπιϑεὶ τ 5041} ἀείοστηῖηο [ΠῸ 
βροῖ ῸΓ Ὑοὺγ Ὑγοσβῃῖρ, ἀπὰ ἴπετε ΟΥ̓ 5811] 
γ6 566ὲΚ Ηιπὶ." Το σοὶ! ίοη οὗ ἴπῃ6 Οδηδδηο8 
νγ͵ἃ3 Ὠυμηδη; [15 πιοάδβ8 οὗἨ ὑγοσβῆ!ρ Μετα οὗἁ 
ΤΑΔη 5 ἀονϊκίην. [ἰ ἤχοὰ ἰἴ5 ΠΟΙΥῪ ρῥἷδοθβ ου 
(δὲ 811}15 ἴῃ 186 ναΐῃ ἰπουρῆῃϊ οὗὨ ὈΟΙΏΡ ὨΘΑΓῸῈΓ 
Μιεάνθῃ, οὐ ἴῃ ἄθδρ βτονδβ γεγο ἴῃ 5θηςε δηὰ 
εἰοοτα ταϊσης ονεγανγο {Π6 νγογβῃρρεσ. Βυῖ 
βυΓ ἢ δ ρογβ  οὐ5 ἀρ] Δ πο 65 γεσα ποῖ ΟΣ 
οἵ 186 ἴπ|6 τε ρίοηυ. Οὐοά διδὰ ᾿πῃ 1 γενεαὶοά 
Ἡ πηϑο] ἴο τη, δηὰ πηδηϊδεκῖοα δπηοηρϑοί 
1δοὴ Η!5 ἱπιπιθάϊδία ργεϑοηςα δηὰ ροννεσ. [ἰ 
ξο!]οννοὰ οὗ σουτθα ἴμδὶ [186 τρδΟΒΙ ΠΟΙ οὗ 
ἸΔἀΟΙΔΙΓΥ πιιϑὲ μοηςοξογυγασαὰ θ6 συνερί δΥΝΑΥ ; 
δηά ἴδαὲ Οοάὐ (ἢ. σοπια ἀονγῃ διποηρϑέ πΊθη, 
τυνου]ὰ Ηἰ πΊ56}} δϑοῖρη (6 βαποίυαγγ δπὰ τὰς 
πίυδὶ οὗ Ηἰ5 οὐνῃ βεγνυΐςθ. 

δ. Βι ἀπίο {δὲ ῥίαεε αυὐδίορ ἐδε ΤΟΚΟ γοι" 
Οοά «ῥαὶ ἐροοῖς ομὲ Ὁ. αἰ γομγ ἐγίδες 10 ῥμὲ 
δὲς παρ ἰδέγο, συερ ὠσο ῥίις ῥαδἑἑα οι «δαὶ 
γε “εὰ, απά ἐδίέδεν" ἐδος “δαΐ εοηιε] ὙΠῸ 
Α. Υ. Βοτο ἕο! ]οννβ ἴδ6 ογηΐδχ δπά ρυποΐυδ- 
ἴοη οὗ [86 ογάϊμασυ Ηδεῦτεν ἴοχί. ΟἾδοῖβ 

(Π6 νογὰ τεηδογεὰ “ υηΐο ἢ5 ὨΔὈΪ8- 
το 85 ἃ γογὺ ἱπβηϊξίνο, ἀηὰ σοπηοςῖ ἃ ἹῈ 
(86 Ῥγθοράϊησ; ““ἴο ρυΐϊ 5 ὩδπὶῈ ἴδεσε, [ἢδΐ 
δα πηὶρδϊ ἀνε] ἴπογὸ: ἡ  υὶς. “αἴ Ροηδῖ πο- 
τΏΘη 5υυπὶ [Ὁ εἴ ΠΑ Ὀϊ ες ἱπ οο." οἴ σι. “Τὸ 
Ρυΐ δὶ ῃᾶπιὸ ἴπογε:" 2.6. ἴο πιδηϊξεϑὶ ἴο πηδη 
Ηἰς Ὠϊνίπο Ργεβεηςθ Τὸ Ταγειπιϑῖβ ΓΙ ΒΕΥ 
τοῖεσ ἴο ἴπΠ6 ϑδεςοβίηδῃ. Τῆς οχργοϑθίοη “ ρυῖ 
ΗΙς Νδχηβ," Τοπιργεδεηἀς πούγενοῦ 411] [Π6 
νατίουβ τηοῦθ5 ἰπ Ὡς Οοά νους βαοα (ο 
τονϑὰὶ Ηἰπιϑο ξδηὰ Η!5 διγδυῖοβ ἴο πιεη. Οοά 
58 ὈΓδϑθηΐ ἜὐετΎ Ποο ΟΥ̓ ΗῚ5 ρονεσ; Ὀυΐ 15 

Ὁ “ρ6Σ ργϑθης πὶ στα! ᾽ ΟΠῚΥ νΠοΓα 
Ἧς μᾶς σονοηδηϊοά ἴο ὃδ 50; ἃ5 Ηθ [5 “μετ 
Ργαϑεηϊίδπι ρἰοσίδς " ἴο 1ῆ6. Αηρεῖ5 δηὰ ϑδϊιηῖς 
1η Ἡρανθῃ. 

ΎΒο ρυγροβὲ οὗ ἴπε σοτηπιαπὰ οὗ (Πα ἰοχ 
ἷ5 ἴο ϑδουχο [86 ὉΠΙΕΥ, ἀπά {χοῦ ἢ ὑπ|γ τἰῃ6 
ΡΟΠΙΥ οὗ ἴῃς ὑγοσβορ οὗ σοά. Τμδῖ τβεγα 

βῃοιϊὰ 6 ΟὴΘ παῖ ομδὶ ΘΟ ζῸΓ (86 το ρίοη 
οὗ μὲ ρεορὶε νγᾶβ οὈυ οι γ ἐβϑεηῖδὶ ἴο [ἢθ 
διοαῖ οπάβ οὗ (δ6 ψἢο]6 ἀϊθρεηβδάοη, Ηδὰ 
ἔδηςῖ} νατγίθῖο5 οὗ Ὑγουβῃ!ρ δυο ἢ 85 ῬοΪγ- 
1ῃοῖςηλ ἀοἰ σῃϊοϑὰ ἴῃ Ὀδοη τοϊογαϊθα, [86 [5γ8 6 1165 
ψουἹά ϑοοη μάνα ἰαρϑοὰ πο ἰἀοϊδίσυ, δηὰ (δ 6. 
ἀεροϑίῖ οὗ ἴδε ἴσυς 811} ἀπά Κηονϊοάξε οὗ 
Οοά νουϊὰ δανε ὕδεη, Βυιηδη ϑρελκίηνρ, 
ΠΟροΘίοβθ ἰοσῖ. ὙὝΠεσα ἅτ ποῖ τυδηξηρ Ιη 
{πεῖν ἰϑίοτΥ Θχβπιρῖε5 νυ ἰςὶ ἀεπηοηϑίχαϊο δ οΙΓ 
ῬΙΟΠΟΊ685 ἴο [15 ΘΟΥΓΌΠΡΈΟΠ 845 500 85 ἴΠῈ 
Ρτοοορίβ οὗ [86 τοχὲ τγεσὸ γεϊαχϑά οσ πορ]εςϊθα: 
δ. 5. ἴῃδὲ οὗ ΟἸάοοη, [υάφ. υἱῖ!.; οὗ Μ|οδῃ, 
Τυάφ. χνῇ!.; οὗ ]εγοῦδοδηι, τ Κι χιϊ, Ηδπςοο 
[86 οπρἢδϑῖ8 δηά σγεϊζοσαοη σῇ Πς ἢ ἴπ 
(8 ομδρίοσ, δπὰ οἰϑονγβοσε ἴῃ Πδαῖ., “ νψ}}}}- 
ὙΟΥΞΆΙΡ ᾽) 15 ἑοσυϊάοη, πὰ ἴα ουϊννγαγά τε ]]- 
δου [1ξπ οὗ {86 Ρϑορ]ο ξαϊβογοά 5. ΠΟΕΥ σουπὰ 
ἴα δυϊ ποτ ζοὰ βαποϊυαγΥ. 
Το ῥγοβογρεοη Ὀείοσο τ. 15 ποῖ Δ᾽ ορεῖθοῦ 

πον. [15 ΡΓΠΠΟΙΡΙςῈ 15 οἰεαυὶγ ἰδ! ὰ ἀοννῃ ἔχ. 
ΧΧ. 24, 5: π|0} Δ ποου 5} Υ ἢ {86 γοτῪ ἤτγϑι ῥσο- 
ταυϊξαϊίίοη οὗ ἴῃς 1,ἂνν δὲ 81η41. [8 ὑγδςίίςθ 
τνᾶϑ βοουτοὰ ἀμτίηρ ἴδ6 Ἰουιογίηρα ΓὨγουρἢ 
[56 νυ] άογηθβ8 ΌὉΥ ἴη6 οηδοίϊπηεηΐξ 1 ον, χυ!ὶ. 
χ---), ΜΏΙΟΙ ἕοσυδὰ ἰδ οὔεσίηρς οὗὨ βδοτί ἤςο5 
οἴϑονν όσα [μδῃ ““δἱ ἴῃ ἀοοσ οὗ ἴδε ἱδθεγηδοὶς 
οὗ [6 σοηρτοραίοη." Βιυϊΐῖ ἴδε ἀεϊεςξίοη ἀπά 
ΒΙΡΡργοϑθίοη οὗ υπανγῆι νγουϑἢρ νγ5 σοπὶ- 
Ραγδίνοῖυ ΘΑΞΥ ὙΜὨ1σὲ 186 ψ8ο]Ὲ πδίΐοη νγᾶ5 
οΥρδηϊζοα ἴῃ πα σαρ. Νον (δὶ ἴΠ6 ἔνο 
{ὴδε8 πὰ ἃ δι] ψγογα ἘϑιδὈ 5 πο Ὀογοηὰ 
ογάδῃ, δηὰ [ἢ τεϑῖ ννεσε βοοῃ ἴο Ὀ6 βοδίί(οσοα 

1ῃ {ΠΕΣ βοϊἸοὰ ΒοπΊο5 ονοὸσ 186 ψῃοΐο δος οὗ 
[86 ρῥγοπιῖϑθὰ ἰδηὰ, ἴπ6ὸ ορρογίιπι65 δηά 186 
τοπηρίδίοηβ ἔογ βεϊξηρ ἃρ Ἰάο] βῃγπεβ, δῃηὰ 
ἔογ ἀον ϑίης ργίναϊθ τίῖοϑ, σουὰ Ὀ6 τηυςῇ 
διολῖοσ. Α5 ἃ πϑίιιγαὶ δηαὰ ποΟθββΑσῪ (Οη- 
βϑοάυοηςα, ἴΠ6 σοπιηδηά Ὀεΐοτα υ. 5 τεροαϊδὰ 
Ὑ1Ὶ πιοτὸ ροϊπέ δηὰ σι ροΠΟΥ͂, δπὰ ἴ5 

δὰ οπ ΘΥΘΓΥ 546 τοσὴ ᾿ηἔτηροτησηῖ.. 
ΎΠε ψογάβ “πε ρίδοα ὑοῦ ἴΠ6 ΠΟΚᾺὉ 

5021} εἐἴοοϑθ ἴο ρυΐ 15 ἤδῖηθ ἴδεσο ἢ 51 
Ἰογυβαῖοπὶ ἀπά δοϊοπιομβ Τεαρία ἴο οὐ 
τηῖπά9. Βιυῖ [Βουξῇ βροΐεδη 85 [ΠΟΥ σγοο ὉῪ 
ἃ Ῥτορβεῖ, δηὰ ἰηϊογργείθά 85 ΠΟῪ ἄγὸ ὈΥ͂ 186 
Ῥ541π|5 (ε. 5. 5. ἰχχυ]). 67---69), ΠΟΥ Ὦδνα 
ἃ ὈΓΟΡΟΙ Δρρὶιοδίίοη ἴο [6 Τεῖρῖε, γεῖ 
[ΠΟῪ πλιϑὲ ποῖ δ6 τεξεττεά δὌχοϊυϑινεὶν ἴο 1ξ. 
Ἰαγοδὶ πᾶπλθβ 5.0} 45 [π6 ϑδροῖ ἱπάϊσαδίεά; 
δηὰ Τεγεπιδῃ (υἹῖ. 12), Θρεακίηρ ἰπ (Π6 πᾶπιὸ 
οὗ ἴδε 1,ογὰ, ς4115. ΘΒ 10} “ΤΩ Ρΐδοθ, σσβετε 
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6 Απά {Ἀπ Ππεγ γε 5811 Ὀτίηρ γουγ 
Ὀυγης οἴξεγίηρβ, ἀπά γοῖιγ 88 τ ΠοαΒ, 
δηὰ γοις {{|ε89 ἀπά ἤεᾶνε οἴογίηρβ 
οὗ γουγ παπᾶ, πὰ γοιιγ νοννβ, δηά 
Τν: ἔτεενν}} οἤδεγίηρβ, ἀπά τῆς ἤτϑι- 
ἴηρβ οὗ γουγ Πεγάβ δηὰ οἵ γουγ ἤοοκϑ: 

βεῖ ΤΥ δηηδ δἱ [πε ἤχει." Τῆς ἴοχί ἴῃ ἔτ ῃ 
ἄοοϑ ποῖ ἱπιροτῖ (μι Οοὐά ψνου]ὰ αἰννᾶγϑ ἔγοπὶ 
1Π6 ἢγϑϊ σῆοοϑβε οπὲ ἀπά [6 βᾶτδ Ἰοςδι ν “ἴο 
Ρυῖ Ηἰ5 Νάᾷπιε ἴδετε," Ὀὰϊ (μδὲ (Πότε ψου]ὰ 
ΔΙνγαγ5 Ὀ6 ἃ ἸΟΟΔΙΙῪ 50 σπόθθη ὉΥ Ηΐϊπὶ; δπά 
[παῖ ἘΠῚ ΠΟΥ [86 Ῥϑορῖς τυϑὲ Ὀσίηνρ ΕΙΣ βδοσὶ- 
ἤσοϑ, δπὰ ποῖ οὔον μετ δὲ {ποὶγ ρ]θΆϑυ γα Οὗ 
ἑοηγθηϊθηςο οἰβονβογο. 

Νεῖῖθον ἄοοβ ἴῃ6 ἴοχὶ ζοσοϊά ἴδε οἤγίηρ οὗ 
ΒΔ ΥἹῆςο5β ἴο Οοὰ δ οἴδεγ ρίδοθς ἴμδπ ἴΠ6 οὴδ 
σδόϑθη ὈὉΥ Ηΐπὶ “ἴο Ρυξ Η!5 Νάπις ἴπεγε ἢ θη 
ΤΟΡΕΥ ΟσΟλΘΙΟη5 δηά ὈΥ̓͂ ῬΥΙΟΡΕΥ Δ ΒΟΥ. 
Οδ865 ἈΙΠΊ561Ὲ, οἷ. ΧΧΥΪ. ς, 6, Θδη͵οϊη5 [6 

Θτοοϊίίοη οὗ 4 βἴοῃς δἰΐϊᾶγ ου Μουηΐ ΕΑ] ἔοσ 
δυγης οὔεγίηρβ ἴο Ὀε οἤετοὰ οἡ 1ῃ6 ἀδὺ οὗ 
Ποπηπηϊηδίίοῃ : Δηἀ νγε τεδὰ οὗ βδοσίῆεθ οὔϊι- 
οὐ «αἵ νδγίοιιϑ ρίδοεβ ΟΥἙἩΤ ᾿υᾶάχεβ, Ῥγορῇμοῖβ, 
Κίηρβ, δῃά οἴδεῖβ, δὰ δοςορίεἁ ὈΥ Οοά. 
Οἱάδοη, ε.... οὔἴδετεὰά 4 Ὀυγῃΐς οἤεσίησ αἱ 
7εθονδὴ δῃδίοιῃ ἱπ Ορβγαὰβ (Τυὰρ. νἱ. 24 
544) Μδπηοδὰ ἀϊά 1π6 ἰκὸ δὶ ἴΠπ6 βυρεοβίίοη 
οἵ ἴΠ6 δῆρεὶ ψῆο ἀρροάτεὰ ἴο ἢϊπι, ῃο ἀοιυδὲ 
ΠΟᾺΣ Ἦὶ9 οὐνῃ δος (Τυἀρ. ΧΙ, τό 544.); 
ϑοϊοσιοῃ ἴῃ ΟἸθθοη, τ θεσα “ἴδε 1 τά ἂρ 
ἴο δΒῖπι" (1 Κίηρϑβ 11]. 4, 9); ΕἸ]4ἢ οα Μουπξ 
Οδιτηοὶ, δηὰ ἴπδὶ δήοσ ἰῃ6 ογεσϊίίοη οὗ [6 
ἴθρὶς (ΩΣ ΚΙηρϑ ΧΥΠἹ. 21 544.), ἄς. Ὑεῖ 
1Π|656 ὑεσῈ ΠΟ ᾿γαηϑυτοβϑίοηβ οὗ ἴῃς σοπιπιδηὰ 
οὗ {δὲ ἰεχῖ, πιυςἢ 1655 σδῃ νγς ἱπέεσ ἔγτοπι [Π6Πὶ 
{παῖ [ἢ6 Ὑνοβδὶρ Κπονν ποίϊπίηρ οὗ βυςἢ 
ἃ ᾿οτηπμδηάδ, ΟΟἸΘΑΥΥ [ἢ6 5ενεσὰὶ ρἶδοαβ ἴῃ 
αυεβῆοη ννεῦο ,ῶν “δὲ ῥαγιομίαν ῥώγροῦς ἀπά 
οεοαείομ 85 ΓΟΘΔΙΪΥ “σποβθη ΟΥ̓ Οοά ἴο ρυῖ Η!5 
Νάπις ἴποτε,, 85 ψέσε ϑῃ 10 ἢ οὐ [ΘΓ 5416 πὶ 
ἴογ οὐαϊηαυῦ ρυγροθεβ πὰ οσοσβϑίοηβ, [Ι͂ἢ 
ββοτί, ἴδε ἰοχί ῥγο Ὁ ]18 5Δου  ἤσε5 δί ΔΠΥ οἴποσ 
Ἰοσδ! Υ ἴδδη [ΠΑ ννοἢ Οοά 5ῃουϊὰ δρροϊηϊ 
ἴοσ (6 ρυγροβϑθ. [{ 15 πο σοηϊγανεπεοη οὗ 1 
(δῖ Ηὀς 5βουϊὰ ποῖ ΟὨΪΥ σβοοβο ἃ 5ἰῖς ἔοσ τῃς6 
ὩΔΌΪΟΠΔ] 5βηοίθγΥ, δηὰ ἴοσ ἴδε σε ρι λτ ὑνοσϑηὶρ 
οὗ Ηΐ5 ρβεορῖθ, διιξ ϑδου]ά 4150 βρεςῖδὶν ἀϊγθεῖ 
Οἡ ΕΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΤΎ ΟἸΠΟΓΡΘΏΉς65 5δοτὶ ἤσε5 ἴο δὸ 
Ὀγουχσῆς ἴο Ηἰπὶ οἰϑεννῆογο. 

6. 4δίιδεγ «δαὶ γ6 ὀγίηρ γον δωγπὶ οὔεγ- 
ἐηρ:, σπά γομν “σον βεο.} ΤῸ νδσίοιιβ κὶπάς οὗ 
ΒΔ Γῆς! 4] κἸ ἢ 58 ἅγὸ ἤογε βρεςοϊ θά, ἰπ ογάοσ ἴο 
Θηΐογοο ἴΠ6 ογάδσ [δῖ ἐδοὶ δηὰ ἜΥΈΥΎ ομο οὗ 
(Ποπὶ 15 ἴο 6 οἤετεὰ δἱ ἴθ ϑαῃςΐυδσγυ, δπὰ 
ΠΟΥΠΟΙῸ 656. ϑοπὶα πᾶν οὐ]εςίοὰ [μδὲ [ἢ 19 
ΠΟΙ ΠΔΠὦ σάᾶπηοῖΐ ΡΟΚΘΙΌΪΥ πᾶν ὈδΕΏ ΟΥ̓ 
ςαττὶοα οὐ, δἵ 411 Ἔυθηΐβ υη}] ἴπ ἰδίεσ ἀδῪ8 
(᾽6 ΤΟΥΤΠΌΤΥ ψΠϊοἢ οὐγηθά οὐοάϊεπος ἴο ἴΐ 
νν45 παιτονγοὰ (ο ἴδ {π||6 κἰηράοτῃ οὗ [υάΔἢ. 
Νο ἀουδέὲ [ἢς Πδοςβϑ Υ ἔῸΓ πιδκίηρ ϑοπὴα Κὶ πες 
οὗ οβεσίηρβ (ε. 3. ἴῃς [πε ϑραϑ9- ΟΠ ἘΣ] ἢ55) τηιϊϑῖ 

ΒΘΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΝΥ͂. ΧΙ]. [ν. 6, η. 

ἡ Δπά {τδεῖὲ γε 8821] εαξ δείοτε 
τῆς ΓῸΒΡ γουγ Οὐοά, ἀπά γε 5}4]] 
τε]οῖςς ἴῃ αἷ! (δ γε ρυῖ γοὺυγ Βαπά 
τηἴο, γε ἀπά γοιιγ Ὠουβαῃο 8, ννβογο- 
ἴη τῆς ΓΟκῸ τὰγ Οὐοἀ Βαῖῃ δεββεά 
[ἢεε. 

υηάον [ὃς σἰδίυϊο5 οὗ [ον]. ν. ἀπά υἱ. δανε 
ΔΙΊ5ΘΏ ΨΕΙῪ ἔγοσυθητγ. Οδη 1 βανα Ὀδξη ἴτ- 
Ῥεγαῖῖνα ΟἹ ΘΥΕΙῪ ομα ΨἼοΟ σοηίγαςϊοα ςογθ- 
ΤΑΟΏΪΔΪ Ὡπο ΘΠ 655 ἴο τὰ ἢ] 156] οὗ 1 οἡ θα ἢ 
οςοδϑίοῃ ΟΥ̓ Ἰου ΣΟΥ ΠΡ, ῬΟΓΒΔΡ5 ἔτοτῃ ἀϊδίδηϊ 
δη, οὐ [δ6 δΙΥ ΠΟΥ 546 οὗ Τοτγάδῃ, ἴο δ: ἢ 
ΟΥ̓ Ϊεσιβδῖεπὶ ἴο οὔοσ ἴῃς ργεϑου δε βδογ βοοϑὺ 
[κεἰ 1 Ὀε ποίορά (δαῖ [86 αἀἰτηορηπίοῃς οὗ [86 
αἰ ΠΟΥ Βανο Ὀδεη ΘΟ  ΠΊ65 ουο -οστηδιοα, 
Ενθῃ ὕδη, [86 δισίποϑὶ ροϊηΐ οὗ [ἢς ἰδηά, ννᾶ5 
655 1ῆδῃ τοὸ τηῖ]65 ἔτοπὶ [επιιβαϊοπι. ὍΤῊΪ5 
ξαςῖ ϑβονβ (δδὲ [86 τε τοχυϊγίηρς 411] 186 
ΤΩΔ]65 ἴο 5σὸ ὉΡ ἴο ἴδε Οδρί(α] δὲ [δε [ἢγοδ 
ὕω ἔεδαϑὶβ νγᾶβ ΟΥ̓͂ ὨῸ Τ]6ΆΠ5 ἱπιργδος ΓΔ 0 ]6 

ι56 Οὗ ἀϊδίδηςσθ, ὄουθὴ νβθη {86 ἔνγεῖνα 
{γῖδε5 ψεσε υηϊῖοὰ ἴῃ ομς Κιηράομῃ, Ἐβρες Δ ]}}}7 
85 ἴδπεϑε ζδαϑοίβ 411] οσουτϊτοὰ ἴῃ [Π6 ΞυτηΓΊ  Υ 
τηοηίῃς, Βθη σαν θ ]!ηρ᾽ 15 σα Υ. Βαΐ ἰη [8656 
δηά ἴῃ οἴδες ῥσεςερίβ Μοϑοβ ἀουθίἾοβ5 ἴακος 
ΤΑ ςΓἢ ἔοσ σταηϊοά. Ηδ 15 Βοῖθ, 85 οἰϑούσῃοσο, 
Το  ]Δτηρ ἀπά ἀςἤηϊηρ ΠΊΟΓΕ ῬΓΘΟΙ5ΟΙΥ ἰησττα 
ὕοη5 νος ἢ δδὰ ἰοηρ Ὀδθη ἴῃ εχἰϑίοπεος, 85 ἴο 
ἀρ ὁ δῦσα οὗ Ὡς ἢ οσυπίοπι, 85 ἴῃ ΟἿΣ Οὐ 
ἰανν ὈοΓῈ οὗὨἩ Οσβυτγςοῦ δπά δίδίε, βυρογϑοάδα [86 
ὨΘΟΟΘΘΙΥ οὗ Ὅς ἐπδοϊμηοπί, Νὸ ἀοιυδὲ 
[Π6 Ῥϑορὶς ννὲ]} υπάογϑιοοά τυρδδὶ Μαιπηοηϊάθ5 
ΕΧΡΓΟΞΘΙΥ [6}}5 υ}ι5 ἴῃ σεΐογεηςα ἴο ἴπΠῸ τηδἔζου, 
ὩΔΙΆΘΙΥ, [παῖ συ Πεγα ἱπιπηοάϊαίο ραυτηθηΐ οουἹὰ 
ποῖ ὃὈ6 πιδάθ, ἴῆς ἀοδὶ ἴο σοὰ νγὰβ ἴο 6 
τοβοσνοά ἘΠῚ} [86 ποχὶ ρτεδῖ ξϑαϑδί, δηὰ {ποθ 
αὐ ἀἰθομβαγροά, Νοῦῖ πεοὰ ψὸ ἀουδί τῆδὲ 
η6 ςοπιυϊδίίοη οὗ ἴῃ ἘΠ 65 δ᾽] ονγοά, χὶν. 
24, 23) ΜὙ͵ὸϑ ὀχίθηδρά, 85 ἰπἀθοὰ ννου]Ἱὰ ἕο ονν 
ἤοπὶ ἴδε παίυγο οὗ [Π6 οᾶϑεὲ δηὰ ἕτοιη [86 
ῬΆΤΆ116] ἀϊγοςξίίοη5 δρουξζ ἴδ σεἀδοιηρίίοη οὗ 
1ΠῚη55 Ὡοῖ ῥγεθεηίεά ἰο Οοά ἴῃ κἰπὰ (ε. ζ. 
ΝΠ). ΧΥΙΠ, 1.5), ἴο ΔΩΥ ΟΥ̓ 41] οὗ ἐπε οβεπηρς 
ΠΟΙ δηυχηογαῖοά, ἃ5 οσοδϑίοη σῆς Το] γο. 
Τῆε Οπϊηρ ΘρΡΘΟΙΔ ΠΥ ἴοὸ Ὀ6 οὐϑοσνθα νγᾶ8 [δὲ 
ΠΟ Κἰπά οὗ βδοσιῆςε νγᾶ5 ἴο Ὀε οἰογεὰ ἜἼχοεθρὶ 
ἂἴ ἴη6 βδογεὰ βροῖ ἤχεοά Ὁ. Οοὰ ἔογ [15 δο- 
ςορίδηςθ. Ὑ8ὲ γοβογνίηρ οὗ δὴ οἴεσίηρ ὉΠ} 
1: οουἱὰ Ὅ6 πιδάς δὲ 1815 δροῖ τνγᾶβ ἰῇ 9016 
ΕΆ963 ὨΘΟΘΒΘΩΤῪ ἴὉ [15 σοπηηδηδ ννᾶ8 ἴο 6 
Τερι τ ἃπὰ ὙΒΟΓῸ ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ νν»ὰ58 20 ἀουδί 

7. “Ἵπά ἐδεγε γε «δαὶ εαἰ, χε. Το ἴδε ἴη- 
Ἰυποίίου (παῖ ἴμ6 5Ξδογιῆςεβ δηὰ οἴϊογ οἴεγτίηρϑ 
ἴο Οοά νγεσὲ ἴο δ6 πιδάθ ΟἹΪΥ δ ἴδε ϑδηςῖ 
5 ετε δή ἀδὰ δηοίπον, [πὶ 186 ἔδδοϊβ. ννῆϊς 
Δοςοιρδηϊοά οετγίδίη οἴογιηρε σγετε ἴο Ὀ6 450 
μοϊά ἴῃ (6 54π|Ὲ ρἷαλοθε. 15 Ἴσοπηγηδηὰ ἰ5 
ΠοΙδ ξίνθη ἔογ ἴπε ἤγϑί πιὸ ἴῃ ἃ ῬεσγειρίοσΥ 
ἔοση. λ Ὦ15ὲ (86 ρεορὶς ἕογσπιθάὰ Ὀμχξ ομδ 
ΟΔΙῺΡ ἴδ 5δοτίβοῖαὶ πλθᾶ] νου] πδίυσα! γ κα 



ν. 8-.-15 ΠΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΙ. 
8 Ὗαε 51] ποῖ ἀο δῇεγ ἃ11] 206 

ἐῤδίηρε τῇλι γε ἀο Πεγε τ 8 ἀδγ, ὄνεῖῦ 
τη ὙΨΠΔίβοανεῦ ἡ: ΓΠΡΏς ἴῃ ἢ8. οὐνῃ 

δ45 

411 ἔγουγ σμοῖςε νοννβ γος μ γε νον! Ἔρος 
απο ([ἢς ΠΟΚΡ: φ γοαν 

12 Απά γε 5}4]] τε]οίςε δείογε τῆς ὅς 
Ἔγεϑ8. 
μᾺ ΕῸΓ γε δῖα ποῖ 28 γεῖ Ἴοπῆὲ ἴο 

τῆς τεβὲ δηά το ἴῃς ἱπῃογίίδηςθ, ἢ ϊς ἢ 
τς ΠᾺΡ γουγ (ὐοά ρίνειῃ γου. 

10 Βυῖ τὐδέπ γε ρῸ ονεσγ Ϊογάδη, 
Δηά ἀννεὶϊ ἴῃ τῆς ἰλπὰ ψιῖςἢ πες ΓᾺΡ 
γουγ οά ρίνεςῃ γου ἴο ἱῃμποτγῖῖ, δπά 
τυόη ἢς ρίνεςἢ γοιι γαϑῖ ἔτοπῃ 81] γοιγ 
Θῃθτηἶθ5 Τουηά δροιῖ, 850 [δῖ γε ἄνοὶ 
ἱῃ βλίεϊυ; 

ΙΙ ΝΕ {Πεγα 5}4}} Ῥ6Ὲ 4 ρἷδος 
πὰς τὲ ΓῸΚΡ γουγ (Οοάἀ 5821] 
σἤοοθε ἴο οδιιδε ἢϊ8 πᾶπὶς ἴο ἀννεὶ] 
{Π6τα ; {ΠῚ ΠΕΓ 514}} γε Ὀγίηρ, 411 τηδὲ 
1 ςοπηπιλπά γου ; γοιγ δυγηῖ οἴξεγίηρ8, 
Δη4 γοιιγ 8λογιῆςεβ, γουγ ἘΠ Π68, δπά 
τῆς μενα οἴεγιπρ οὗ γοιγ πδπά, δπά 

Ῥίδος δ ἴ6 βροῖ σβεσο 18:6 υἹἱςῖ πὶ νγᾶ5 5ἰδίῃ 
δηά οἴἴετγοά, 45 νγᾶὰβ ἴῃ6 ουδῖοπιὶ διποηρϑὶ 4]} 
οἴδοσ πδίίοηβ. Βιυῖ ποη ἴἢ6 ρεορὶς ᾿ινοά ἴῃ 
ἀννο !ηρϑ ἔγ δϑυποσ ἔγτοπὶ ομθ δποῖπευ δὰ 
ἔγοπι ἴῃ ϑαποίιδγυ, ποτὲ ννᾶ5 πϑοαὰ ἴο δη]οΐῃ 
ῬΓΘΟΙβοΙν τΠ6 βάπλα πίη 45 ἴο {π6 βδογιῃςίδὶ 
ΤῊΘΔ]5 ὙὙΠΙΓὮ ννᾶ5 συϊοὰ 845 ἴο ἴῃ6 5Δοσιῆςοβ 
{Ποπηβοῖνοθ5. 

[{|15 ποί Ποτδ βϑροοιϊβοὰ σῆς οὗ ἴ86 οἷἱρῃς 
κιηάς5 οὗ οἴἴετγίηρβ οηιπιογαῖοὰ ἔιγηϊϑῃοά 86 
ὙΥ ΠΟΥ Δ] ἔοῦ ἃ ἰθδοὶ ἴο ἴπὸ οἴἴεγοιβ, δηὰ 
ὙΠ ἢ ποῖ. ΤΉΪ5, 45 50 της ἢ 1Π ΥΑΙΟΙ5 
οὔ ἴῃς Ὀοοκ, ἰ5 ργεϑιιπιθά ἴο δ6 κπουγῃ. ὍΤΒδ 
Ὀυγηϊ-οἴεγιηρε ει. ὑγεγα νΥ ΠΟΥ σοηϑυπιθα οἡ 
(6 αἰΐαγ ; δηά ἴδε 5ἰη-οἴεσίηρβε ἴοο σγοῦα ἴῃ 
σογίδίῃ Ἵᾶϑ65 ἉΒΟΪΥ Ὀυγηῖ, που ποῖ οα 
[6 ΔΙῈΔΓ ΟἿἹΥ ([μεν. ἵν. 21). ΤΠβα 5801]|- 
ἤςο5 [πογείοσγε ἰεῆ ποι πίηρ ἕοσ [86 ννοσϑῃίρροῖβ 
ἴο ραγίακε οὗὔ Οὐοιμρασγίηρ συ. 17, 18, ΜὙὸ 
Ιοασπ τπαὶ ἴη6 ρῥγεβεηϊδίίοη οὗ ἴῃ Ἐμ65. ἀπὰ 
[ἢς ἤγϑῦ!πρβ νγᾶ5 4150 δεϑδοοίδιοὰ ψ} ἃ ἔεαϑί. 
ΤῊῖ5 ποννενεῦ ἰς ποῖ ποι τυϊοὰ ὈΥ Μοϑεβ 
ἤαγα, ποῦ ἱπάθεά δηγνγβεσα οἶθθ. [{ πιλῖκοβ 
115 ἀρρεάγδῃσε ἱποϊ θησαν 45 ἃ ουκξίοη. ΑἹ] 
{μὲ 15 Ξαἱὰ οὗ ἴξ 15 ἰδὲ ἰξ 5841} ἴδκα ρῖδςς, 
{πκὲ οἴδβεσ βυς ἢ} ζοαδϑίβ, δἱ ἴῃς ϑδηοίυδγ. ΤῈΘ 
βγϑε!ηρβ (ΝΠ. χν λ, 1 ς--- 18} ΔΓ δϑϑσπθὰ ἴο 
[Πε ργἱοδίβ, 6 ΠῚ 65 (ο 6 [,ενε5 (Ναπι. 
ΧΥΪ. 21 5Ω4.)δ. Οη [δ ραγ[εϊραζίοη οὗ [6 
ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ τῆς δαϑίβ πιδάθ ὕροη τῆς ἤγϑι!ηρϑ 
δηά {ΠΠ65, 9866 ΧΥ. 19---23 544., ἀπά οἡ 1,ον. 
8 5844. Μοϑὲβ ροϊπῖβ οὐυἕ [Παὶ Ποτγεϊοίογο 
ἴΠεΥ δα ποῖ οὐϑετνεά ἴΠ6 ργεβο θα ογάετγ ἴῃ 
1Βοῖς ψόοσϑμῖρ, Ὀδσδυϑε ἀστὴρ {Πεῖγ τ ργδῖοΥΥ 
πᾶ ἴῃ 186 νυ] ἀογηθ85 τ μβδά Ὀδθη ἱπηροσβϑὶὉ]6 ἴὸ 
ἄο 5056. 1λυπηρ ἱππεῖς νναπάσπηρβ ἔΠΟΤΟ νοΓ 
ἀου θ.1655 {Ππλὲ5 νυ ἤση [6 ἸΔΌΘγΠΔΟ]Ὲ νγὰ5 ποῖ 
5εῖ Ρ ἔογ ἀδγϑ ἴορεῖμοσγ, δηὰ ννῆεῃ ἴΠ6 ἀδιν 

πος (Νυπι. χχν!. 1), ἰοχεῖδεσ νυ} ΠΊΔΌΥ 
γοι, 1. 

ΓῸΚΡ γουγ Οοά, γε, ἀπά γοιγ 80ῃ8, 
ἃπὰ γουγ ἀδιρῆτειβ, ἀπά γουγ πιεη- 
βαγνδηῖβ, ἀπά γουγ πιδιἀβεγνδηῖβ, δπά 
τῆς [εν τπᾶῖ ἐς ὙΠ η γουγ ραῖαβ ; 
[ΟΓΆβιλ ἢ 45 ἤἢς Παῖῃ ΠΟ ρδῖί ΠΟΓ “ «δδρ. το. 

9. ἱηπογίίδηςς νυ ἢ γου. 
112 ΤΆΚε μερά ἴο τ γ861Γ τηδῖ τῃου 

οεγ ποῖ (ἢ δυγπῖ Στ προ 1Π ἘΥΘΓΥ͂ 
Ρἶαςε τῃδῖ ἸΔῈ βεαβῖ: 

14 Βυῖ ἱπ ἴδε ρίδος τ ῃϊς ἢ τῆς 
ΓᾺΡ 581] σβοοβε ἱπ οπς οἔτἣγ ετῖθεϑ, 
{Πότε τῃου 512]. οἴεσ [Ὦγ δυγηξ οἤξετ- 
ἴηρ8, Δηἀ {Πεγὰ τῃοὺ 5Π4]ῖ ἀο 41] (δῖ 
1 ςοπιπηδηά ἴπεεα. 

Ις Νοιν τ βεδηάίηρ ἴποις πγαγεϑῖ 
ΚΙ δηά εὐ ἤδβῃ ἱπ 411 [ὮΥ ραῖεβ, 
ὙΠ δίβοονογ [ΠΥ 808} Ἰυδῖειῖ ἢ! δεῖ, δο- 

Οἴδοσ ογάϊηδησοθ, ὙγΟΓΟ ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ Οπλῖοά. 
[5 ποῖ ἴοο τς ἢ ἴο 54Υ, ἰῃ ἕδος οὗ ἴδε ἕαςΐ 
([οϑ}. ν. ς 3484.) ἰδδῖ οἰγουπιοϑίοη [5618 παὰ 

ἴῸΓ ΠΊΔΗΥ͂ γοαγβ περ οςῖοά, [πὲ ἴπ6 οἷς 
ϑυϑίθτῃ νγᾶ3 προ ΓΘ ΕἾ δοϊθά ἀροη ἃρ ἴο ἴΠ6 
ἀδαῖῃ οὗ Μοϑεϑ, ἀπά ἱπιρογίδηϊ ραγίβ οὗ ἰξ Ἰοξ 
δἰτορεῖ μοῦ ἴῃ ἀθεγᾶησθ. ὍΠ15 σοηπιογαίίοη 
τιϑὲ 6 σΑΓΕΙ ΠΥ Ὀογπθ ἴῃ πιπὰ [Πγουρσπουξ 
Ὠευῖ. [{ Π]υϑίγαῖοβ [Π6 ΠΘΟΟΞΘ ΤΥ ἴογ ἃ τερεί!- 
τίοῃ οὗὨ ΥὙ ΥῪ ταυςἢ οὗἩ ἴΠ6 δ΄ πδ|Πς ἸΟς ἰ5]Δθοη, 
ἃπά βυρβεβῖβ ἴπε γεάϑοῃ ὙΥΠΥ 5οΠΊε ραγίβ ἅγῈ 
80 ὈΓΡΈΠΕΥ γεϊζεγαϊοά δηὰ ᾿πιργεϑϑθα, νυν ἢ }]5ὶ 
οἴδμειβ ἂζὸ Ἰἰεῖ υπποιϊοθάὰ, ὙΠῸ ϑρθάκοῦ ἢᾶ58 
ἴῃ νἱονν ᾿γουρδουΐϊ ἴΠ6 κἰδῖα οὗ γεῃπρίοῃ δηὰ 
115 ΟὐὈϑογνᾶποθῦβ δηοηροῖ ἢ᾽5 Ποάσεῖβ. Ηδ 
ὙΆΓΗ5 ἴμεπὶ ἴῃ ἴῃ6 νυ. Ὀεΐοτε 5 ἴπδὶ 85 
ΠΟΥ σγεγὲ πονν δδουΐ (ο αυϊξ {πεῖγ υπϑες]οά 
τηοάς οὗ 116, Οσοὐδβ ρυ οὗ Ἑδοοβίηρ ἔοσ 
Η!πιϑε]ξ ἃ ρίαςο ἴο 5εῖ ΗῚ5 Νάπια ἴμογο ννου]ὰ 
δε οχοουϊοά, δηὰ ἴῃ6 ψΠο]6 οὗ ἴῃς κΞδοιθὰ 
ΤιϊυΔ] νου σομΘΘα ΘΏΓΥ ὈΘΟΟΠῚΊΘ Ὥμο ἀν κδηι 
ΤὨς τεϑὲ δηὰ ϑδίείυ οὗ (δηῆδδη 15 5 η 1 ΠΟ Δ ΠΥ 
Ἰαϊὰ ἄοννῃ, συν. 1ο, 11, 85 ἴδε ἱπαά!βρθηβαῦϊο 
ςοπάϊξοη δηὰ δ 4515 ἔογ Ὧη επίϊγε ἔμ] Β]πιοηὶ οὗ 
[86 ἰανν: [86 ὕοη οὗ τ ῃϊδουδη685 σοΐη- 
εἰάϊπρς ἴυ5 ΜΠ (Π6 Τφεβϑδίίοη οὗ ννδπάθσιηρϑ, 
ἀδηξεῦβ, δηὰ ἴοἹ]β. 

12. ῥαϊό πο ῥαγὲ πον ἱμδεγἱέσησο αυἱ!δ γομ] 
Οἕ νυν. το δπὰ χῖν. 27, ΧΥΣῚΣ, 14. Οη ἴδε 4]- 
Ἰυϑίοπϑ ἰῃ 1) δῖ. ἴο ἴῃς σοπάϊξοη οὗ {6 [εν ἴε5 
866 [ηϊτοάιυςῖίοη, ὃ ν. 

16. ἴπ 1,ονϊῖ. χυὶ!. ,1-ῤἪ, 86 ρεορῖὶς δά 
Ὀδεη ἑἔογυϊ θη υὑπάοσ ΔΠΥ ΟἰΓοιπηδίδποθα ἴο 
5] ΑΥ͂ ΔΩΥ͂ ΔηϊΠ|4] ὀχοορί “δ ἴπῸ ἀοογ οὗ [ῃς 
ΚΔΌογῃδο]6 οὗ ἴ86 σοηρτεχαιίοη." Τΐθ ρῥτὸ- 
ΒΙΙΕΟη νγ85 ἀσϑίσποὰ (νυ. 7) ἴο ουϊ ΟΥ̓ 811} ὑτε- 
τοχῖβ δηα ορρογζιπιῖῖοβ ἔογ ἴθοϑθε ργιναῖθ δηὰ 
Ἰἀοἰδῖγοιιϑ τιΐε5 ἴο ψὩῖὶο ἢ ἴδ6 Ῥοορὶε νγετα 

2ῃ8 



ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ ΧΊῚΙ. 

ςογάϊπρ' ἴο ἴῃ ὈΪ]εββίηρ οὗἩ τῃ6 ΓΟᾺΡ 
τὴ (οὐ νος ἢ με Βδῖῃ ρίνεη τῇδε: 
(ἢε υποίεδῃ ἀπά τῆς οἰθδῃ ΠΔΔΥ δδΐ 
τΠογεοῦ, 25 οὗ τῆς τοεῦιςκ, δπά 45 οὗ 
τῆς Πατῖ. 

Ι6 “ΟἾΪΥ γε 5}41}] ποῖ εαὶ τῃ6 
ὈΙοοά ; γε 5141} ρουγ 'ἴξ ἁἀροη τῆς δατίῃ 

846 [ν. τό ---29. 

8Πα]: εδί ἴῃ ΤῊΥ ραῖεβ ἡγμαΐβοενεγ ΤΠΥ͂ 
801} Ἰυβίετἢ δἴζεγ. 

22 Ἐνεῃ 48 ἴῃε τοεδιυςοῖς δληὰ τῃ6 
δαγί 15 θαΐθη, 80 ἴποιι 5η411 εδὲ {ποπὶ: 
τς ἀποϊεδη δηὰ τῆς οἰθδη 3841] δδὶ ογῦ 
τΠεπὶ 4|ιΚε. 

22 Οηΐγ 'δε 8ι1τὲ τη του δαΐ ποῖ ἐπτΡῸς 
ἃ5 νγΑῖαου. 

17  ΎἼΠοιι πχαγεβῖ ποῖ δαΐ Μ]Π]η 
(ὮΥ ραῖεβ ἴῃς (τῆς οἔὗἩἨ ΤΏΥ σογη, ογ οὗ 
ΤΥ ψγίπε, ογ οὗ τῇγ οἱ], ογ τε ἢγϑῖ- 
ΠἸὴρ8 οὗ ΤὴΥ Πεγάβ ογ οὐ τῇγ βοοῖϊς, ποῦ 
ΔΩΥ͂ οὗ Τῇγ νονγβ ϑνῃϊςἢ ἴδοι νονγεϑῖ, 
ΠοΙΓ ΤΥ ἔτγεανν}}} οβεγιηρβ, οὐ ἤξᾶνβ 

1Π6 Ὀ]οοά : ἔογ τῆς δοοά ἡ: {6 [πὸ 
πὰ ἴῆου πιάγεϑῖ ποῖ δδῖ (ἢς 116 ἢ 
τἢε ἤεβῃ. 

24 οι δαὶ ποῖ δαῖ 1; ἴδοι 
54] ροὺυγ 'ξ ἀροη τῆς δα 48 ννδῖεσ. 

2ς ΤΓΠου παῖς ποῖ οδὲ ἴἴ; τῆδι ἰξ 
ΠΗ δο νγ6}} ἢ τῆος, Δηὰ [8 τῇ 
σὨΠ]άγοη δίῖεσγ τῆθο, θη ἴδοι 58}Αἷῖ 
4ο ἐῤαὲ τυῤίε ᾿ς τρις ἴῃ τῆς εἰρῃξς οὗ 
τε ΟᾺ Ὁ. 

26 Οπὶγ {ΠΥ ΠΟΙ τπϊπρβ ΒΊΟΝ 
ἴδοι. Παλϑῖ, δηὰ (ὔγ νοννβ, τῇου 5}8]: 
τλϊίκε, δηά ρὸ ιπῖο ἴδε ρίᾶςε γῆ ϊςἢ τῆς 
ΓΙΟΒῸ 584}} σῆοοβε: 

27 Απά τῇοιι 5821: οἴξεσγ τῃγ Ὀυγηῖ 
οἴξεγίπρβ, τ[ῃ6ε βεϑὴ δπά τῆς δἱοοά, 
ροη τἢ6 Δ] οὗ τὰς Ιοκὺ τὰγ (οά: 
ἃπα τῆς Ὀ]οοά οὗ Τῃγ 8δογῆςεϑβ 5}4]] Ὀς 
Ρουγεά οὐδ ἀρὸπ τῆς ]ἴ8Γ οὗ τῃς 
ΙῸΚΡ ΤΥ (σά, ἀπά τῆου 5ῃαἷς δὲ 
τἢς ἢε5ἢ. 

28 Οὔβεινε ἂδηά ἤθαὰσγ 411] {ῃε86 
ϑνογάβ ἢ] ἢ 1 σοπηηηαπά τἢεο, τῃδῖ ἰξ 
ΠῚ 8ο ν}6}} νυ τπεε, ἀπά νὰ τὰν 
σὨΠ]άγεη δέεγ ἴπεὸ ἔογ ὄνεῖ, ἤθη. 
ἴῆου ἀοεβὲ ἐῤαὶ τυῤῇἼε 'ς ροοά 1πάὰ 
ΠΡ ἴπ τῆς βίρῃξς οὗ τῆς ΙΟΚῸ τὰγ 

290 ἢ νΠεη τὲ ΓῸΚΡ τ Οοά 
841} ουξ ΟΕ τῆς παῖϊοῃβ ἔγοτῃη δείΐογα 
πες, Ὑν ἈΠ Πεγ τΠοὰ ροεδῖ ἴο ροββε688., πεν. 
[Πεπὶ, δἀπα τῆου ᾿δυςσεεάεβε τε, Δη4 ἐκάενίκει, 
ἀννε!]εβῖ ἴῃ τῆ εῖγ ἰδπά ; μεϑ γ θάμ 

οἴδεγίπρ οὗ πε μαπά: 
18 Βυὲ του πχυϑῖ εδὲ τΠεπὶ Ὀεΐογε 

(6 ΓΚ τὰγ (ὠοσά ἰπ ἴπε ρίδλοβ νυν ἢ 
τὰς ΓΚ τῦγ (ὐοά 584]] σἤοοβε, τῃου, 
Δηὰ [ΠΥ 8οη, ἀπά τὴν ἀδυρῆτεγ, δπά 
ΤΥ πιδηδβεγνδηῖ, Δηἀ (ὰγ πιδιἀβεγνδηῖ, 
Δηά τῆς ],ενῖε τας ἡ’ ἢ ]π τὴγ 
ραῖεβ : ἂηά τδοιῖι 5Πδ]ζ γε]οῖςες δείογε 
τῆς ΠΟΚῸ τὴγ Οὐοά ἴῃ 8] τῆλε τῃοι 
Ρυϊζεβὲ ἔλιπε μδηάβ ὑπο. 

19 7Ταζκε μεεά ἴο {ἢ γ56} τῃδῖ ἴποι 
Ἐζειας, η. ἔογβακα ποῖ ἴπε 1] εν ἰ8 ἰοπρ 88 

του ᾿ἰνεϑὲ ὑροη πε ελγίῇ. 
" 2ο  ΡΠεη τὲ ΓῸΕΡ ΤΥ Οοἀ 
ζ ὅτα, «8, 5411 Θη]άγρα ΤῊΥ δογάεγ, σ28 ἢς Βαῖὴ 
εἴαρ.τ:ο.8. ῬΓΟΠ θεά τῆεε, ἀπά τῃου 504]: βᾶγ, 1 

Ψ}1 εαδὲ βεβϑῃ, Ὀεςσδιιβε ΤΥ 8ου] ἰοηρ- 
(ἢ ἴο εαὲ βεβῆ; ἴδοι πιᾶγεϑὲ εαΐ 
βε5ἢ, νυν ῃδίβθοενεγ [Υ οι] [υϑβῖεῃ 
Δἴϊεγ. 

21 Γ τῆε ρίλεε ψῇϊςι τῃεὲ ΓΠΟΚῸ 
τ(γ ΟΟοἀ Βαῖῃ Ἵἤοβεῃ ἴο ρυξ ἢΪ8 πᾶτηα 
(ἢετε δ6 ἴοο ἃγ ἔτοηι ἴδεε, [ἤδη τῆοι 
ϑδ]ς ΚΙ] οὗ ΤΥ Βεγὰ δηά οὔ τὴγ βοςκ, 
ψὩῖς ἢ τῆς ΠῸΒῸ μδῖῃ ρίνεῃ ἴΠ66, 45 
Ι πᾶνε ςοπιπιδηάεά τῆςε, δπά ἴδοι 

“7 οεδαρ. 4. 

ΡΓΌΠΘ, ἃ5 ὙγῈ}} Ὧἃ5 ἴο ψδῖμοσ {ποῖγ βασι βοίδὶ 
ὙνΟϑἢρ τουπὰ οἠα ςεπίγο. [Ι͂ἢ [6 σπδρίογ 
Ὀδέοτο υ ἴῃ ἰδτζου Ἔβϑθη4] οὔ͵θςοΐϊ 15 1π5ιϑ3ιθαά 
ΟΠ δὐθῇ ΙΠΟΓῸ ΟἸΏΡΠΔΙΟΔΙΥ. Α τεᾶϑοῃ ἔογ 
(5. ἱπογοαϑθά δπιρἤδϑὶβ ΠΊΔΥ 6 566 ῃ ἴῃ ἴῃ6 
ἕλςϊ μα [ἢ ργοβιδιοη ἀρζαϊηϑβί 5 γίηρ Δῃ1Ππ|4]5 
ἔογ ἔοοά εἰδεννποσε [ἤδη δὲ ἴθ δϑαῃοίζυδγῃ ἢδὰ 
ὨΘΟΘΘΒΘΑΤΙΪΥ ΠΟΥ ἴο Ὀς τοϊαχοά. [{ οοιϊὰ ποῖ 
6 τηδιηἰδιποά σνβεηῃ ἴδ ρθορ]α σνοσὰ ἀἰβρογϑοά 
ἴῃ {Ποῦ ΒοπΊο5 ἔγοτῃ δη ἴο Βθεύβῃερα. ὟΝ μ:|5ὲ 
ἴδοη ἃ κἰτηρθηΐ ᾿π) πος οη 5 ἰδ! ἃ ἄον παῖ 
186 οἷά τιῖὶς πιυδὲ Ὀς6 δάμογθά ἴο 48 σεραγάβξ 
ΔηΪτη4]5 5ἰδίη ἰῇ ϑδογίβοθ, γϑῖ Ῥϑυτ βϑοὴ 15 
ξἰίνεῃ ἴο 5]Δ μεσ δὲ Βοπιθ Ὑμᾶὶ ννᾶ5 ΠΟΘ ΒΘΑΤΥ 

ἔογ ἔδε 140]16. δυςὴ τηθδῖ ποῖ μανίπε ὑθθη ἀθ- 
ἀϊοδίεά ἴο σοά οουϊὰ 6 ραγίδκοη οὗ ὈῪ 
(( οἤοδῃ δηὰ ὑποίθδη," δηά δὲ οπηῆθ. Τδ6 ςογὸ- 
ΤΊΟΠΙΔ] ἀἰδι ποῖ οη5 ἀϊά ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴῃ ϑιις ἢ σᾶ965, 
ΔΩΥ͂ το ἴῃδῃ ἴο “186 τοθῦυο κ᾽ (οΓ 542ε]16) 
εἰ ῃά Πασγί,᾽" δῃϊ π|8]5 4] οννοά ἔοσ ἔοοά Ὀυξ ποῖ 
ἔογ βδογιῆςσ. 

21. Τριδερίαεε...δὲ!οο αν γον ἐδεε} Ἀῖδοτ, 
.ἰ Βρεχι δ, ΟΥἉ αἱπεε, ἴπε ρἷδοθ νν}}} Ὀ6 ἴοο ὩΣ 
ἔτοπι [ἢ66. ΤΦΤΠΟ δ᾽ϊονσᾶποθ σίνθη ἰπ υν. 1Ις, 
1ό 15 τορϑαϊοα, δηά ἴθ γϑάϑοῃ ο 1 δϑϑιρηθά. 

47. {ῥὲ δίοοά... δαὶ] δε ρομγεά ομὲ προ ἐδε 
αἰ!αγ] Οἔ. οἡ [ωδν.1. ς. 



ν. 30--2ὦ} ΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΙ. ΧΙΠ. 

40 ἼΑΚε Πεεά ἴο {ῆγ56} τῇδε τποι 
θὲ ποῖ ϑπαγεὰ ἰδγ [Ὁ] ονίηρ τηδπὶ, 

᾿δῇῆεγ τῆδλι {ΠῈῪ δ6 ἀεϑβίγογεά ἔτοιῃ ὃδ6- 
ἔοτε ἴῆεε; δπὰ τπδὲ ἴποι ᾿παυῖγε ποῖ 
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γου, οὔβεγνε ἴο ἀο 1: ἔτῆοιυ 521 ποῖ «βαρ. 4 
Δ4ἃ τῃογεῖο, ποῖ ἀἰπιὶ ]8ἢ ἔσοηι [ἴ. 

ΓΟΠΗΑΡΤΕῈΚ ΧΠΙ. ἢ ! , εν. α5.. 
: μηδ: ἐο ἑαὐρίαήγγ, 6 ἄστο παν ξοξωδῦ προ χ8, 

 Ἡξτ-εὍ. 
α,Δεγέλεν» 

αἴεγ {πεὶγ ροάβ, βαγὶπρ Ηον ἀϊά 
{Πε86 πίίοηβ δεῖνα {Ποῖγ ροάβϑὲὶ ὄνθη 
80 ΜΊ|1Π1Ι ἀο [Πκανν]β6.}. 

41 Ἴου 5841} ποῖ ἀο 80 υηΐο ἴΠ8 
ΤοκῸ τὰγ Οὐοά: ἔογ Ἔνεῖγ ᾿δϑοπλῖηδ- 

ἐιοη φ τλε. ἴοη ἴο τς [ΟΚΡ, ΙΓ ἢ ἢς δαῖεϊῃ, 
ἢᾶανε ποὺ ἀοπα υπηῖο {Π6]Γ ροάβ; ογ 
ἔνε {Πεὶγ βοη8 δηἀ {Πεῖγ ἀδιρῆ τοῦθ ΠΟῪ 
δᾶνε θυγηῖ ἴῃ τῆ6 ἤγα το {Πεὶγ ροάβ. 

22 ὟΝ Βαϊ τῃϊηρ; βοενεγ ἱ σοπιπιαπά 

80. 71.5ἀε ῥεεά 0 ἐῤγεεί ἐδαΐ ἐδομ δε ποῖ 
σπαγεά ὧγ 7οἠοαυίπισ ἐδενι, αὔερ δαὶ ἐδεν δὲ 
ἀεηγογεά 77,ο»ε ὀεύογε ἐδεεῇ ΤῊϊ5 οσδιιίίοη 15 
τα ἐρδι (6 ποϊίοῃ Κ,ΟΏΘΓΑΙΠΥ οηϊοσίδί πο ἴῃ 
ἴδ δηςϊοηΐ Ὠοαίποῃ νγου]ὰ, ταὶ ϑδοἢ σου ΠΙΓΥ 
μιδὰ [58 οὐγῃ ζυςοἸΑΥΎ ἀ 61 1165 νυν μοπὶ 1 νουϊά Ὀς 
Ρογου ἴο περίεςξ (θεοὶ ἐπιχώριοι); εἴ. τ Κ. 
ΧΧ. 22: 2 Κ᾿ ΧΥΪ. 26. Ηδρηςθ ὄυθη ἰη ςοη- 
αυογοὰ ἀϊοίτις[8 {Π6 νγοσβῆ!ρ οὗ [ἢ Ἰοσδὶ ἀ6. {165 
νν5 γοηΐ ἴο Ὀδ ΒΟΓΌΡΟΪΟΙΙΥ πλδιηΐδιποά. Βαΐ 
ἴ5γ861 νγᾶβ ἴο 5ῃμπιη δυο ἢ 5} ΟΊ 5. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΠ. ἌὝΠ6 δἀπιοηϊίοη οὗ {πΠῸ 
αοἸοϑίηρ νεῦβε οὔ πε δὲ σδμαρίοσ, ἴο οὔϑοσγνθ 
[ἢε ψ8ο]6 οὗ σού 5 οοτηπιδης σου δα ά]- 
ἄοη οἵ 5υδίταςίοη, ἱπίγοάιιοθβ ἃ πον 5665 
οὗ ννγηίηρϑ ἱπίθηἀοα ἴο βθῦνθ ἃ5 ἃ διγ ΠΕΣ 
βαΐοριιαγά δραϊηϑῖ νυἱοϊδτίοη οἵ μεθ ἀυ 165. 
ΤΙΣ ἴτας πιοάεβ πὰ ἔοιτης οὗ νου πάνθ 
Ὀδδη ἰαϊὰ ἄοννγη: [Π6 ποχὶ βδίθρ 15 ἴο ἰεριϑὶδῖς 
δραϊηβὶ [6 ΔυῖΐΠοΥβ δηὰ δρείζοῦβ οὗ 3156 οπϑϑ: 
ϑυςσῇ ἰοηρίοσα ἃτὸ ἢοΐ ἴο 6 ϑρατεά, Ἄνθη 
(δου (υνυ. :1:---) τπεῖγ ἰοδο μη ὃς οοη- 
βγπιθὰ ὈΥ τηΐγας]θβ : ογ (υνυ. 6---12) ἴπΕγ Ὀε 
ΠΟΑΣΪΥ 4116δὸὰ ΌΥ Κιπάγοα οὐ ἔπεπάβῃ!ρ : ΟΥ̓ 
(νυ. 12---19}) ὈῈ ϑσυρροτίοα ἴῃ ἘΠΕΙ͂Γ ΔροβίδϑΥ 
ΌὉΥ ἃ ψΒοΪο οἰγ. 

1. ἀανοῤδεί, ΟΓ ἃ ἰγδανμετ' 47 ἀγεα»ρ} Οἱ. 
Νυπὶ. χὶ. 6. ΤΠ “ργορῃεῖ" γεοεϊνοα ἢ15 τὸ - 
νοϊδίίοηϑ ΌΥ υἱβίοη ογ ἀϊγοςΐ οσδὶ σοϊῃπιη]- 
σδίίου ; “"ἴδ6 ἀγδδιηοσ οὗ ἀγθδπηϑ᾽" [Ὠγου ἢ ἴδ 6 
τηούϊυπλ οὗ ἃ ἄγεᾶη. αϊδδπὶ “" 6}} Ἰηῖο ἃ 
ἴγδηςο, γεῖ δὰ Π]5 αγθβ ὀρεη,7 Νυχῃ. χχίν. τό: 
8: ῬΑ] νγᾶϑ “σδυρῆϊ ὰρ ἴο ἴδε [τὰ Πεάνθη, 
Δηα Βελγὰ ηϑροδκδῦϊθ νγογάς,᾽») 2 Οὐου. χὶϊ. 
544. Ναϊΐδδη σεςοϊνοα {Π6 στογὰ οὗ ἴδε 1 ,οστὰ 
ἴῃ [86 πἰρδῖ ΤΣ κὸν Υἱ!. 4). ΑΙ! τἢ6ϑ6 ἴῃ 
ΥΔΙΪΟῚ5 ὙνΑΥ5 (6 ν}]} οὗ Οοὰ πιδλὰθ 
Κηονγῃ ἴο [Ποπὶ 85 “" Ῥγορῇεῖβ." ϑυςῇ γενεΐδ- 
[ἰοὴ5 ὅἂτὸ ἀϊβεγθης ἴῃ κιπὰ ἴσο ἴπε [655 
αἰγεςῖ ὁμεβ πιδάς ΟΥ̓ ἀγεᾶπιβ; 845 ἐς. Κ. ἴο Κίηρ 
ϑοϊοπηοη, 1 ΚΙῃρϑ 11]. ς ; ἴο Ϊοβερῇ, δῖ Μαῖϊ. 
1. 12. Οη ἴδο οσευθῆοε οὗ ἴῃ ννογὰ ““ρτο- 
Ῥδεῖ" (πᾶδῥε) ἱῃ ἴπ6 Ῥεηίζαίδυςί, ΘΟΥΤΟΠΘΟΙΙΒΙΥ͂ 
τεχζαγάθα ΌΥ 80Π16 ἃ5 ἃ τᾶς οὗ ἰϑῖα οὐ ΣΊη, 566 
[ηἰγοά. ἰο ΝυπΊθοτβ, ὶ 4. 

ἑάφε, 9 αγέ ἐο δέ εἰοηφα 19 ἀἐαδά. τὲ 7,άοία- 
ἔγοις αἴδιδς ἂγό ποέ 9 ἐξέ τῤαγαίΐ. 

ΕἾ ἸΠοῖα ἃγίβε δίποηρ γοὺ ἃ ρῥτο- 
Ρἢεῖ, οΥΓ ἃ ἀγεᾶπιοῦ οὗ ἀγεδπιβ, ἀπά 

σίνεῖῃ (ἢδς ἃ 5'ρῃ οἵ ἃ ννοπάεγ, 
2 Απά (τδς 'ρῃ οὔ {πε ννοπάεγ 

σοπὶα ἴο ρ4559 Ψ πεγεοῦ ἢς βρᾶκε υπἴο 
ἴμεα, βαγίηρ, [κεῖ 8 ρῸ ἃἤεγ οἵδεγ 
ροάβ, ψῃῖς ἢ τποὺ μαϑὲ ποῖ Κποννη,. 
Δ πὰ ἰεῖ 5 ϑεῖνα {Πδ; 

Δ. “μά ἐδὲ εἰσπ οὐ ἐδὲ «ὐομάξν' κο»γι 10 
2α..1 ΤΠΘ ρϑορὶθ ἃγὸ νγαγηθά ποῖ ἴο ]|5ΐθη 
ἴο [6 βϑέάιισοῦ ὄνθη δδουϊὰ ἢ 500. 5518 
δηὰ ννοηάοιβ ἴο δυϊμεηϊζὶοδῖθ ἢ15 ἀοςίΓη6. 
ΎΤΠΕε [οτὰ δὰ οαἱὰ “ἼὝΒοι 584]: πάνθ ποπθ 
οἴβεσ σοάβ νυ Με." ΑἄἕΦ ργορβιεῖ [5 ΒεΓδ 51} - 
Ῥοβοά ψῆὴο ἰηνε5 [86 Ῥϑορὶθ ““ἴο ξὸ δεσ 
οἴμογ σοάϑβ." Το ϑδιςἢδ ἃ οὔθ πο οτγοαϊῖ ἰ5 
ὉΠΩΘΥ ΔΗΥ Οἰγειιπισίδηςσεϑ ἴο 6 ρίνεη. Τ]ιῈ 
βίδησιηρ στυϊα οὗ ἔδἢ δηὰ ργαςίίος μδὰ Ὀδεη 
Ἰαϊὰ ἀονγῃ οποο ἴογ 4]}1. Ὁ βδί {πὸ ρεορ]θ νγεοσὸ 
ἴο Βοϊ]ά δεῖ. Τα ργορβεῖ ψῇο ρσγορουηάδεοὰ 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΓ στυ]θ σου] ΟὨΪΥ ὃ6 Δ4η ἱπηροκἴογ. 
νὲ πορὰ ποῖ ἴδδῆ βυρροθε [πδί Μοβος ἰ5 
ἘΠῚηΡ δῃ ᾿πΊροβϑ Ὁ]6 σᾶ56 ὈΥ ΨΔΑΥ οὗ σπέοσοϊηξ 

5 ννογάϑβ, 85 88 Ῥδιυὶ ἀοοθ5 Ο δὶ. ἱ. 6 ; ποὺ γεῖ 
(δῖ τἴῃ)6 ρῥγορῃσϊ ἴῃ πιυεβδίίοηῃ 156 οπς ψΠῸ 
ὙὙΔ5 ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ ἃ ἴσια ῥσορδεῖ, δηὰ οδίδιποά 
ΔΟΙΒΟΓΓΥ ΟΥ̓ ἢι5 πηγάς θα 45 δυςῖ, Ὀυϊ ννᾶϑ5 
δἤεγνναγάβ ἀγάνγη ἈνΑΥ ἱπῖο ἀροβίδϑβυ. 

ἴῃ «ἢ. ΧΥΠ. 18 5η4. 5.86] 15 ἰεὰ ἴο ὀχρεοῖ 
(δὲ σά νν}}} μεγεδίϊζογ ϑεηὰ ργορμοῖβ ἴο βϑρεδκ 
ἴῃ Ηἰβ παπιε : δηὰ {πε δοσουῃρ Ἰϑῃπιοηῖ οὗ 
{ΠΕΙΓ ργθαϊςςοη5 15 ἰδ ἀόνγῃ 85 ἃ ὑγοοῦ (υυ. 
41, 22) οὗ {Πεὶγ δυ ϊ ποῦν. Βαῖ ἴῃς σοπίοχξ 
Τεπ ΓΒ τἴ οἶοασ ἴδ 86 οῶϑα ϑυρροϑοά 15 ποί 
16 οπὲ Ὀδεῖογε ὃ ἱπ [Π15 σπαρίοσ. ἤγε ἃ 
Ῥτορδβεῖ 15 βροκθὴ οὗ νὴο ἴοδοῃεβ 'ἰπ ρ]αϊη 
εοηϊγδαϊοσϊίοη ἴο ἴμ6 τεσοῖινοὰ δηὰ δοοσγεαϊοα 
βιίληάδγαβ οὗ {γι ὈΥ δάἀνοςδιίηρ ἃ ἀϊδιηςϊ 
ΔΡΟΘΙΔΘΥ : ἐδεέγε ἴῃ6 ργορμεῖ 15 δϑϑυπιοὰ ἴο 
τοοορηζα ἴμοϑε δηὰ ἴο ὃε φγωπάᾶ 
"εὶς πη [86 Ἰἰπιῖ 5 οὗ [86 το] σίου ϑυβίθτῃ 
δυῖπογζοὰ Ὁ Οοά 85 ἴο ἀοςϊτηο δηά πιϊϑϑίοη. 
ΤΠ [ονν8 ρρ] δα νυ. 2---ς ἴο (ἢ σιϑῖ δηὰ Η!5 

ξΟ]Ἰονγο β, 85 μου {πεῖν τολομίην αἰπιοά δ 
Ὀπηρὶηρ δδουΐ ἃ τενοῖὶ ΠΤΌσὰ ἴΠ6 ᾶνν οὗ Μοϑβοϑβ. 
Βυῖ ἴδε Οὐοβρεὶ 15 ποῖ ΟἿΪΥ πὸ ςοηίγδαϊο- 
Ὀοη οΥ ΔδοΪἰοη οὗὨ [86 ἴανν, Ὀυΐ 15 115 σοπῃρ]6- 
τηοηΐ δηά ΔἸ] πιθηΐϊ, ἀπ νν85 αἰνγαγϑ ργοϑοηϊοά 
πη ἴπδὲ ρῶϊ ὉΥ ΟἾτισὶ δηὰ Ηἰ9 Αροϑβίϊεϑβ. 
ΤΒο [ἐννϑ ουρῆϊ Ποη, ἰπϑίοδὰ οὗ σηἀδανουτγίηρ 
ἴο κίοηθ (ἢ γιϑὲ ἀπά Ηἰ5 ἀ15ς 1 ρ|65 85 θπ 80 
ΞΟΌ ἢ ἴο ἀγᾶνν [Π6πὶ ἀὐναῦ ἴο ἀροβίδϑυ (εἶ. δῖ 
Ἰοδη νι. ς8, ς9), ταῖμοσ ἴο βάν γίνεῃ δοοή 
ἴο ἴῃ6 σοχηπιδηᾷ οὗ ςἢ. χυ]!., ἀπὰ “’ Βοατκοποὰ 

32) 2 
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2 ΤΠοιῖι 5ῃ4]ς ποῖ ἢεάγκεη υἱπῖο τῆς 
τγογάβ οὗ τῃδλί ργορπῃεῖ, ογ τῆλε ἀγεδη- 
ε΄ οὗ ἀγεαδπι8 : ἔογ ἴῃε [ΟΚῸ γουγ (ὐοά 
Ρτονεῖῃ γου, ἴο Κπονν ψ Βεῖῃεγ γε ἰονε 
πε ΓῸΚΡ γουγ οάὰ νι} γουΓ 
᾿εαγῖ δπά νυ 411 γουγ οι]. 

4 Ὗε 58}2]] Κ δίεσγ ἴῆεΣ ΓΟᾺΡ 
γουγ (οά, ἀπά ἔδξαγ ᾿ΐπι, ἀπά Κεερ ἢ 8 
ςοπιπιδ Πἀπηεηῖβ, Δπὰ ΟὔΕΥ [8 νοΐςε, 

5 δαρ, το Δῃ 4 γε 51}8}} βεγνα ᾿ΐπὶ, πὰ “οἰελνε 
πΠῖο ἢ] 1. 

ς Απά τῆδῖ ρτορδεῖ, ογ τῃδξ ἀγεδπι- 
ε΄ οὗ ἀτγεᾶδπιβ, 52}}] Ῥ6 ρυὶ ἴο ἀεδίῇ ; 
θεςσαιϑε ἢς Πα ἴϑροκεη ἴο ἴυγῃ γομ 
ΑΥΑΥ ἥἴοπι τῇς ΓῸΚΡ γουγ Οοά, 

9. ὨΙΓἢ Ὀτουρῃξ γου ουξ οὗ τῃε ἰΔπά οὗ 
Ἐργρῖ, ἀπά τεάξεπιεά γοιι οι οὗ τῆς 
Βουβε οὗἩ θοπάδλρε, ἴο τἢγιβε τες ουἍ 
οὗ [πε ψὺ ψῃὶςἢ τῆς ΙνοκΡ τὰ (σοά 
᾿σοπῃηπηληάεά {πες ἴο ννΑὶκ ἰη. 80 514] 
δου ρὰξ [λ6 6ν}} ἀνγὰῪ Ποπι ἴῃς πηϊάϑι 
οἵ τῆεε. 

6 41 τὨγ Ὀτγοίδεγ, πὰ 8οη οὗ τῆν 
ΠΟΙ οΓ, ΟΥ ΤῊΥ 80η. ΟΥ̓́ΤΗΥ ἀλιρῃζογ, 
ὉΓ ἴδε ψίξ οὗ γ δοβοηι, οὔ τῇ 
[πεπά, ψ ὩΙΟἢ ᾿ς 25 τῆϊηθ οὐνῃ ἐδυὶ, 
οητςε τῃες 86 γαῖγ, βαγίπρ, [μεῖ 3 ρῸ 
Απὰ βεγνε οἵπεγ ροάβ, ψγῃϊςἢ ἴῆοιι Παβὲ 
ποῖ Κποόνῃ, ἴπου, ποῦ τῆγ (ΔΊ; 

ἴο ἴπ6 ννογά8 βϑροκθη"᾽ ἴῃ [86 πᾶῖὴθ οὗ ἴ[ς σοὰ 
οὗἉ ϑγδοὶ, Ὀδεσδιδε [ΠΟΥ ὑοτα ϑυρροτγίοα ὈΥ 186 
Δοσοτηρ 95Ππιεηΐ οὗ ἴποϑθο βρῇ δηὰ οηάοιβ 
ὙΠ ἢ [ἢ6 Ρῥγοδοβεῖβ ἴοοῖ ἰῃ Βαπά. 

8. ἐδὲ  οΚ γομν Οοά ῥγουεῖδ γομ] ΟΕ. νἹἱῖϊ. 
2; Ὅξεη. ΧΧΙΪ. 1. 

δ. ἐδαὲ ῥγοῤδεῖ, ον' ἐδαΐὶ ἄγειν ο77 ἄγεω»», 
“ῥα δὲ ῥμὶ ἰο ἀεα! ] Αἴ. νυ. 9, το. ὙΠΟ ςοη- 
ἰαχὲ δηὰ ρᾶγα] οὶ ραϑβαροβ (οἷ. οἢ. χυ]ϊ. 7; 
ἴμεν. χχ. 2) ἱπάϊοδῖϊς ἴπᾶΐ ἔπεγε νγᾶβ ἴο Ὀδ6 
ἃ τορυϊαγ 1υἀϊςοῖλ] ργοσθάυγε, ἀπά [δὲ ἴδ 
ΤΆΔΠΠΟΥ οὗ ἴδε Ἔχεσυςοη νγὰ5 ἴο ὃς ὈΥ 5ἰοῃϊηξ. 
[ἡ 115 [6 σοπηπηι ΠΥ ννγ85 ἴο ἴδῖκο 115 ραγξ ἴῃ 
ογάογ ἴο 58ῃονν 118 Βοστογ δ 86 οτίπιθ, δηά ἴο 
οἶθαν [[56] οὗἁ σοιῃρ ] !οἸΕὙ Ἐδοτγοίη. 

ΤἼΠΕ ἰοχὶ μᾶ8 Ὀδοῆ σοι ΟΠΪ Ὀγουπῖ 
ἔογνγατὰ ὈΥ̓͂ Ἀοχηδῃ Οδίποϊ!ς σοπιπγοπίδίουβ 
ἴο 51: μα σδριῖδ] ρυηἰβηπηθπὶ οὗἉ πογείῖος 
ἴῃ [86 Οδυγοι : ἀπά ΟΥ̓ οἴδμεῖβ (ε. α. (δινίῃ ἐπ 
ἦος.) ἃ5 Ὁτονίηρ {πᾶὶ βιισ ἢ ΡυΠΙΞὨπηθηΐ σηυϑῖ 
Ὀδ τηβϊοϊοά Ὁγ ἴδ πιλριϑίσαῖθ, Βυξ συςἢ ἅρ- 
ΡΠ οδίοη οὗ 18 ονουίοοκβ ποῖ οἡἱγν {πὸ ἀϊἔοτγ- 
εηξ ““ΤΔΠΠΕΟΥ οὗ 5ρὶ γι") οὗ Ὡς ἴῆς Οοβρεὶ 
5 (δι Ι͂κὸ ἰχ. ςς); Ὀυϊ Αἷϑο ἴπὲ ἕδοεϊ [δὶ 
βυυςἢ ΟὈ] Ια οη αἰἰδοῃοὰ ἴο [6 [εὐνῖ58 πιδρῖ8- 
ταῖς 5 ΠΡΙΥ δηὰ 50] 6] }Υ Ὀδοδυβα πὸ δά ἴο 
δΔαπγίηϊϑῖοῦ ἴδ Ἰανν οὗ ἃ [ῃθοσζᾶογ. Οοά ν"ᾶς 

ὈΕΌΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ΧΙΠΠ. [ν. 3--1.2. 

ἡ Νναπιεῖν, οἵ τῆε ροάβ οὗ τλε ρεο- 
ΡΪε ψῃῖςἢ ἀγέ τουπά δδοιῖ γου, πὶρἢ 
πο ἴΠε6. ΟΥ γ οὔ ἔτοπι ἴδεε, ἔγοπι 
[ἢ ομό ἐπα οὗ τῆς φαγῇ ὄνεπ υπῖο τΠμ6 
οὐδόν επὰ οὗ τῆς δῦ; 

8 Ἴποιι 8Πα]ῖ ποῖ σοπϑβεηΐ υπίο 
ἮΪπὶ, πο Ποαγίζεη ὑπο ἢϊπι; πεῖῖμοσγ 
84]} τῃἷπε δγε ριΓΥ Ηΐπι, πειτθεγ 504] 
ἴδοι βρᾶγε, με ἢ εγ 5η41} τῆοι σοηςοδὶ] 
ἢϊηι: 

9 Βυῖ δτῆου 884]: βιγεὶγ ΚΙ} Ηἰπι ; 7 “᾿ρ. ἡ 
της Βαπά 541} θῈ ἢγβξ ὕροπ ΐηπι ἴο 
ρυῖ δἴπὶ ἴο ἀελίῃ, δηὰ δζεγνγαγάβ τῆς 
Ὠαπά οἵ 8ἃ1]1] πε ρεορίε. 

ΙΟ Απά ἔδου 53}4]1 βίοπε ἢἷπὶ ψ ἢ 
βίοῃςεϑβ, ἴῃδὲ ἢς ἀΐε; δασδιβαὲ ἢς ἢδιῖῆ 
βουρῃς ἴο τῆγυβε πες ἌνΑῪ ἔτοηι ἴῃς 
ΓῸᾺΡ τῆγ (ὐοά, ψΒῖςῃ Ὀτουρῆς {πες 
ουξ οὗ τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, ἔτοπι τς 
ἢοιιϑς οὗ ᾿θοπάλρε. 

ἔεδι, Ἀπὰ 8}4]} ἀο πο πιοῦὲ Δηγ βις ἢ 
ννὶς Κεάπεβ5 48 [15 15 ἈπΠΊοηρ; γου. 

12 ἢ [ΙΓ (δου 5Π4]: ἤεξᾶγ :. 'ἴπ οπα 
οὗ τῇγ οἰτε8, τῆς τῆς ΓῸΚΡ ΤΥ 
(οὐ διδῖῃ ρίνεη {πες ἴο ἀνε] Ἐῃογε, 
βαγ!ηρ,, 

11 ὦνγίαὶμπ πλεη, τε ΤὨΠ]άγεη οὔ ον 
Βε]12], ἄγε ροῆς ουῖξ ἔτοπι ἀπλοηρ' γοι!. νων. 

Ρἰοαϑθὰ ἴο ρίδςς Ηϊ πιϑοὶῇ ἔοσ [πὲ εἶπηε ἰῃ ἃ γεὶδ- 
Ποη ἴο ἰϑγδ6ὶ δηδίορουβ ἴο {παῖ οὗ Δη φαυ ]} Υ 
ΒΟΥΘΓΕΙ͂ΡῚ ἴο 84η δΑΥΙὨΪΥ Ῥεορὶθ. (ΟηΘΕΠΌΘΠΕΥ 
ΗΙ5 σουβῆρ δηὰ ἴπ6 ἰδαννα οὗ [πὶ ρο νυ, 
ὙΏΠ5 ποῖ σεδϑδίηρ ἴο 6 ἀυϊ165 οὗἉ τε] βίο, 
ἍΜ ΕΓΘ 4150 τηδίζοιβ οὗ οἶν!] Ἴδαν. Το τίη 
ἴῃ [Π6 ὑχοσβὩ!ρ οὗ δηοῖμπεσς σοά ννᾶ8 ἱπογεοΐοτε 
ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴο ἰεδὰ ἀνὰ Οοαβ ρεορὶς ἰηΐζο 
ΟΙΤΟΥ, ἰἴἃ νγ͵ὰδβ ἴο βεάυςοο ἤει ἴτῸπὶ {ΠΕΙγ 
ἸΟγαϑ!γ ἴο {ΠΟΙ͂Γ ΓΙΡΏΕΝΙ] ῥσίηςς δπὰ συ]οσ. [ἰ 
νγᾶ8 ἴῃ ἃ ψογὰ ΒΡ ἰγεάϑοη, δπὰ ἴο ὃ ρυη- 
ἰδῃεά δοσογάϊηρὶγ. 80 ἴοο ἴδε σοποοδίτηθηῖ 
οὗ αἰζοτηρῖβ ἴο Ὀσίπῷ ἴῃ ἃ νγ85 “τη 5- 
Ῥτιβίοη οἵ ἰγϑδϑοη." Βιυῖ ἢ [ἢ σοβϑδίίοη οὗ 
ἴῃ6 ΠΟΟΟΓΔΟΥ͂ ΒΕΓΕΒΥ͂ σοαϑοά ἴο ὑὃδ ὁ ,εῖο 
Ῥυηίϑ Δ Ὁ ]6 45 ἃ στίπης δραϊηϑὶ [πὸ ϑἰδῖθ. 

Θ. Μίομδοῖῖς οὔϑεγνοβ [δὲ ἴπ6 ΟΠ 95! οἢ 5 
ἴῃ [815 ΘΠ ΠΛΟγΑ [ΟΠ 566 πὶ ἴο ἱπη 7 ἴπδὲ πο 
οπα νγὰ5 Ὀουηὰ ἴο ἱπηροδοῦ ἰδίδοσ, τηοΐ μεσ, οὐ 
Βυπθαπά. 

12,18. 7Ζξίδοι «δαΐέ δοαν “7 ἱπ ὁπό ΟἹ ἐδ 
εὐτίος, αυδίερ ἐδε ΠΟΒΡ ἐδγ Οοά ῥαὶῤ ίυεη ἐδεε 
9 ἀφυεὶ! ἐξδεγε, εαγίπς, (εν καί »ηεη, ἐδε ἐδ άγεη 
9 Βείία!, αγὸ φομὸ ομΐ ὕγογε αγπομῷ 70μ} ἐ.ε. 
“ἐγ ἢ 6 ΟἿΘ ΟἸΕΥ͂ μοᾶγ5 σοποογηΐηρ Δηο ΒΟΥ 1 οΥ 
ΤΏΟΓΟ 51: ΠἸΓΕἸΥ “ὁ Βεῦ γε ἰπ οη6 ΟἸΕΥ͂ Ποδγ, δίο.᾿" 
Ιη τη 5 ἀυτγ, Θ5ΘΘ 14] ἃ5 ἱξ ννᾶϑ5 ἴο ἴΠ νεγγ εχὶϑῖ- 

ΓΗ. 
δονεαΐκνεσε. 

11 Απά “8}} ἴϑγδεὶ 53}}81}} ῃθᾶγ, δἀπὰ 3. ββΡ 



ν. 14--ς-.2.} 

δηά πᾶνε τ άγανγῃ πες πη δ ΙΔ ης8 
οὗ τμεὶγ οἰ, ϑαγΐπρ; εἰ 8 ρὸ ἀπά 
δογνα Οἴδοῦ ροάβ, ννῆο ἢ γε πᾶνε ποῖ 
ἱκηοννη; 

14 ἼὝΒεη 5141: ποῖ ἱπαυΐγε, ἀπά 
ΤΆΔ Κα βεᾶγοῃ. Δηὰ δϑῖς αἀΠΠ ΠρΡΈΠΕΪΥ ; ἀπά, 
θεΒο]ά, ΖΚ “2 δφ ττυῖῃ, σπά τῆς τῃϊπρ; 
ςογίδίη, ῤαί βδς ἢ δροπηϊηδίίοη ἰ8 
Ὑντουρς ἀπιοηρ γοι ; 

Ις Ποῦ 5} 4]Ὁ βυγεὶΥ 83π|16 (ἢ ἴῃ- 
ΠΑ ΙΔηῖ8 οὗ τπλὲ οἰ νγἢ τῃ6 εάρε οὗ 
τῆς ϑυγογά, ἀεβίγογίπρ ἰξ υζίοτγ, ἀπά 
411 τῆλὲ ᾿ς τῃογείη, ἂδπὰ τῆς οδῖίε 
τῃετγεοῖ, ἢ τῆς εἄρε οὗ τ[ἢς ϑβυνογά. 

16 Απά τδοιι 50δὶς ραῖμογ 811 τῆς 
8001} οὗ ἴτ ἰπῖο {Π6 πηιά8: οὗ τῆς 8ἴγοεξ 
τῃεγεοῖ, δηά 884] δυγη [ἢ ἄτα τῆς 

σποο οὗ (6 Μοβϑδαὶς σοπιπιοηνγθδϊτῆ, ΟΥ̓ νγᾶ5 
ἴο Κοερ Ἰοαϊουβ νγαῖςῃ! οὐδῖ οἰ, 45 πιδῃ ον Υ 
τλη. ΤΠὲ οεἴδυβα “Ὡς ἢ τς 1,οτὰ ΤΥ Οοά 
Πδῖἢ ρίνεη ἴπ66 ἴο ἀνγοὶ! ἱπ᾽᾽ 5ἰψηὶ βοδη!γ τὰ- 
τηϊηάς {ποτὶ [παῖ [ἢ6 σϑὰ] οὐνπουβῆὶρ οὗ {τμοὶγ 
ἀννο!!πρβ γεβίθά ἱπ ἴῃ 1 οτὰ (ςἔ. 1,εν. χχν. 23), 
δηᾷ (ῃαῖ ἰπου, [86 στησγὸ τεηδηῖβ, τηυϑδὶ ποί 
αἰΐονν ΗΙ5 Ργορεσίυ ἴο Ὀεοοπὶθ ἃ ςεηΐϊγε οὗ 
τε ]]ΠἸΙοἡ ἀραϊησὶ Η!5 ι5ῖ δυϊδογιεγ. 

18. οὀίίδγνεπ οὶ Βείαῆ ἴῃ χν. 9 ἴδε 
νογὰ Βο|14] 15 τοηάἀεγεὰ ἴῃ οὐγ ἰγδηϑιδιίοη ὉΥ͂ 
[6 δά]. “νυνἱοκοά ;᾽" δ5 1ἴ 15 4]50 ἰῃ Νδῆυπι 
τι. [Ιη 5. χυι. 4, ““Ποοάς οἵ ὑπροάϊγ 
τηθη,᾽" ἰ5 1 τα ΠΥ “Ποοάς οὗ Βε]1].") [πη {86 
τηϊγίοοη οἴδπεῦ ρίδοθβ ἰη νος ἢ ἴ[86 ψοτγὰ ος- 
Ουγ5, 411 Ὀεΐηρ ἴῃ 186 Βιϑδίοσγιοδὶ Ὀοοκβ, ἰξ 15 
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εἰν, ἀπά 11] πε 8ροὶ] {πεγεοῦ ΕΥΕΓΥ͂ 
νηϊο, ἰοῦ τε ΠΟΚΡ τὴν (οά: δπά τὶ 
8Π.4]1] Ὀ6 Δῃ ἤεᾶρ ἔογ Ἔνεγ; ᾿ξ 8}2]} ποῖ 
δε δυ}ῖ Ἴθ5:η: 

17 Απὰ {ποῖα 5841} οἰεᾶνε πουρῆς 
οὗ τῆς ᾿συγβεά τῇϊπηρ ἴο τῆϊπε Βαηπά : "εν κα 
(δὶ τὴς ΓΟΚῸ πιᾶὺ ἴμγη ἔτοπι τῆς 
δαγοθηθ88 οὗἁ ἢϊ58 δῆρεγ, ἀπά 8ῃενν {πες 
ΤΊΘΙΟΥ) πὰ πᾶνε ςοπλρϑϑίοη Ὀροη 
ἴπες, ἀπά τυ ΡΥ τες, 48 ἢς Βιδῖὴῃ 
ϑ.ΌΓΩ τηἴο ΤΥ ἔδίΠετῖβ ; 

ι8 ὙνὨεη του 81μα]ς πεαγκεη ἴο 
τῆς νοὶςε οὗ τηεὲ [ΚΡ τὰγ “Οοά, ἴο΄ 
Καοαρ 411 ἢ8 σοπηπ)απάπιεηῖβ Ὡς ἢ 1 
σοπιπηαηάἀ {πεὸ 1ἢ}18 ἀδγ, ἴο ἀο ἐῤαὶ 
τυῤιεῦ τς τρις πη (ἢς ἐγ 65 οὗ τῆς ΟῸΚΡ 
τ(γ (οά. 

ἰγεδῖοα σοπβϑοηΕ]Υ ἰπ ἴπ6 Α. Ν, ἃ5 ἃ ῬΓΌΡΕΟΥ 
πᾶπθ. ὙΠΟΊΧΧ. δηά ποδὶ δηςίθηϊ νογβοη5 
τεηάεγ ἃ ὈΥ ἄνομος, παράνομος, δπὰ {δεὶγ 
σορῃαῖθβ. 81 Ῥδυ],  (ὐου. Υἱ. ᾿ς, ι.565 [6 
ψογὰ ΒεϊϊΑ] (πες Βελίαρ) 845 Θοαυϊναϊοηΐ 
(ο ϑαίδῃ. ΒΕΓ ἰ5 πὸ ἀουδῖ δαυϊναϊοπῖ ἴο 
Β6]14] ; δηὰ ργοῦδοὶΥ [815 υ8ς οὗ ἴῃς νογὰ 85 
ἃ ῬΓΟΡΟΥ πᾶς οὔ ρίπαῖϊοα νὰ ἴἢ6 ΑΡροϑβίϊο. 
ΎΤΠῈ ννογὰ πϑδη5 «υογέδίεσ!πεις, φμοά πωλως 
2 ιαὺ ἐπὶ, βεσιίμα. ὍΏδ οχργεβθίοη “" 5οη5 οὗ 
ὙΡΟΓΈΒ] 950 655 15 5: Π|}1ΔΓ ἴΟ ΤἸΏΔΗΥ ΟἴΠοτῖσ ἰη Ηδ- 
Ὀγενν: 4. 5. "50ὴ58 οὗ 5Ξ:ΓΕΠΡΊ,᾽" ““ γεδγβ,᾽ ἄζε. 

.16Θ. δεν «ὑδὶ!, ὃν δὲ ΖΟΚΡ ἐδν Οαάῆ. 
Ἀροηάοῦ: “88 8 ὙΒΔ019 ΟΥ̓ΟΣΙΩΚ ἴο ὃ89 
Τοτὰ ΤῺΥ 6αοά-" 5ὲ6 ἴῃ Νοῖδ δῖ δηὰ οὗ ἴδε 
σδδρίεσυ. 

ΝΟΤῈ, οὐ (ΠΑρ. Χιῇῃ. τό. 

Ἐνεν «υδ] ὌΤΒὸ Ἠεῦτεν ποσὰ πεῖὸ ἰ5 
Οὐ5 ἀργίνοὰ ἔγοπι ἃ νοῦ ον 5, {0 πιᾶκα 
εἰγοῦϊασ,᾽"" οὐ "" ςοτηρ εἴθ." ὙὍΠὲ νψοχά 18 ρτο- 
ῬΕΤΙΥ δη δά). 5 πη νης “ὁ Ρογίθςοϊ " οσγ “' Θητῖσο ."" 
δης ΠΊΔΥ Π0 ἀοιδὲ Ὀ6 υϑοά δαάνογθϊα! ]ν 85 ἰΐ 15 
ἵπ 18. 11. 183. ὙΠ ΑΨ. ἴῃ τλυ5 ἰακίηρ ἰξ Πᾶ5 
[δ βιρροτί οὗ [6 Ψογβίοηβ ζΟΠΟΓΑΙΥ  Ὀυΐ ἴῃ 6 
ννογάϑ ζο]οννίηρ “ἴογ ἴπ6 [,ογὰ τὰν Οοά᾽" ἀο 
ποῖ δὲ ΔΡΕΓΥ ἴο 1}}}5 5επϑθ, δηὰ ἱπάροά Ξβῃουϊὰ 
ταῖμοσ σὰ “ υηῖο {δὲ 1 οὐ (γ Οοά,." ΤὨῖ5 
δάαϊοη, ννΒΊ Β ον] ἀΘΏΕΥ πιυβί Ὀ6 οΟἸΟΘΟΙΥ σοη- 
πεοιρὰ οὐο, ΟΕΣΙΔΙΩΪΥ συ ρεοσίβ ἴ[Π6 οἵδοῦ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΝ. 
1 Οὐαὶ ελἠάγοε αγό νοΐ ἰο δ ῆρηνο ἐλονισεῖνες 

ἐμ νιοηεηρ. 3 Ἡλαέ αν, α»πα τυλαΐ ΙΩΥ 
γιοί δὲ σαέρη, 4 97) δεασί:, 9 οὔ Μβεάδε, τὶ ὁ 
)οτυῖς. χι 7 λαέ τολίελ αἰἰρίλ οἵ ἐπεἰ σαν νοΐ 
ὧε οαέε. Ὁ 7ὴζς ΟΥὙ έν Ξε υΐσέ. 13 
Ζώλες αμαὶ Μγείίηρε ο77 γοοίεέηρ δοίογό 14ε 
Ζ1υγά. “48 7}: ἐλίγα γεαγ᾽: ἐἐΤ)Δφ ο7 αὖρε: αμα 
ελα»ν. 

ϑεηϑθ οὗ ἴπε νογά, Τουῃά «αἶτο ἴῃ χχχὶ, 1ο, 
ἐν 8016 οἰογίηρ," ὁλοκαύτωμα. ΤΠ νογὰ 

δ05 ἰς ἀρρ] οὰ ἴο οἴεγίηρβ νυ βείποῦ οὗ σοῦ ΟΣ 
186 ἤοβὴ οὗἩ δηϊπιλ]5 ργονϊ θὰ ἔΠΕΥ γεγο ΠΟΙ 
Ὀυγηῖ; οἴ, [μον. νἱ. 2, 23; Ὠθυῖ. χχχὶ, το. Α.8 
ἃ ΞΥΠΟΏΥΤΏ ΤῸΓ ἴΠπ6 Τηογὸ σοπΊτοη [2 Ὁ), 1ἴ 15 
ΒΟΠΊΕΓΙΠΊ65 υιϑεα ἴῃ Δρροϑβι[ίοηῃ ἴο οἵ ἔτ Ποῦ ὁχ- 
Ρἰπδίίοη σῇ τὸν, Φ.5. 18. Υἱῖ. ο; 5. 1. χο. 
ΤΠὸ στοηάογηρ 5συξροϑίθα ἴῃ ἴδ ἔοοϊ-Ποῖο 15 
1ηδι οἵ ἴπ6ὸ Μίβῃπδ, δηὰ οἵβοσ [εὐν δῆ δυῖμο- 
τ 65: ςἔ. Οσθθη., Εστγϑὶ, Κοὶὶ, Καηοδεὶ, ἄς. 

Ε 4γε ἴῆς ἙΠΠ]άτγοη οὗ τῆς ΓΚ 
οιγ Οοά: Ἂ 8041] ποῖ ςιιῖ “ Ἰαν. το. 

γοιιγϑεΐῖνεβ, ΠΟΙ πηλίζε ΔΠγ Ραἰ ἀπεβ8 ἢ 
ὈΘΘΠ ὙΟῸΓ ΕΥ̓́Ε5 ἴογ ἴῃς ἀεδά. 
2 ἔξογ ἴδοι γί Δη ΠΟΙΥ Ρεορῖὶς ὑπ- ὁ ἐμαρ. 7. 

ἴο ἴῇε ΚΡ τὴγ Οοά, ἀπά τῃε [οκν ἩΠΕΡΘΕΝ 
δίῃ σβόβθη ἴδε ἴο Ὀ6 ἃ Ρδου λγ ρεο- 



8ὅ5ο 

ε [,ν, ΤΣ. 

2, ἄς. 

Ρἷε υπῖο ἈΙπΊ56] ἢ, ἀῦονε 411] τῆς πΔ- 
τἰοῃ8 τ γε ροῃ τῆς δαγίῃ. 

4 ῬΤποι 5ηλὶς ποῖ εδΐ ΔΠΥ δδο- 
τα Δ Ὁ]ς τηϊηρ. 

4 “ΤΊἼεβε αγε [ες δεδϑῖβ ψῇῃςἢ γε 
8Π2]] εαἴ: τῆς οχ, [Π 6 5ῆεερ, ἀπά [ἢε ροδῖ, 
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ς Τῆς μαγῖ, δά τῇς γτοθϑιςοῖκ, δπὰ 
(6 ]Πονν ἄδοῖ, δηά τῆς νὰ ροδῖ, 
απ τῆς ἔργράγρ, ἂπὰ τῆς υν]]ά οχ, δέκ: 

] Ηεβ. διιά τῆε σΠΔΠιοΙ8. τε 
6 Απά ενεῦῦ δεδϑὲ ἴῃδὲ ρδγίειἢ τῆς 

μοοῦ, ἀπά οἰενεῖι τῆς οἷεῖς ἱπῖο ἴνγο 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. Νοῖ οπ]γ νγᾶβ ὀρεῃ ἸἀοἰδίγΥ 
(ο Ὀδ 5ἴἜγΠΪ σιυρργεϑϑοὰ (οὶ. χίν.), Ὀὰϊ ἴῃς 
τνθοἷς 116 ἀηὰ νναὶκ οὗ ἴῃ Ῥϑορὶθ σγόσε ἴο δὲ 
τορυϊαῖρά ἢ σοππυδὶ τοραγὰ ἴ(ο [Παῖ 
οὐδγδοῖοσ ψ Ὡοἢ Οοά ἀοδιρποά ἴο ἱπιργοββ 
Ὅροη ἴΠοπ|. ΤΠῈ ψνογάβ “γα ἀγὸ ἴμ6 σμ]άγεη 
οὗ {πὸ Ποτὰ γους Οοά " Ὡς ἢ ἱηίτοάπος 
115 Τμαρίεγ, δυρρεσῖ τε ὑγίποῖρὶθς ὙΠΟ ἢ 
υπάεΥ! 85 118 ργεςερῖβ. [ἴ νγᾶβ υὴ ἴῃς 
ΤὨεῖγ ἀἰρη ΠΥ δηὰ ΡΠ ρ 65 ἴο ἀϊσῆσυγε τ οτ- 
56 |ν 68 ἴπ ΣΟ Γηηρ (υν. 1, 2). 45 ἴῃ6 Ποδῖδθη 
ΜΠΙΟΒ Βάνε ἢ ΒΟρΕ; οΥ ἴο ἀ6ῇ]6 Ἐπθηιβεῖνοϑ ΌΥ 
οι “ΔΩΥ δοοσγηϊηδοϊε (Ὠϊην " (νυ. 4-.-22}; 
ου [6 Ἵοη ΠΟΥ ψεγε ἴο ποῆουγ σοὰ 
δηά δεῖ Ὑ ΟσΒΙΥ οὗ {ποὶγ βρεςῖδὶ σεϊδίοη- 
βῃίρ ἴο ΗἸπὶ ΌΥ ΒΟΙΥ͂ πιθαὶς αἴ 186 5ΔηΟΙΌΔΓΥ : 
Τηθα]8 δϑϑοοίδιοθα Ὁ ΟΠΑΣΥ ἴο ἴΠ6 παραγ 
(νυν. 12---29). 

1, Δ. »παῖο σην δαϊάηιε:.: δείαυεεη γομ ἐγε: 
2.6. ΌΥ 5ῃανίηρ (ἢ ἔογορατί οὗ 86 ποδὰ δῇ 
(06 εογεῦγονβ. Ὑπὸ ργδςίίσεβ ἤθγο παπιοὰ 
ἍΟΓΕ σοι οη διηοηρϑῖ ἴπ6 Ποδίποη, δηα 5θθπὶ 
ἴο δὲ ἔοτθιάάδθηῃ, ποῖ οπὶν Ὀϑοδιιθϑο βυς δ τ]ὰ 
Οὀχοῦβϑοβ οὗ στοῦ νουϊά 6 ἱποοηβίςϊθηξ ἴῃ 
1Ποϑα ὙῆῸ 8458 σμΠ]άγεη οὗἩ ἃ Ποαυθηυ ἘΔίδοΣ 
μιά ργοβρεςίβ θεγοηὰ {Πὶ5 τγογ]ά, Ὀυΐζ 4150 Ὀ6- 
σι 56 ἴπ6ϑ6 580 65 1ποπηϑεῖνοβ ἄγοθο οὐδ οὗ 
ἰἀοἰαίγοιβ ποϊΐοῃβ, ὙΠῸ τηοιυτπογβ ἰπβὶοιοά 
ὑνουηάϑ δηά ὑγνδιοηβ οὐ τβοπιϑοῖνοβ, 85 (ἢ 6 
Ῥγεβίβ οὗ Βδαὶ (σ Κ. χυἱῇἹ. 28) συξ {πεηϊ- 
βεῖνεβ ϑν 1} Κηΐνοβ, ΟΥ̓͂ ΨΑΥ ΟΥ̓ Ργορ λίην 
ἀεϊξίεβ ἴο σμοπὶ δυπίδη 5υβεγίηρ ἀπ τοῦ 
γε σοραγάθα 45 δοςορίδΌυϊο. 

ΎΠῈ Ἀοπιδη ἰανν οὗ 186 θη Ταῦϊο5 Πδά 
Γεβίγ οἴη (Ὀοσγγονγεὰ ἔΤου δοίοῃ ; 5εῈ Οἴςεσο, 
6 1,68. 11. 2.5) ΥΘΓΥ͂ 5 γα δγ ἴο ἴποϑα οὗ ἴῃ 6 
ἴοχί δηὰ [15 Ῥαγα δὶ ραββαρεβ. 

8---Ὁ1, Μοβε5 ἔο!ϊοννβ ὮΡ [6 σϑηργαὶ ἰῃ- 
7αποίίοη δραϊποὶ δδιϊηρ “ΔΠΥ ΔὈοΟτΙΪηΔὉ]6 
ΚὨϊηρ ὅ ΌΥ 5ρθογηρ ραγιουϊαγὶν ττθδὶ οτθᾶ- 
ἴυΓΕ5 πιᾶῦ πη νυῆδῖ ΤΏΔΥ ἠοῖ δ6 υϑοα 45 ἔοοά. 
Τῆε τεβι Πςτοη5 ἰδιὰ ἀόνγῃ ἅγὸ 50 05: ΔΕ Δ}}} 
τεροδίθα ἔτοπι [πε ρᾶγαὶ οὶ ραϑϑαροβ οὗ 1 οΥϊῖ. 
ΠΟΙ 566 ηοί65), δυξ ποί νυδουξ ποΐοννοσ- 
Υ νατδῖϊοῃ. Τῆγεα οἶδβθοβ οὗ οσοδίισγοβ ἃτὸ 

Πεγε σεξεττοά ἴο, φυδάτιρεοίο (νυ. 4---9), Ά5}65 
ιν Ὁ ἃηἀ 10), δῃηὰ ἔον}β (συν. 11---21); ἃ 
ΟἸΓ οἾ455, γερί!]65, 15 οπτθά, [που ρἢ σᾶγο- 
ΠΥ ἀθλ]ὲ νυ} ἴπ 1, ονϊ. χἹ. 29, 30, υΒογὸ εἰσ 
Α Ἡβ δι οὗ 1ἴ ἀγὲ ἑογυιἀάξη : ου πὸ οἵδε βαηά, 
[Π6 Ἰοσιιδῖ δηὰ Τετγίδιπ Οἵ ΠΟΙ ἰηϑοοῖβ ἃγὸ δηι1Π16- 
ταῖϊθα 85 οἴθδη ἴ,ονϊί. χὶ, 25, θυϊ ἅγὸ ποῖ παπιρὰ 
ἴῃ 15 σῃδρίεσ, Βοίῃ οπιϊββίοηβ ἅτε ργοῦ δον 
ἴο Ὀ6 Ἔχρ]δϊποά ὈΥ ἴπ6 {ἰπι6 δηὰ οἰγουπιβίδποοβ 
οὔ [Π6 βρθάκεσ, Ὅὕᾷβε σερί1165 οὗ ἴῃς ργοχηϊβοὰ 

Ἰληᾷ, ἰπῖο πςῃ τπ6 Ρρεορὶθ νγεγὲ ἀθουξ ἴο 
ΘηῖοΥ, νοσα ποῖ βυς ἢ 5 ΤΠΕῪ σπου 6 ΠΙΚΟΙῪ 
ἴο τΠϊηξκ οἵ οαζίηρ ; νυ δι σὲ [π6 ἰΙοσυϑδὲ δηὰ ἴῃ 6 
οἴδπον ἰηϑοςίβ, δ ονγοὰ 45 ἔοοάὰ ἱπ ἴμ6 θαυ] ον 
ὈΟΟΚ, δῃὰ ργοῦδον οὗὨ οοσαβίοηδὶ ἱπηρογΐδηςε 
ἃ5 5.0 ἢ ἴῃ [86 νιιάσγησβϑ, σου] Ὀε Ὀυϊ οὗ 
518}} δεςουπὶ ἴο ἴδοϑε ψγ8ο δὰ {πεῖν δβεϊάς 
δηά νἱπεγαγάβ ἴῃ Οδηδδη. Ὑπ6 σχδιρὶς οὗ 
7οδη τπὸ Βαρει (δὲ Μαῖξ. 11}. 4) σϑῆοννβ τὰ5 
οὗὨ [5961 [δὲ {Π6 οτηϊβϑίοη οὗ Ἰοσιι5ῖἴ5 ἴτοπὶ ἴῃ 6 
115 οὗ οἰδφᾶῃ δηϊπιδ]5 ἰῃ [15 ρίδεθ ννᾶ8 ποῖ 
διρροθοά ἴο ὀχοϊυθ ἴθ. 80 ἴοο ἰῃ Ὁ. 19 
“ ΘΥΘΤῪ σγδερίηρ την ἴπδὲ βίο ᾽ 15 5: ΠΊΡΙῪ 
ἰογίἀάθη; δηὰ ἴμε αυλι!βοαϊΐοη οἵ ἴον. 
ΧΙ. λο, δαὶ διιςἢ οὗ [ἢ15 ο12455 825 “"“ἤδνθ ἰερϑβ 
δῦονε {ΠΕῚΓ ἔδεϊ ἴο 16ᾶρ ᾽" ΣΊΔΥ Πευθγί Πα 655. Ὀ6 
εδίθῃ, 15 οσηϊζίθά. Οἡ ἴδ6 Ὀογάεσ οὗ ἴῃς ργο- 
τηϊϑοά ἰδηά, δηά ἴῃ ἃ τερεϊτοη οἵ ἰανγβ Ὡς ἢ 
6 ἀεϑιίγοὰ ραγιϊου αὶ ἴο ἱπῆργεβϑϑ, {815 ρεσ- 
Τηϊβϑίοῃ 5 ραϑθοὰ οὐεὲσῦ 8ἃ5 οὗ πο πιοιηδηῖ. 
Ηετο ἴοο ἴδ Κἰηἀ5 οὗ οἰδδὴ φυδάτγιροαάβ ΔΓ 
Βροοιῆθά ΟΥ̓ πΠαΠΊΘ 85 Ὑγ6}] ἃ5 ἴῃ βΘΠΘΓΑΙ σἢΔ-- 
τδοϊου 5[ο5, οὈνυϊουϑ] Υ Ὀδοδυβε ἴπε αἰεΐ οὗ [Π6 
ΒΕΓ νυ Οῦ ἃ ἔοσ τ[π6 διΐαγε τηδίηγ 6 ἄγανγη 

ΤῺ ἴΠ15 οΪ455. ἴῃ [ον χὶ. 5 544., ν Ὠ 15 
[ΠΟΥ δὰ γεῖ ΤΏΔΩΥ γοᾶγβ οὗ {1ἴπ ἰη [86 ἀδϑετί 
Ὀεΐοτε ἴδηι, 1 νγᾶβ ὁπουρῈ ἴο ἰδὰὺ ἄονπ ἴΠ6 
Ἶᾶνν 85 τερασάβ φυδάγιρεάδ ἴῃ ξΕΠΟΓΑΙ ἰο ΤΏ 8. 

4. δὲ οχ, ἐδε “ῥεοῤ, ἀπά ἐδὲ ροα"] Ἰδοθο 
ἃΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ παπιοὰ ἢγϑί 85 Ὀεὶπρ [86 Δη1Π14]5 
ἰιϑοὰ ἔογ βδούῆοθ. [ἢ ἴδε ποχί υ. ἔο!ονν 
1η6 τὰ δηΐπιδὶα Ψν ΒΙοἢ τὶρῃς ἰΔυὙ Ὀς 
οδΐθῃ, ἱβουξῇ ποῖ 5δοσιβοθά. 

δ. Τῶεὲ δαγ ἐνε. ἴῃε6 ογάϊΠΥῪ Κὶπὰ οἵ 
ἄθοσ; οἵδμοσ δηὰ 655 οοϊησηοη ϑρθςὶθθ ΠΟΘ 
αἴϊου. 

"αϑροαυ ἀεεγ] ἈΔΊΠεΥ ρογῆδρ8 δηΐεϊορο. ΤῈΘ 
πογὰ 15 ἀεγίνοα ἔσγομῃ ἃ σοοῖ 5 ηϊ γὴρ “ἴο 
δ6 γτοὰ," 

ἐῤδε ῥ»αγ] Ἡοῦτ. ἀδῦπ, ἃ βρϑοῖθθ οὗ 
δΔηϊοίορο οσ ρ4Ζ6]16. 

«υἱά οΧ] ἩἨἩεῦτ. ἐδό, ἰταπϑίαϊοὰ 15. 11. 2ο 
(ἐ νυν] Ὀυ]] . ἢ το Ὀς σαγΕΡΪΥ ἀδι]ησυϊϑμοὰ 
ἔτοπι ἴδ6 γεΐερε: οὗ, Νυπὶ. ΧΧΙΪ. 2 ἀηὰ ποῖο. 
ΤΒΕε “πο ἰ5 αἰϑο ἃ Κἰπά οὗ δπίεῖΐορε. ὙΤῊῸ 
Εἰ ΥΠΊΟΪΟΡΎ οὗ ἴΠ6 πᾶπιο ροϊπίβ ἴο ἰῖ5 ϑυν η 685 
ἴῃ τυπηΐηρ. ὙΒε ΧΧ. χρηάοσ οὐγχ. Βοίῃ 
[δὲ Ργξάαγρ δηά {π6 οὔΥὐχ ἅσγε παπιοὰ Ἡδοσγοά. 
ΙΝ. 102. 

εῥα»ιο] Ἡεῦτ. χαριεν; 1, ΧΧ. ἴδ ολπλε- 
Ἰοραγά, 2.4. ἴδε χίγαῆο. ὙὍὙΠὲ είγαθε ἤον- 
ΕΥΕΥ ἰ5 ποῖ ἃ πδῖῖνα οὗ Ραϊοβξίηθ. [1 15 ἴποσὸ- 
ἔογε πιο ᾿ἰκοὶγ ἴο Ὀ6 Δποίδοσ βροςῖθς οὗ 
Δηΐοίορθ. [18 πδιὴδ ἰ5 ἀεγινοα ἔγζοιῃ ἃ σοοῖ 
5 ση  ἔγίηρ “ἴο ]εᾶρ." 



ν. 7--22. ΠΕυΟυΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΙΝ. 851 

14 Απά εἐνεῖῦ γάνεη δίζεγ 8 Κὶπά, 
Ις Απὰά {τὲ ον], δπάὰ τῆς ηἱρῇς 

ἤδνν. δηά τῆς συςίκονν, ἀπά της ἢαννκ 
αἴζεγ ἢ15 Κιηά, 

1Ι6 Τῆς {π||66 ον], δηά τῆς ρτεαῖ 
ον, δηά τῆς βννδῃ. 

17 Απά τδε ρεϊϊσδη, ἂἀπὰ τἢε ρίεγ 
ελρ]6, δηὰ τῆς ςογηογδηΐ, 

18 Απά τἢς 5ἴοτγίς, δηά τῆς ἤἢεγοῃ 
δεγ ἢεγ Κίηά, δηά τῆς ἰαρννίηρ, δπά 
τἢς “δαῖ. 

19 Απά ενεῖυ οτεθρίηρ (Ὠΐηρ {παῖ ἢ 
βΙει ἢ ἐς υποίεδη υπῖο γοῖι : ΠΟῪ 5841] 
ποῖ θὲ εδΐβῃ. 

20 ὠγ ἢ 411] ςἸεδη ἔονν]β γε γγΔῪ εδῖ. 
)ι 4Ὑε 5}4]}] ποῖ εδὲ ΠΥ τΠίηρ 

τηδὲ ἀϊεῖῃ οὗὨ 1ἴ56|{: τῆου 802]: ρῖνε 
ἰξ υπῖο τῆς6 ΒΙΓΑΠΡΕΓ ἴῃδί ἐς ἴῃ ΤΥ 
ϑαῖεβ, τη ἢς τηδὺ εαΐ ἴζ ; ογ ἴδοι 
τηδγεϑῖ 5611 ' απο λη δε : ἔογ ἴῆοι 
αγί 40. ΠΟΪΥ ρΡεορὶε υπῖο ἴῃς ο ΚΡ τἢγ 
Οοά. “ἼἼϊοιι 5η411 ποῖ βεεῖῃε 4 Κιἀ." Εχοά. “3. 
ἴῃ 5 τποῖμογ᾿β Π}11ς, ϑ᾿ 

εἶαννβ, σπά σῃεννεῖῃ τῆς οὐάἀ Δηιοπρ 
τις Ὀεδϑβῖβ, ἴηι γε 5}]} εδί. 

" Νενεγῃε εβ5 ἴΠ686 γε 5811} ποῖ 
εδῖ οὗ τὰεπὶ τῇς σπενν τῆς οὐυά, οΟΓ 
οὗ τη τὶ ἀϊνἀς τῆς οἰονεη Ποοῖ; 
ας τῆς ςλπιεὶ, δηὰ ἴῃς Πᾶγε, δπά τῆς 
ΠΟΠΕΥ: ἴογ {ΠΕῈΥ οπενν τῆς ουά, δυῖϊ 
ἀἰνίας ποῖ τῆε Βοοῖ; ἐῤδεγεήογε ἴδον 
αγέ ἀπο ]θδη ὑπο γοιι. 

8 Απά {δε ϑννίης, δεσδιβα ἱξ 6]}- 
νἱάδε τε ποοῖ, γεῖ σμαννεῖῃ ποῖ (ἢ 
οὐ, ἰξ 15 ἀποΐθδη ὑπο γοι : γε 5}2]] 
ποῖ εδὲ οὗ {πεῖν ἤεβϑῆ, Ποῦ τουςἢ ΠΕΙΓ 
ἀελά οᾶγοδβ6. 

9 4 “ΤὨεβε γε 5}|]] εδὲ οἵ 11 τὲ 
γε ἴῃ ἴῃε νγαῖογβ : 411} τῇδε ἢανε [58 
Δηἀ 3.868 584]} γε εδῖ: 

Ιο Απά ν)ηδίβοενοσ δίῃ ποῖ ἢη8 
ΔΠπὰ 5804|ε5 γε ΠΊΑΥ ποῖ εδῦ; ἰζ ἐς υπ- 
οἰεᾶπ ὑπο γοῖι. 

τι ὅ ΟΓ 41] εἰεδη δἰγάβ γε 5}}4]] εδῖ. 
12 Βυῖ {1πε8ὲ γέ ἐῤέγ οἵ ψἈϊς ἢ γε 

8[8}} ποῖ εαῖ : τε ελρ]68, δηά τς οϑϑί- 

“Ἶ,ον͵ τὶ. 

ΑΓ Ἷ ον, τὶ. 

ὃ 34. 26. 

ἴτλρε, πὰ τῆς ἮὌβργαυ, 
12 Απά τε ρἰεάε, δπὰ τῆς Κίτε, 

δηά τῆς νυἱζυγα δίτεγ ἢἰβ Κι ηά, 

7. 1ῤὲ δαγε] 866 οἡ 1 ον. χὶ. 6. 

12. ὝΠε Ὀἰγάβ Πεγὲ παπιθὰ δγὸ ἴη6 Ξᾶπη|ὸ 
ἃ5 ἴῃποϑ6 ἴῃ ἴμεν. χί. 13 544. (νΒΕΓῈ 56ὲ ποῖε), 
ἐχοερῖ [παῖ ἴῃ 12 “ἴδ6 ρ]θὰθ" (γ242) ἰβ 
δἀάοά. ΤῈ “νυϊυγε"" (ἀ4γγ4}) οὗ σ΄. 13 
ἰδ ῃὸ ἀουδὲ {με βᾶπ)6 ἃ5 (Πε (4242) οὗ ἴνβν. 
ΧΙ. 14. 

Ω1. 
ψ' ἐεἰζ: ἰδοι σϑαΐὶ σίας ἰδ ἰο ἐῤε τἰγαΉ ΕΓ, 

ς.7 ὙΠ ρῥγοι οη 15 τερεδῖοα ἔσοπι [,ονι. 
ΧΧΙΙ. 8: [ἢ ἀϊΓγΘςσ(]Ο115 85 ἴο {86 ἀἱ Ι οὔ δὲ 
σλγοᾶϑο ἅγὸ δου] αῦ το ευΐϊ, ὙΒΕΙΓ τηοῖίνο 15 
εἰθασ. Τὸ μᾶνο ἐογυϊἀάθη [ἢ ρθορῖδ εἰ πο ἴο 
οδῖ {ποτηβοῖνοϑ τῃδξ νν ἢ ἢ δὰ ἐϊδά, οὐ ἴο δ᾽]ον 
ΔΩΥ Οἴδεῖβ ἴο ἀο 50, νγου]ὰ πᾶνο ἱμνοϊνοα ἰοβ5 
οὗ Ργορεγυ, δηὰ σοηδεηιεηΐ τεπιρίδτίοη ἴο Δη 
ἰηϊταςίίοη οὗ [πε σοταπιδηά. ὙΠΕ ΡΟΙΤΉ 550 }}8 
πον ἴογ ἴδε ἢγϑσι {1π|Ὸ σταπίοὰ ψουϊὰ δᾶνθ 
Ὀδοη υι561655 ἰῃ [86 ν]άοτποβθ. Ὀυγίην ἴΠ6 
ἔΟΣΥ γολγϑ᾽ νη οτίηνρ ἴπογε σου]ά Ὀς Ὀυΐ ΠΕ {|6 
ΟΡΡοΟΥΓΌΠΙΠ Υ οὗὨ 56}ΠἸπρ’ δυο ἢ σΔΓΟΔ565 ; ὙΠ Ϊσῖ 
ὨΟΉ-ἰσγδ 65 ᾿ἰνηρ ἴῃ ἴΠ6 σδρ ννουϊὰ ἰη 
50 (ἢ ἃ πηδίζογ Ὀ6 Ὀουπάὰ ΌΥ [Π6 8Δπι6 σι} 65 85 
ἴῃς [5Γ26}168 ([μενϊξ, χυὶϊ. τς, δηὰ χχίν. 22). 
ΤΠ 5ἸΓΔΏΡΟΥ (Πδί 5 ἱπ ΤΥ γμαῖδϑβ " νν}}} 
Ὅδ [ῃ6 υποϊγουπηςϊϑεά Ρῥγοϑεϊγίθ, οὐ ἴθ {86 
ἰδλπρυδρε οὗ Ἰδῖεγ [υάἀδίϑπι “πε ργοβεϊγίε οὗ 
{π6 γαῖ." δυςἢ ἃ οἠϑ νοιυϊᾷ οἰδηὰ πιάνναν 
Ὀεΐϊννθοη ἴῃς ““ργοβεϊγί οὔ τρηϊθουϑηθβϑ, 
ὙῈῸ νγᾶβ αἰγουμηςϑεὰ δηὰ ἃ “ ἀθθίογ ἴο ἄο 
[86 νυ βοὶρ ἴανν," δηὰ “ [δὲ 8]16η,᾽ γο Βδὰ πο 

7 «ῥα! ποῖ εαὶ ΟΥΓ απγέῥίης ἐδαὶ αἰτεῖ 

22 ἼΠοιυ 502]: {γὰϊγ τῆς 411 τῆς 
ἰπογεᾶβε οὗ τὴν βεβά, τῆλε τῆς βεϊά 
Ὀγηρεῖῃ ἔοστ γεαγ ὈΥ γὙϑᾶγ. 

ΠΟΠΟΟΓη ὙΥΠδίουογ ἴῃ ἴῃ6 πδίϊοηδὶ σε] ρίοπ. 
1 ννου]ὰ 9θεπὶ, οἡ σοπιρατίηρ [Π]5 ν. ν ἢ 
1 ον. χνῇ ας, ἰδὲ ργρδῖου σι ΠΠΡΘΠΟΥ 15 ΠΟΙῸ 
Εἰνεη ἴο {πὸ ται γοπιεπί οὗ δοϑίποηςε ἔτοῸπὶ 
δὶ ΠΟ δά ἀϊοά οὗὨ ἰἴ561ξ, [ἡ τῆ6 ϑδυίοῦ 
Ὀοοκ ἴπς δδεπρ οὗ βυςῃ βοϑἢ ἱηνοϊνθαά πλΌγῸ 
ὈΠΟΙΘΔΠΠ 655 Ὁ0ΠῈ}] [Π6 ουθηΐηξ ; ὮΟΓῸ ἰἴ 15 ῦ5ο- 
Ἰυϊεὶγ ἱπιογάϊοϊθά, ῬχΟ ΔΌΪΥ οὐ 115, ἃ5. οἡ 
80 ΙΔΠΥ ΟἴΠΕΙ ροϊηΐ5, Δ] οννδῆσθ ννᾶ5 πηδάθ ἔὺγ 
[δ εἰγουπιδίδηςεϑ οὗ {Π6 βθορὶθ. ΕἼ65})} πηοαῖ 
νν85 Π0 ἀοιδῖ οἴδη βοᾶσγοθ ἴῃ 6 ἀδϑοσί. [1 
σου ὰ (Πογείοτε πᾶνο ὕδθη ἃ παγάϑῃιρ ἴο ἔογ- 
διὰ ἘΠΌΓΟΙΥ τΠ6 τος οὗ [δῖ μος ἢ ἢδά ποῖ 
Ὀδοη ΚΘ. Νον Πονονοῦ ἤδη [ἢ6 Ὀ]ΘΠΑΥ͂ 
οὗ (ῃε ργοπηϑοά ἰαπὰ νὰ Ὀείογε ἴποπὶ, (Π6 
ταοάϊπεαά ἰοϊοεγδίίοη οὗ [815 ὉΏΒΟΙΥ ἑοοὰ ἰ5 
νυ άγανῃ. 

22. Ὅροι “ῥαΐ! Ἱγμΐν εἰ δὲ αἱ δὲ ἱπογέασε 
97 ἐδγ “ε«4ὦἪ ΤΎὙΒεθῈ ὑγογάβ γος 8}} ἴῃ ρεηοσγαΐ 
[οστὴβ ἴῃ6 σοπηπιδηά οὗ ἴ86 ΘΑγ ΠΟΥ Ἰος ϑἰδιίοη 
τοβροςοῖίηρ ἘὈὼ65 (ςἔ [μον. χχυϊ!. 20, Ν πΠι. ΧΥΊΙ]. 
27) Ὀυΐϊ ΓΕΙΕΥ πλοΓδ ΡΑΓ ΠΟ ]ΑΓΙΥ ἴο 186 ϑοσοηά ΟΓ 
οϑῦναὶ ΕΠ Ο, ΙΓ ἢ νγᾶ5 ἀη οχο 5 νον νορείδΌ ]6 
ΟΠΘ: 566 [ηἰτοά. ὃς. 80 ΚοΙ!, ϑοδ}12, 1ἃ,δηρο, 
ἄχε., δηὰ ἴθ [οὐ ϑὴ δυϊποῦ [165 ΚΟΏΘΓΑΙΪΥ. 
Οπε ςοπιριϊζαίίοη οὗ ἴπε ᾿πογθᾶϑο οὗ ἴΠ6 δβοϊὰ 
ψουϊὰ οὗ σουγβὸ βόγνὸ ἴοσγ Ὀοτῃ ἴδ6 1, ονϊτἰςδὶ 
ἘΠ οὗ ἴον. χχνυ]!., 80 ΨΥ 85 ἰξ σοῃϑίϑιθὰ οὗ 
τηδὶ ἰποϑᾶϑθο, δηὰ ἴοσ ἴπ6 οἵπογ ὺὈ|δὸ ἴο Ὀδ 
ΔΡΡΙϊοὰ ἴο πὸ ἔραϑςίς δὲ ἴπὸ βϑδῃοῖΐΌΔγΥ, ΟΣ ἷἱπ 
ΕΟ} {πἰγὰ γοᾶσ δῖ Βοπιο, 85 ἀϊγοοϊραὰ ἴῃ (δὶς 
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 1δῖ5. ράββᾶρο. 

22 Απά τῇοιι 541]: εδὲ Ῥείογε τῆς 
ΠΡ ΤΥ Οοά, ἱπ {πε ρἷδος ψῃηϊοῇ 
ἢδ 814}} σἤοοβε ἴο ρΐδοβ ἢΪ8 πᾶπιθ 
ἴβεγε, τς τῆς οὗὨ ΤΥ οογη, οὗ τὴ γῦ 
Ψης, 4Πη4 οὗ τὨϊης οἱ], ἀπά τἢς ἢγϑι- 
Ἰΐπρβ οὗ τὴγ μεγάβ δῃά οὗ τῇγ ἤοςϊϑ ; 
μας ἴδοι ππλγεβϑῖ ἰεᾶγῃ ἴο ἔξαγ τῆς 
ΓῸΚΡ ἘὴΥ Οοἀ «ἰνγαγϑ. 

24 Απά 1 τῆς ννᾶγ 6 ἴοο ἰοηρ ἔογ 
ἴπεε, 80 ἴδ ἴῆοιὰ δὲ ποῖ δϑίς ἴο 
ΟΔΓΓΥ ἴξ; ογ᾽ 1Ε 16 ρίαςε θὲ ἴοο ἴσ 
ἴτοτι ἴπες, ν Ὡς ἢ (ἢς ΓΟΚῸ ΤᾺΥ Οοά 
5141] σἤοοβε ἴο δεῖ Ἦὶβ πάη ἴπεγα, 
ψῃοη ἴῃς ΓᾺΡ τὰ Οὐοἀ μδῖ} Ὀ]εββεά 
ἴῆεα: 

2ς ἼΠΠεη 8141: τὔου ἔχη 1: ἰηῖο 
ΤΏΟΠΕΟΥ, ΔΠη4 δίπά ὕρ [6 ΤΟΠΕΥ ἰπ 
της Παπά, δηᾶὰ 58}4]ῖ ππῖο ἴῃς 
ρίδοςς ψη οι τῆς Γοκὺ τὰν (ὐοά 5841} 
σΒοοβο: Ι 

26 Απᾶ τῇοι 8] Ὀεβῖονν τῃδὲ 
ΤΊΟΠΟΥ͂ ἔογ Ἡνῆδίϑοενεγ [ΠΥ 801} ἰυβίεῖῃ 
αἴτει, ἔογ οχεῆ, ΟΥ̓ ΪΟΓ βἤξερ, οἵ᾽ ἔογ 
ΠΟ, ΟΥ ἔογ βίγοῃρ; ἀγίηἶς, οὐ ἔοσ ννδῖ- 
ΒΟΥ ΥΓ ΠΥ 80] ἴ ἀεβίσειἢ : δηά τποιι 
βῆ]: εδὲ {πεγα Ὀείοτε {πε ΟΚῸ (ὮΥῪ 

Ἄ5ΞΔΡῸ: Γῇ, οἡ συ. 28, 29. Οπο [δηΐῇ νοιϊ]ὰ 
Ἰοης ἴο πΠ6 1,οντἴδ5, [π6 βοοοηὰ ἴϑηζ ποι] 

ΤΟΙΏΔΙη δὶ ἴῃ6 ἀΐβροϑβαὶ οὗ {πὸ Ἰαπάονυσῃοσ ἔοσ 
1Π6 ρυγροϑθοθ 50 δΑγη  ΕΥ σοιηχηθηάρα ἴο δἰπὶ 
ἴῃ Πομῖ. χὶϊ, 6, 7, 17-.20 (566 ποῖθ5), ἀπά ἴῃ 

ΎΠΕΒ6 ῬΌΓΡΟΘΕΘ ἃ1Ὸ ΓΑ ΠΠ ΟΪΥ 
οἰαϑϑϊποὰ δηὰ τορυϊαιοά ἴῃ [6 Μίβϑῃμα. Τδυ3 
δἰτορεῖδοσ ομθ- ΗΠ μαζί οὗ ἴπ6 ἀπηυ δὶ ργοάποθ 
ννου]ὰ ὃς οἰδἰπιοὰ ἔογ τοὶ ρίουβ μοβρίίδοϊο δηά 
σδασι Δ 016 οι ρὶ ουτηθηῖβ ; ἀπά (815, σοπϑι θην 
{πο νδσίουι σῆδγροϑ ποεῖ ουῖ οὗ 1ἴ, σου ποῖ Ὀς 
Δ ὈΠΙΘΑΘΟΠΔΌΪ Ὀιυγάθηθοπιο ἱπιροϑί. ὅ66 οἡ 
Οϑηῃ. χὶϊ. 34, χῖνι. λό, δηὰ ΝΊποσ, " Ἀθαϊννῦτί,᾽ 
ΑΤΌςΪΟ, Ζεῤεηδ), δηὰ 844]Ξο 12, “ Μοϑβ. 
ΘΟδ,᾽ 1. 2.4 5η4., Ο ΒΟΥΤΟΥΟΙ τοραγὰ [6 

ἔεβναὶ ἘΠ 45 Ἰονίθὰ ὕροη ἴΠ6 ηἷπὸ ρογίϊοηβ 
1πᾶΐ τοπιδιποὰ δέϊοσγ [Π6 1,ονςαὶ Ἐς Πδά 
Ὀδοη Ξυδιγδοϊοα, δηά ποῖ ἃς 4 [}1] τοη1ἢ οὗὨ 8]] 
86 ργοάυςθ. ὙΠῸ ἘΠ 65 ἀγα ΟΠΪΥ παπιθὰ ἤοσα 
ἴῃ ΡῬΔβϑίπρ, 45 ἃ1Ὲ 4͵50 ἴῃ βιβ  ] ηρβ, ἱπ ΟΥΕΓ 
ἴο ᾿πγοάποδ οογίδίη ἀϊγοςῖοη5 ἴῃς τ. 6 
βδογοὰ πηθᾶ]5 Ὡς ἢ ὑγογα Το]οργαϊθά οὐἱϊ οὗ 
ἴθ. Τα δγβί]ηρ5 σοπὶθ Οἡ ἔῸΣ ΤΟ βρεςῖδὶ 
τγοδίμηθηϊ ἰῃ ΧΥ. 19 5464. 

28, 29. Οἔ οχἡ χχνὶ. 12. [ἶΐἰ 15 ΟἿΪ 
ΠΘΟΟΘΒΘΑΣΥ ἴο Οὔδετνοα ἤοῖὸ [παῖ ἴδε ἘΠ τἢ 5 
ἀϊγοοϊοά ἴῃ ἴπ6 [τὰ γοαγ ἴο Ὀ6 ἀϊδρεηθθᾶ ἴῃ 
σΒΑΙΥ δὲ ποπιθ, ᾿που ἢ Το] Ὀγ ἴα [ενν]5 ἢ 
Δυ Ιου 65 “τῆς (Ὠἰγὰ {ἢ ,᾽) νν45 ποῖ ραϊά ἱπ 
δαθιξοη ἴο ἴπαξ ἴῃ ΟἵΠΟΓ γεᾶῖβ Ὀεβίοννεὰ οἡ 
186 5δογοὰ τηραὶβ, Ὀυϊ ννᾶ5 συυδιϊζυϊοὰ ἔογ 11. 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΙν. Χν. [ν. 23---Ἰ. 

(ὐοά, «πὰ τμοῖι 5}81} τε͵οῖςε, δου, 
Δηά τῆϊη6 Πουβοῇῃο] 4, 

27 Απά τε Ϊ,εἐνιῖε τῇδ ἐς πῃ τ ἴω τᾶ. 
τὴγ ΕΟ; ἴῆου 5Π41} ηοῖ ἔογβακε κἰπὶ: 
ἴογ ἢς ἤδίῃ! πὸ ραγῖί ποῦ ἱπῃογϊδησς 
ν ἢ (πες. 

28 4 Αἱεἱ {δε επά οὗ ἴἢγες γεᾶδγβ 
(μου 5μ|α]ς Ὀγίηρ ἔοστῃ 411 (ἢς τῆς οὗ 
(Πϊπα ἰησγοᾶϑβε ἴῃ 6 54Πι6 γεᾶγ, δηἀ 5Π4]1 
ΔῪ τ ὰρ ψιδῖη ΤΥ ραῖαβ: 

290 Απά εἰς [] ονιῖς, (θεσδυβε ἣς 
δῖ πο ρμᾶγί ΠΟΥ ἱππεγίῖϊδησε ὑτἢ 
1166.) ἀπά τἢς βίγδηρεσ, δῃά ἴῃς ἔι- 
{Πεγ1655, ἀπά τῆς νγιάονν, τὶς ἢ ἀγέ 
νη ΤΥ ρδῖεβ, 5114}} σοπια, δηά 
8}1] οεδὲ δηά ὃδ6 ϑδιϊϑῆεά  τπδλῖ (6 
ΤΟκΡ τὰγ Οὐοά πιᾶγ 0688 τἴῆεε ἴῃ 41} τῆς 
ϑνογΚ οὗ (πες μδηά ψ Ὡς ἢ (μου ἀοαβῖ, 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ Χν. 
1 726 «ἐνορᾷ γεαν α γεαν οὔ γείεασε 70» “4: οον. 

ἡ 7: πεϑεσί δέ πο ἰσί οΥΓὙ ἐοραῖηρ Οὐ ρέσίηρ. 12 
ΑπὋί’ Μεόγευ τεγυαρί, τό ἐχερῤέ ἀξ τοῦδ πο 

᾿ς ἥρῤῥαγί, τεῖεσί ἐρ ἐἦς σενείλ γεν ρὸ “ογίὰ ,η,ὲε 
απα τοοί γμγσλεά, τὸ ΑΔ 3 γε έηρ σιαΐος 
οΥ δε σαὐε αγό ἰο δέ μαποίγεα τρεέο ἐδε Ζογά, 

Τ τῆς επά οὗ 4 ἐύεῦν βδενεῃ 
τῆου 51.411 πλᾶκο ἃ γεϊεδϑβε. 

ΤῊ15 15 Πἰ ΔΙ ΠΪΥ ἱπιρὶϊεά ἴῃ [6 ἰεχι. ΤἼο (ἄχθος 
γεᾶγβ ψουἹὰ σουπῖ ἔγοτη ἴπ6 δα δ ο Δ] ὙΘΑΓ, 
δηὰ Μοϑοβ ϑοσογάϊηρὶῦ σο65 οἡ ἴο ᾿ορϑἰαῖθ ἴῃ 
τεΐοσεηςοθ ἰο [δῖ ἱπηροτγίδηϊ γδαγ ἴῃ ἴΠ6 ὈΘΡΊη- 
πίη οὗ ἴῃς ποχὶ ςδβαρίεγσ. ἴπ τὲ ϑαῦ δες δὶ 
γολῦ ἴεσγο ψου]ὰ οὗ Ἴοιιγθα 6 πο ΠΟΥ Ρᾶγ- 
τιθηΐ οὗἁ {{π6Ὸ ποὸσ σοἰογαϊίοη οὗ ἴπ6 ἔεδαϑὶβ αδἱ 
[Π6 ϑαποΐπασγ. [ῖπμὸ [Ὠϊγὰ πὰ βἰχίἢ γϑᾶσβ 
οὗἩἨ [6 βορίεηηϊδὶ ογοὶς (ἢς ἔεδϑίβ. ννουἹὰ Ὀ6 
διιρογεοάθα ὙῊΣ Ργναῖα Βοβρι [δ ΕΥ̓ Θη) οἰποὰ 
ἴπ ἴἢε νϑυϑθϑ ΓΕ 0.5. 

28. κα] 1δὲ 166] 1,ΧΧ. πᾶν τὸ ἐπιδέκα- 
τον: Νυΐϊς. “' αἰϊδαπι ἀδοϊπηδιη,᾽" 2. ς. [Π6 βοσοηὰ 
ἘΠ : 866 ἀῦονο. ' 

σηαρ. ΧΥ. ΤΦΤΒο σοσυϊλίίοης ἔοσ {Π6 το]οῖ 
οὗ ἴδ6 ποορϑϑίζουβ ΟΥ̓ τηθδῃ5 οὗ [86 {Υϊθηηΐδὶ 
ἘΠΓΠῸ ἅσγε ἔο]]ονγοὰ ὑρ ἴῃ [815 οδαρίεσ ὈΥ͂ 
ΟἴΠοΙΒ οὗ ἃ 5 πΉ}}2Υ Ἰθηάθηου. Κυ. 1- ΣΙ Ῥγδ- 
ϑΒ0ῦ6 4 Υοαγ οὗ Ἐοΐθαϑθο ; υὐ΄. 11---18 [Π6 
Τηδηυχηϊβθίοη οὗ Ηεῦγενν, 5ἰανοβ; υὐ. 19---2 
[δε ἀρργοργαϊίοῃ οὗ πὸ ἤγϑι ρα οὗὨἨ οδίι6, 
ΨΥ ΠΙΟΒ δὰ ἰγοδαν (χὶϊ. 6; χὶν. 23) Ὀδεη 
ἀεκϊσηδίοα 85 οὔἴεγιηρθ ἴο Ὀ6 πηδὲθ ὈΥ ἴ[ῃ6 
ῬΘΟΡΪΟ ἴον βδογοὰ δηὰ Ἵμαγ(δ0]6 ρυγροϑοϑ. 

1--Ἰ:. ΤΠε Ὗολν οὗ Ἀοΐραϑθο 15 πο ἀοιδῖ 
Ἰάἀεηςς 8] 8 6 ϑαῦραςς8] Ὑδαὰσ οὗ ἴῃ6 
ΘΑΓΙΟΥ Ἰορϑαϊοη; οὐ Ὡς ἢ 5.66 Εχοά. χχῆ. 
1ο 544.) ἀηὰ [,εΥΪζ. χχν. 2 544.; ἴ86 ψογὰ 
ἐχείθδϑο ἢ οὗ [ἢ15 ραϑϑᾶρε δείηρ ᾿Ἰπἀθοά διηάδ- 
ΤΩΘΏΪΔΙΙΥ ἴΠ6 βᾶπιῈ γοσγάὰ 8ἃ5 15 ι5ϑϑἀ ἴῃ σεῖεγ- 

ΥΘΆΓΒ “4 ἴεν. 25. 
8, 4- 



ν. 2-.} 

2 Απά {15 “5 πε πιδηηεῦ οὐ τῆς 
"Ηε. γχαΐεαβε : ΕΕΥ ᾿ςτεάϊογ τῃδὲ ἰεπά- 
ΟΥ̓Κ εἴἢ} οωσόέ ὑπῖο δὶ πεῖρῃθουγ 581] 
ἐπ οΓΑὐε γρΊολθα 11; ἢδ 58}4]] ποῖ εχδοῖ 12} οὗ 

ἢ8 πεῖρῃθουγ, ογ οὗ ἢ15 Ὀγοίμεγ; δ6- 
οσλιι86 ᾿ξ 5 ςδ]εά (ἢε [.ΟΚ 8 γα εδβα. 

2. ΟΕ ἃ (ογείρῃηεσ ἴποι πηλγεϑῖ οχ- 
ἃςῖ 1} σραίπ: Ὀυϊ ἐδαϊ ΜΜὨϊς ἢ 185 τη Ϊης 
ἢ ΤΥ Ὀτοῖμεγ τπΐη6 δαπά 5}2]] 
ΓΟΪΘλ56 : 

νῳΦ 4 ϑανα ἤθη ποῖα 83}4}} θὲ πὸ 
ἐλαὶ ἑενε ῬΟΟΓ Ἀπιοηρ γοῖι ; ἔογ ἴπε [ΟᾺΡ 5}8]] 
δε ρο βοσῦ' ΟΥΘΑΙΥ 8658 166 ἴῃ ἴῃς ἰλπά ψὶς ἢ 

τῆς ΓῸΚΡ τῆγ Οοἀ ρίνειῃ πες 2 γ δῃ 
ἱπῃογίϊδηςε ἴο ροββ688 1ἴ : 

ἢ Ο τσ, 
Τ' 

δηοδ ἴο ἴδε Ἰαηὰ Εχοά. χχὶϊ. 1Σ. ὍΤῆα οοπὶ- 
τηληὰ οὗ [ἢ οἱ ἀογ Ἰορ 5]! οη 15 ἤογο ΔΠ}0}1Π6ά. 

. Νοῖ ΟἿΪγ ἰ5 ἴῃς Ἰαπά ἴο πᾶνὸ 115 “" γοΐθαϑο "ΟΣ 
εἰ γρ5ῖ " 0γ (Πς γεᾶσ, δυῖ ἴΠς ἀοδὲ αἰϑο. Τῆς 
οὈνίουβ τοίοσγοηοθ οὗ 115 ραϑβϑαρὸ ἴο 1δδῖ οὗ 
Ἐχοά. 9θοπὶβ ἴο σϑηου 1 πιοϑὲ ργοῦδῦ]α (8458 
Ἀσοπβεησηῃ., ΒΒἢγ, " ϑυτηδ.᾽ 11. 570; 8445. 8612, 
Κεὶ!, Κηοδεῖ, δοδυ!ζ, ὅζς., πιδίπίδιη), ἴῃ 
βρίἴο οὗ ἃ σοῃϑθῆϑβιβ οὗ [εὐνϑἢ δας που [165 ἴο 
[πὸ ΘΟΠΙΓΑΣΥ, παῖ 86 τεΐϊθαϑα ἰη πυοϑίοη 
Τηισὲ πᾶνο ὈΘΘΠ ἔοσ [86 γϑᾶσ, ποί τοίΐδὶ δηὰ 
πα]. Α5 ἴῃς Ἰαπὰ -νγᾶ5 ἀυγίης [815 ΥΟΑΓ ἴο 
ΚΕΟΡ βρη, 50 {πὸ ἀθνῖ νγᾶ5 ἴο βίδηα οὐδ; 
Ὀυΐ ποίτπον οὗ [26 ομδ ποὺ ἴδε οἴδμεν νου] 
1)6 υδκυΐτυςς Ὀς Ἰοσῖ ἴῃ ρεγρεΐυυ ἴο τπ6 
ΟΥ̓ΤΏΘΥ. [1 566πὶ5 ἔυγί μου οἶεαγ {Ππδῖ [ἢ 6 ΤεΪθδ56 
διδά γοίδσοηςε ΟἡἱΪγ ἴο ἰοδῃϑ(5εε Ἐϑρες Δ ΠΥ Ὁ. 2); 
δηὰ ἰο Ἰοδῃβ ἰεπί Ὀεσδιιϑο οὗ ρουεγίγ (ςΐ. νυν. 
4. 7). ΑἈΡΡδγθηΥ ἰμογοΐογο [μαὶ ἃ ἀοὺϊ σοη- 
ἰγδοϊδα δ. 95. ΌὉῪ Ῥυγοῆδϑο οὗ ροοάβ, τνουἹὰ ποῖ 
ΟΟπι6 ππάος [ἢ 15 νν. { νου ]ὰ βθοῖη, μουνευοῦ, 
ποῖ οιδηάϊης [656 4υΔ)Ποδίίοηβ, ἀπά ἴΠ6 
ξαςῖ ἰῃδὶ [ἢ6 τεϊθαϑα ἐϊὰ ποὶ οχίοπα δἷ ἃ]} ἴο 
ογοίξηουβ, ἴπαϊ {ΠῸ ἰᾶνν νγὰ5 ουπὰ ἴοο 5: Πη- 
ξεηί ἔογ ἴπ6 ἀναζίςθ οὗ ἴδ 6 ἀροῦν ἔου 1ἴ ννδ8 
οὔθ οὗ {ποβὸ τ Ὡὶοἢ ἴΠ6 ἈδΌδ᾽5. ““τηδάς οὗ 
ΠποηΘ οἴἶεςς ΟΥ̓ {πεὶΓ ἰγδα!ἰοη5.) Α κ]οββ 
αἰ θυϊοὰ ἰο ἩΠΠοἱ ρεστηι θὰ ἴδ6 ᾿υρε5 ἴο 
Δυῖ Βοτῖζο ἃ Ἴγοάϊος ἴο δηΐογοθ ἢ15 οἱδίπὶ θύῃ 
ἀυτπηρς ἴῃ6 γεαγ οὗ σεΐίθαϑε. (866 δι} 5 
.«Ὁϊςεῖ. οὗ ἴδε ΒΙΌ]6,, ΠΙ. 1ο74.)ὺ ΤΏΪ5 δεῖ, 
85 ὙῸ]1 ἃ5 ἴῃ γείεγεηοθβ 'ῃ ἴδ 6 ἰδῖοσ ὈοοΪ5 ἴο 
(06 γοᾶσ οὗ τεΐεδαϑε δηὰ ἴῃς ἰανν8 δϑϑοοίδϊθα 
ψῖἢ 1, 5ῆονν5 τ[8δῖ [6 ογάϊπαποθα οὗ Μοϑθβ 

. ΠΟΥ͂ ΓΕ 8 ὙΕΙ͂ 50 ΠΟΙ ΠΕΥ νν6}} υηάοτ- 
σἱοοά, τποιρῃ ἴοο στηυςἢ ἀϊδτοραγάοα ἴῃ (ἢ6 
Ἰλῖογ ἀδγξ οὗ {πὸ [εὐν]ϑἢ σοτηπιοηνγθα ἢ. ((ἱ. 
5. ἰχὶ. σ, 2: [6γ. χχχῖν. 8--- 17.) 

Δ. »παμμεγ οΥ ἰδὲ γεία σε] ΟἿ. ἴῃς 5ιπιασ 
Ῥγαϑο χίχ. 4: σ Κ. ἴχ. σς. 

δὲ “ῥα! ποῖ ἐχασί “ ὁ δὶ: πεοίρδδοωγ, ον 
9 δὲς διοϊδεγ) 1.1ἴ. “6 5811] ποῖ υὑγξε οὗ 
το55 ἢὶ5 πείρῃδουν δηὰ ἢἰ5 Ὀγοῖμου." ΤἢΘ 
ἰοῦ νογάβ ἅἀτὸ δά ἀθὰ ἴο εχρίδίῃ Ὑγῇῆο 15 

τοοδηΐ ὉΥ͂ ἴδε πεϊξβθουγ: 2.6. ποῖ οῃς 80 

ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΝΥ. Χν. 858 

ς Οηϊγ ἱ τὰου σάτα γ Πεάγκεη 
πηἴο τῆς νοῖςε οὗὁἨ [Πε ΓῸΚΡ τὴγ (ἠοά, 
ἴο οὔβϑεῖνε ἴο ἀο 41] πεβε ςοπηπ)δηά- 
ΙΘηἴ85 Ψἢϊσῆ 1 ςοπηπιαπαὰ τῆδο (ἢ 15 
ἀλγ. 

6 ἔογ τπε 1οΚΡ τὰγ (ὐοά Ὀ]εββεῖῃ 
ἴδεε, 45 ἢς ργοπηῖβεά τἢξε : δηὰ ὅτῆου ἢ «βαρ. 98. 
8ῃα]ς ἰεηά υὑηῖο τ ΠΥ παῖϊοπβ, δῖ 
ἴοι 5μ41ἴ ποῖ θοττγοῖν ; δῃά ἴδοι 5ῆδϊι 
{8} ΟΥΟΓ ΠΊΔΗΥ παίίοηβ, δυϊ {ΠΥ 
8.1] ποῖ γεῖρῃ ονεῦ τῃεε. 

4 ξΠτδετε θὲ ἀπιοηρ γοὺ ἃ ΡΟΟΥ 
Τρᾶῃ οὗ οης οὗὁὨ (ὨΥ δὈτεϊῆγεη νυ βίῃ 
ΔΠΥ͂ οἵὗἩ ΤΥ ραῖεβ ἴῃ τὴγΥ ἰδληά Ὡς ἢ 
16 ΓῸΚΡ τὰγ Οοἀ ρίνειῃ τπεε, του 

᾿νε Ὡθᾶγ, ὃιιϊϊ δὴ 5γδεὶϊ 85 ορροϑοὰ ἴο ἃ 
ξογεοί βηου. 

δεέαισο ἐ2 ἐς εαἰοά δε Σοκρ'ς γεϊεα:ο] Ἀξη- 
ἀεγ Ὀθοδῖδο υχοοιϊδιηδίίου 88 ὉΘΘῈ 
Σχαδὰθ οΟὗὨ 180 Ιοχά δ 706108460. 6 νογὺ 
8 ἱΠΊΡΟΓΒΟΙΔΙ, ἀηὰ ἱπλρ}165 (ςξ. χχχὶ. σοὺ) {παῖ 
“ἢ. 5ΟΪ]ΟΙΏΠΠΥ ΟΥὗἩΊΠ6 γοᾶγ οὗ γε θδϑε᾽" διδ58 
Ὀεαπ ΡΟ ΠΟΥ δηπηουποοά, 

8. Οδ α ,οείγπεν ἐδοΐ "2 οχαζὶ τῷ 
ΎΠΘ ἐογείρποσ ψουὰ ποῖ Ὀε Ὀουπά ὉΥ͂ 1ῃ6 
τοι Πσοη οὗ (6 δεν δίς δ] γοᾶσ, δηὰ ἰποτο- 
ἔογτε νουϊά πάνθ πο οἷδίπι ἴο 115 βροςῖδὶ τοπῇἤϑ- 
δῖοη5 δηά ρυνιϊοροβ. ΗθὌ σου]ὰ φάγῃ ἢΐ5 υιϑιιαὶ 
ἱποοπὶθ ἴῃ ἴΠ6 ϑευθηῖῃ 85 ἰῃ οἴδοσ γϑᾶγβ, δηά' 
{Ππογοΐογο 15 ποῖ Ἴχοπογαίϊθα ἔγοῦὶ [1401 }7 ἴο 
ἀϊβοδαγρε ἃ ἀθὺϊ ΔΠΥ τλοσὲ ἴῃ ἴΠ6 ομθ ἴμδη 186 
οἴδοιβ. 

4. ὅϑαῦυε «υὐδεη ἐδέγο “ῥα ]} δὲ πο βοοῦ' απο 
σοι; ῶὸὼν ἐδεὲ ΠΟΕΡ “ῥαἰ σγεαι!γ δίει. ἐδεε) 
Ἀλίμοσ ρεῦπᾶρθ ηῸ Ροὸσῦ ἢ {Π66.᾽) ὁ. 6. 
ςοποεττιοά ἰη ἴδ ἰσδηβδοοη. ὅ6ε Νοίο αἱ οηὰ 
οὗἩ σδαρίογ. ἼΠΟΓΕ 18 ΠΟ ἸπΟοη 5: 5ἴθΠςΥ Ὀεξνεθη 
1115 δηά σἹΣ, ἴῃ ΙΓ ἢ 1 15 δῆ στηθά [δὲ “186 
Ῥοοῦ 5}}4}} ἤδυεὺ σϑᾶβα ουξ οὗ {86 ἰληὰ." ὙΤῊΘ 
ΤΩΘΔΠΙΠ 566 ΠῚ5 ΡΥ ἴο Ὀ6 “ἼΒοιυ πιυκὶ 
τοΐθαϑο 186 ἀδὺς ἔογ 1Π6 γοᾶσγ, Ἄχοερῖ ψΒεη 
ἴοτο Ὀ6 ΠΟ ΡοΟΟΥ Ρεΐβοῃ ςοηςοίηδά, ἃ ςοη- 
ἘΙΠΖΘΏΟΥ νοΐ ΤΥ Πάρρεη, ἔοσ ἴδε 1ογὰ 
580}} στ δ Υ Ὁ]655 {Π6 6." ΤὙλι5 1 νγᾶ8 ἰδννίι] 
ἴο ΟΔ]] ἴῃ ἃ Ἰοδη (οπε ςοηϊγαοϊεά 6. σ. ἴογ βυςἢ 
ῬυΓΡΟΘΟΒ 25 ἴπῸ ρυγοδᾶθο οὗ ἬΝ ΟΔΙΤΎ ΠΡ 
Οὐ σοπηπογοο ὅζς.) γβεη ἴδ6 Ὀογζόνγοσ οου]Ἱά 
τεδιηὰ ἃ νἱθουϊ ᾿ρονο ϑῆπιθηῖ. ΤῸ 
ΤΟΔΘΟΏΔὈΪΘη655 οὗ {πὸ πη! δίοη οὗ ἴῃς γοίθαϑθ 
5 οὔνιίουβ. [ἢ πὸ Ἰοπάεσ οουϊὰ τϑοονοσ ἢἰς 
ΤΏΟΠΟΥ ἀυπηρ ἴΠ6 γοαῦ οὗ σγείθαϑο 6 υπ- 
βοσιρυΐουβ ἀοὈῖογῦ τροϊ πᾶνα δηγοδοα ἢϊπι- 
56} δἵ [86 Ἔἐχρεῆϑε οὗ δϊ5, ρογῇδρϑ [655 νυν ΒΥ, 
πε σῃθουτ. ὍΤῊΘ ξοησγαὶ οὐ)]εςῖ οὗ 656 ργὸ- 
ςερῖβ, ἃ5 4130 οὔ ἴδε γεᾶγ οὐ [08]1εὲ δηὰ {μῈ 
ἰαννβ γοβρεςτηρ ᾿ηπογδηςθ, 15. ἴο ργονοηΐ (ἢ 
ἴοΐδ] τυ οὗ ἃ ποῦ πιᾶη, δηὰ ἢ5 ἀϊ9- 
δρρθάγδῃος τῸμ 86 ἔΆΠῚ1}165 οὗ [5γδθὶ ὉΥ τδὲ 
88]6 οὗἉ ἢΪ5 ρα[ ΓΙ ΠΠΊΟΙΥ. 
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« Μαιῖι ς. 
42. 
λυκςεό. 34. 

8ῆδλϊς: ποῖ ἢδγάθη (μἰης Ποαγῖ, ποσγ δῖ 
της απά ἴτοηι [ΠΥ ροογ ὑγοῖμεγ: 

8 “Βυϊ του 5Π411 ορεη τῃϊπε παπά 
ννῖάε ὑπο Ὠἷπι, ἀπα δβῃαϊς βδιιγεὶν ἰεπά 
Πϊπὶ βυῆοίεης ἔογ ἢ58 πεεά, 2η ἐραί 
ὙὮΙςἢ ἢς νγαπίείῇ. 

9 Βενάγε (παῖ τπεῖς ὃ6Ὲ ποῖ ἃ 
ΠΡΟΣΙΣ ἰπ τ(γ ᾿ψιοϊκοα Ὠελγῖ, 88 γ- 
ἱπρ. ΤῊΘ βδνεητῃ γεαῦ, ἴῃς γϑαγ οὗ 
γοΐθαϑθ, 18 δῖ ῃδῃά ; δηά τῆϊης εγε θὲ 
Εν}] δραίηϑβε [Υ ροογ ὑγοΐμεσ, πα ἴῆοι 
σἰνεβῖ ἢἰπὶ πουρῆϊ; δηά ἢξ ΟἿ υπῖο 
{πε ΠΟΚΡ δραϊηβὶ {Πες, δῃά ἴἴ δε 5ἰη 
υπῖο τἢεα. 

10 ΤΒοα 58.411 8 ΓΕΙΥ ρῖνε Πἰπ), Δπά 
της ἢεαγί 5}4}} ποῖ θὲ ργίενεαά ννῇεῃ 
ἴδοι ρίνεβξ ὑπηῖο ἢϊπὶ: δδοδιιβα τηδῖ 
ἴογ τη18 τηϊπρ ἴῃς ΙῸκΡ τγ Οοά 
86] Ὁ1655. 1ῃ6ε ἰπ 411} τὴν ννογκβ, δηά 
1η. 811} τῃδτ του ρυτῖεδε [ἢϊης ἢδηά τππῖἴο. 

11 Εογ τῆε ῥοογ 85}4]1] πενεσ σεᾶβε 
ουΐ οὗ τε ἰΔηά: (Πετγείογε 1 σοπηπιδηά 
{πεε, βαγίηρ, Του 58] ορεη τῆϊης 
μαπὰ ννιάς ὑπο τῆν ὑγοίῆογ, το ΤΥ 
Ροοτῦ, δηά ἴο [Ὰγ πεεάυ, ἴῃ τὴν ἰδπά. 

12 ἴ 4πώ“ 1 τὴγ ριῆδε Ὧη Ηε- 
γεν πιλη. οΥΓ 8ἃη Ηεῦτγεν ννοπιδη. ὃς 
8014 ιἱηῖο {πΠ660 ἀπά 8εζνε ἴδε ἰχ 
ΘΔΓΒ; (ἤδη ἱπ [Πε βενθητῃ γεαῦ ἴδοι 

8[ϊ]ς ἰεῖ ἢϊπὶ ρὸ ἔτεα ἔτοῦι [ἢ δε. 

9. Βεευαγε ἐδαὶ δέγε δὲ ποί ἃ ἐδομσδί ἱπ 
ἐδγ «υἱεζεά δεαγῇ Ἀδηάογ, ὑπδῦ ΘΣΟ Ὀ6 ποῦ 
δ Ἡϊοκοὰ πσοχᾶ 1π γ μοασῖ. ὙΠῸ ννοτὰ 
ὀείϊα!, νγου  Ἀ]εββησβθ, (τς. χιϊ!, 14, δηὰ ποῖε) ἰ8 
ιιϑο ΘΙΠΡΗΔΕΟΔΙΥ ἴῃ Ρΐδος οὗ δὴ δάϊεθςξνο, 
δῃὰ 15 ἴῃ Δρροϑβιξοη σγαιαπ δ Δ ΠΥ ἴο ““γογά,᾽ 
ποῖ, 85 δυγρεβίοα ὈὉγ Α.Υ., ἴο μἢ ." ὙΠΟ 
ΟΥ̓ΒΙ πᾶ] 15 ὙΘΥΥ ἔογο! Ὁ]6, ὁ" ([Πδὲ ἴπογὸ Ὀ6 ποῖ 
πη ΤΥ ποαῖ ἃ ψογὰ ψΏοδ 5 νου ]655, 
ποςς,᾽" 

14, Τροι «δαὶ! διγπίεδ ῥίπε ἐδεγα ν}] "ΤῊ 
νογῦ ἰηῃ [86 Ηοῦγονν 18 γοπηδγκαῦϊθ. [{ τηθᾶπς 
“οι. 5] ἴδγ ΟἹ δ᾽Ά.. ποςκ.,᾽" “(δάογῃ ἢϊ5 
ποοῖκ ἢ (ὨῪ σᾶ 5.) ὙΠῸ [ΧΧ.ἧ δηά Ψυϊρ. 
ΟΧΡΓΟΒ5 ἴΠ6 οηά δηά ριιγροϑο οἵ [6 σοπιπιδηᾷ ; 
ἐφόδιον ἐφοδιάσεις, "" ἀΔὈΪ5 νἱαιςυπλ.᾽ 

12--18. Ἀορυϊαϊίοηβ οὗὨ ἃ ϑἰ πη] Υ]Ὺ Ὀ6π6- 
Βοοηΐ ἴεποσ ψ ἢ [Πο56 γοβρθοϊῖίης ἀθθίοῦϑ ἃ.Ὸ 
ὯΟΥ ἰαϊά .ἀἄονγη τεβρεοϊηρ Ηθῦγον βογνδηΐβ. 
ΤΠ σοπηπιδηᾶβ Ποῖα ἃγο γτεροδίθα τοπὶ Ἐχοά. 
χχὶ. 2--6, ψ 1 ΔηΊρ}1Ἐοδίϊοη8 σδαγαςίογϑες 
οἔὔ Ὠειῖ. 1ὴ τὲ φαγοῦ οοάδ τηθηξίοη ἰβ 
ταδάθ ΟἿΪΥ οὗ ἴῃ πηδηθογνδηΐ, δοῖα οὗ [6 
Τηδι ἀϑογνδηΐ 4150 (υ. 12}: ἴδογε (Π6 σοπιπιαπὰ 
15 ΒΤΡΙΥ ἴο πιδηυπηῖϊς ΔΗ͂ οἰχ γοᾶγβ οὗ 9θ- 
νῖσε; πονν ἴξ 15 γί Ποῦ τραυϊγοά (υν. 13, 544.) 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. Χν. ἶν. 8---τ8, 

12 Απά ψβεη τπου 5επάαβζ ἢϊπὶ ουϊ 
ἔτος ἔγοπι τῆ 66, ἴποι 5ῆδ]ς ποῖ ἰεῖ ἢϊπὶ 

ΔΥΆΥ ΕἸΆΡΙΥ: 
Ξ Ἴβου τναϊν ξυγηϑἢ πὶ 11δ6- 
ΓᾺ]]Υ ουζ οὗ τῃγ ἢἤοςκ, δηά ουκ οὗ τῇ 
ἤσοτ, δηὰ ουῖ οὗ (ὮΥ ὙΠΕΡ Γαβ8 : οὐ 
ἐῤῥαὶ ΜἈοτεν ἢ τῆς ΓοκΡ τὰν Οοά 
Πα δ]εββεά τες ἴῃοι 50.411 ρὶνε πο 
Ἀιηι. 

Ις Απά του 5}ι41{ γεπιεθεγ (παῖ 
ἴῆου νναϑῖ 4 Ὀοπάπιδη ἰη ἴδε ἰαπὰ οὗ 
Ἐργρῖ, ἀπά τῆε ΙοκΡ τὰν Οὐοἀ τε- 
ἀεεπιεά {δες : τπογείογε Ἢ ςοπχηηδηὰ 
ἴῆεε τῇϊ5. τῆϊηρ ἴο ἀΔγ. 

16 Απά Ιξ 3}|8}1 δ6, ᾿ξ ἢ 8810 υπίο 
ἴΠ66, 1 ψ1}] ποῖ ρὸ ἄννᾶὺ ἔτοπῃ ἴα ; 
δεοδιιϑε ἢς ἰονείῃ τες δηά τ ϊηε ἤοιιθ6, 
Ὀοοδιβ8ε Π6 15 νν6}}] νυ (δα; 

17 “ἾΤΏΒεη ἴδοι 5η4]: ἴδΚε δη διι, « Ἐχοὰ αἱ, 

δηά τῆγυϑι ἐΐ τῆτουρἢ 15 δᾶ ππῖο τῃς 
ἄοοῦ, ἀπὰ δε 51}} δὲ Τὴν βεγναπὶ ἔογ 
Ἔνθ. Αμπά Ϊ5ο υηΐο [ΠΥ πιδιἀβεγνδηΐῖ 
ἴπου 5ῃ4]1 ἀο ᾿ἰκεννίβα. 

18 [τ 5}4]1] ἤοῖ 86οπὶ δαγὰά ιιηῖο 
τπ66, ἤδη ἴδοι βαηάδδὶ Ἀ]ΠῚ Ἀν 
ἔτεα ἔτοιῃ τἢθ6; ἔογ ἢς δίῃ Ὀδδθη 
ννοΤἢ 4 ἄουδ]ε Ὠιγεά βεγναης 29 Ζῤέξ, 
'η βαυνίηρ ἴπες 81Χ γεᾶγβ : δηά {δε 
ΓΟ τὴγ (ὐοά 5}|4}1 0]ε85 πες ἴῃ ἃ]]} 
τῃδς τποιι ἀοεϑβῖ. 

(δὲ ἰὈεγὰ] γον ϑδίοῃ ϑῃουϊὰ Ὀ6 πιδάθ ἔοσγ 
ἰδυποδίης ἴῃς ἔγθεαάπιδηὴ οὐ 8η ἱἰηδερεπάεπε 
σουσϑε οὗ ἴθ. ὙὍῆδ γτεΐθαϑθα οὗ [πε βεγνδηΐ 15 
ςοηποοίοά ν᾽ [6 δα δτς Δ] ρσίηοιρ]ε ΠουΡἢ 
ποῖ ν τὴ)6 ϑαῦ δίς] γεαγ, ὍΠδῖ σο οβ 96 
νν85 ἴο ἴ2Κ6 ρἷαςθ αἴευὺ 5ἱὶχ γϑᾶγβ οὗ θοπάδρε 
ἴῃ 411 ς4565. ΤῈ ἱπ) υποϊίοῃ ἰ5 ἰηϊγοάιςεά 
ἤοΓδ ΟὨΪΥ Ὀδοδιιθα ἰΐ 15, κὸ ἴ[ηΔτ οὗ ἴΠ6 84Ὁ- 
Ὀδτςαὶ γϑᾶσ, οὔθ οὗ τῆοβε ἀδβιρποα ἔοσ τῃ6 
Ὀεηοῆϊς οὗ [6 ροοῦ. [ἴ 15 ποϊθυυυῖ 4150 
ἴηδλὲ [6 ῥγοβρεςὶ οὗ ἃ βιῆῖῆ οὗ [ἢ]5 ϑογί, 186 
διηουπί οὗ ψν ϊςἢ νγὰ5 Ἰεῖζ δ ἴθ πιδϑῖου β 
ἀϊδοτγεϊίοη, ψνουὰ 6. {κοὶγὺ ἴο δποουγᾶρο 
ἀπ ροηοε δηὰ ἔδι  ἤ]πο55 ἀυπηρ [6 γεᾶγβ οὗ 
βοεσντυάα. 

17. ἐῤοι «δαΐὲ αξε απ αἰ] ΤὨυ5 θοτθὰ θὰτξ 
ΕΘ τηδάθ ἃ Ὀδάρε οὗ 5ἰανεγυ, δῃηά 50 Ὀδοδηηθ 
ἱξπογηϊηίουβ. Ὑῆϊ5 νοι]ὰ ἀϊδοουτασγο [Π6 
ννοδυῖηρ ΟὗὨ δαΣ Γηρα, ν ΠΙΓὮ ἀγὸ οἥθη ἰη [Π6 
Ἐπδϑὶ τοραγάδα 85 διηιῃ)]εῖβ. 

18. ῥὲ ῥαϊδ δε «υογ.α ἀομδίς ῥίγεά 567. 
ταπὶ ἴο ἐδεε, ἐπ σεγυΐπρ ἐδεε σἰα γεαγ.] ἈΈπάεΥ, 
ΤΑΊ ΠΟΥ ΡΟΓΠΔΡ5, ““ἀοιυῦῖο ἴΠ6 ἢϊγο οὗ ἃ Ὠἰτγοὶ ες 
[48 ες οδιπιοὰ ἴΠθθ ὈΥ ϑεγνίηρ ἴπδ6 5ὶχ γϑδγβ: 
Ἶ.6. ϑι ιοἢ ἃ βϑογνδηΐ ἢλ5 οαγποά ἵνγῖσο ἃς τηυςῇ δὲ 
4 σοθοῃ Πἰγοά ἰδθουγοῦ νου ὰ ἢᾶνο ἀοπο ἰῃ 



«7 ἔχοι. μ. 

10. 

γ. 19--.-22.] 

19 Γ᾽ “ΑΙ] με ἢτυβεϊπρ πλϑ]εβ τηδὲ 
ςοπιδ οὗ τὴγ πεγά δηὰ οὗ τὴν ἢοοκ 
ἴῆου 5ῃλϊϊ βαπςῖν ὑπο τῆ6 [ΒΡ 
τὰν Οοά: ποὺ 5μαἷξ ἀο πο ννογκ νγτἢ 
{πε βιβι πρ οὗ ΤΥ Ὀυ]ΠοςΚ, ποῖ ΘΠ θΑΓ 
τῆς δτβεπρ οὗ τῆ 5ἢεερ. 

᾿ς 20 Του 8Πλὶξ εοδῖ 22 Ὀεοΐίοτε τῆ6 
ζΊαν.... ΠΟΚῸ Τὴγ (δὰ γεᾶγ ὈΥ γεῖγ ἰῃ ἴῃς 
τ... Ρίαςε ψὮΙΟΩ τῆς ΓΟΚΡῸ 53}14}1} σἤοοβο, 
ἜΡΟΝ του ἀπά ΤΥ Πουβεθο]ά. 
12. 21 “Απά [ἰΓ {πεγὲ 6 δλν ὈΙΕπ 5} 

[6 54π|6 {ἰπ|6. 80 5.05 δη 4 }}γ ϑιδά., Ἀ δϑῆὶ, 
Ἐοϑεηπι., νορσιο, Κο. Τῆς οἶαυϑο 15 Βονγ- 
ΟΥΟΣ βοσηθνν δὲ οὔδουγε ἀπά αἰ ΒΠσυς. 111ετγα]- 
Ιγ ἰξ στιιηβ, “" ἀουῦ]ο (Π6 Εἶτα οὗἩ ἃ δίγοιηρς ΒΔ ἢ 
Ὧδ6 ϑοινοὰ ἴῆοθ ἀὐσίι σἰχ γοατβ." δου}, 
Κηοῦ., ΚΟοΙ, ἄζς., υηάογοϊδηά [(ἢ᾽]5 ἴο πιοδῃ 
“6 ὯΔ5 ἄοῃθ 50 πιυςὶ παῖ [δ γοιι πδὰ παὰ 
ἴο Κοορ ἃ ἀδὺ ᾿ἰαδουγοσ ἴῃ ρίδοθ οὗ δϊπι, (Π6 
οοϑβῖ ἴο γοιι ννου]ά βάν Ὀθθὴ Ο]οΟ 8ἃ5 τοδί." 

19---23. ὙΤΠο ςοπιηδπά ἴο ἀραϊςαῖο ἴῃ 6 
Βγβίθοτγη ἴο Οοά, 85 ἃ τηοπιοσγίδὶ οὔ {πὸ ἀσβίσγυς- 
Ὀσοη οὗ πε βγϑίθοσηῃ οὗ ἴδε Ἐξγριδηβ, 15 ομα 
οὗ 1π6 νϑγῪ δδυ δοῖ γοσυϊδίοης οὗ ἴπ6 Μορδῖς 
τυ] (ΕΧ. ΧΙ. ΣΧ 544ᾳ.).. ὙΤΠΕ ἀϊγοςίοηϑ οὗ 
16 Ῥγϑοθάϊηρ ᾿ορ ϑδίίοη (5εῈ ΝΌμη. ΧΥἹ]. ας 
544.) ἅτε δεγε δϑβϑυπιθά, ἢ [Βς ἰη]υηςσίίοη 
δαἀάρά, [πδξ {Π6 Δπ1π|415 ἴδ. κεῖ ἀρατί ἴο σοά 
(Ὁ 190) ΜΕΙῈ ποῖ ἴο Ὀ6 υϑδοὰ ὉΥ {πεὶγ οὐ ῦ3 

Υ ΤΠΕΙΣ ΘΑΣΤΉΪΥ Ῥυγροβεθ. [τ 15 ἔΓΠοῦ 
ΔΙΙοννοὰ {πὶ γι θογη δηϊπηδ]8 Ὁ Ιοἢ ᾿δὰ 4 
ὈΪΘ ἢ 5μου]ὰ Ὀ6 τεζαγάθα 85 ὀχοεριίοηβ, ἃηὰ 
Ἰησίοδα οὗ Ὀεΐης σίνεη ἴο Οοά σηϊρῃξ 6 υδοὰ 
85 Ἰοοά (νυ. 21, 22). Τα δρρ]!οδίίοη οὗ [86 
Βγοίθοτη οὗ σδίτο 15 Βογὰ ἀϊγοοϊεά 85 ἴῃ χὶὶ. ό, 
Υ) δηά χῖν. 1: [ΠΟΥ ἅγὸ ἴο Ὀ6 σοῃδιυχμηρὰ ἴῃ 
{Π6 βλογεὰ [δαϑίβ δ [η6 ϑαποίυλγΥ. 

[τ Πα5 Ὀέεη ροϊηϊοά ουξ {παῖ [π6 εϑῇ οὗ {πὲ 
ἤγϑι ηρ8 15 ρίνεη (ΝΌπι. ΧΥἹ. 18) ἴο [86 
Ῥυεϑῖ, Β}51 ἴῃ [86 ρᾶβθαρὸ Ὀείογε ι.5, 85 ἴῃ 
ΧΙ, 6, 17, δηά χὶν. 23, ἴπ6 54π|6 ἤδϑῃ ἰ5 895 
βίρηοθα 45 [6 ἡ ΠΟ [08] ἔοσ [86 5δογοὰ δαϑὶβ 
νυ Ὡς [86 οὔἴἶξεσγοσ δηὰ ἢ15 πουϑοῃο ά "γεῖὲ ἴο 
ςεἰεῦγαϊο δῖ {πὸ δδησίυδσγ. ὙΠῸ ἱποοηβϑ ΠΟΥ͂ 
15 Δρραγεηΐ οἠΐγ. - ΝΌμχι. χυἹ, τ 8, ἴῃ δϑϑιρηΐης 
86 ρΙοϑι 5 ρογίίοῃ, ργθϑοῦθοβ 85 γοζαγάβ {Π|6 
Βυβίδοσῃ, “ἴῃε Βεϑῇ οὗ ῃδπι 5841} Ὀ6 1Ὠ]η6, 845 
[)6 ννᾶνθ Ὀγοαϑί δηά ἴπῸ τρῶς ϑδουϊάοσ δ.ὰ 
[Π1Π6 1) 2. 6. 584} 6 [πϊηὴ6 οἡ ἴδ6 1|Κ6 [οστ8 
δηά σοηά!τοηβ 45 ἴπῈ γᾶν Ὀγοαϑὶ δηὰ γρῃῖ 
δῃουάοῦ ἄσγα 580θ. ΤῊ5 σδῃ ϑΟΔσΟΟΪΥ τθδῃ, 845 
δος (Κα]ϑοῖ, ΗἩδρηρβίοπθογ) πᾶνε [πουρῆϊ, 
[δι ΟἿἹΥῪ ἴδοϑο ροσίοηϑβ οὗ ἴπ6 βυβι πρδ νυ ΟΓῈ 
ἴο ξὸ ἴο {πὲ ῥτγιοϑδῖβ, [ἢθ γοϑὲ σοπιδίπιης 186 
ῬΓΟΡΕΙΥ οὗ [δε ΟΠΈΓΕΥ [ὉΓ ἃ βδοσι ἤςὶδ] πιθὰὶ : 

ὨΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. Χν. 

τΠεγεΐη, ὧς ζΚΥ 1ὲ ὁε ἴαπιθ, οὔ δἰ ηά, 
ΟΥ ῥᾳυέ ΔΔῪ 111] δ]επλδἢ, του 5}.4]1 
ποῖ βδογίῆςε ἴ υπῖο τῇς ΟΚΡ ΤΥ 
Οοά. 

22 Ἴοιι 8Π4]: εαἴ ἴὲ νη ΤΕΥ 
δΑῖεβ : [ἢ6 ἀποϊεδη δηά [ἢ οἰδδη ρέγ- 
5ογ! ταὶ σαὶ 1 411κε6, 45 ἴῃς σοθθιςκ, 
ἃπά 45 ἴῃς Παγί. 

22 ἢ ΟηΪγ τοὺ 8πα]ξ ποῖ εδὲ ἴδε 
Ὀ]οοά {πεγεοῖῦ; τῆου 8Π41ῖ ρουγ ἰτ προῃ 
τῆς ρστουηά 858 ννδίεγ, 

1 ταῖμον ἀΐγεςι5. [πδἰ τῆς ἤσϑἢ οὗ ἴῃ6 βγϑι! ηρς 
νν»ὰϑ8 ἴο ὈῈὲ ἀϊδθροδεὰ οὗ ὈΥ ἴδε ῥγιθϑδῖβ ἴῃ ἴΠ6 
ΒΩΠῚΘ ἸΏΔΏΠΟΥ 85 ἴδε ννᾶνθ Ὀγοαβί δηά ἤδᾶνε 
8ῃουϊάοσ. ὙΠῸ Δρργοργδίίοη οὗ ἴπεβθ, [86 
Ρυοϑίβ᾽ ρογίϊοηβ, 15 δθθη ἔτοπὶ [ον 1. ὙΠ} 1ς, χό. 
ὝΠΕΥ σεῖε ἴο 6 οΠρογοὰ ἰπ ἃ βϑδογιῆς δὶ 
ελϑὶ νῃϊσῇ ἢδά ἴο Ὀ6 Πεϊά οἡ ἴδε Αγ οὗ 186 
ταλκίηρ οὗ ἴδε οἴεγίηρ, οὐ οἡ 1Π6 πεχὶ ἀδύ, 
δῃά οὗ σουγϑο αἵ (6 δαποΐιασγ. [π ἴΠ6 σδϑδ 
οὗ [ῃ6 βγϑι ρα [Π6 ρυϊοσϑῖθ ννουϊὰ ᾶνε τῃ6 
ὙΥΠοἱς οὗ ἴΠ6 νὶςζπὶ ἴο σοπϑυτηθ ἴππ15 δῖ ΟοΠςΘο, 
Δηά δἱ οεγίδίη ϑθάϑοῃβ ΠῸ ἀοιυΐδ ΤΏΔΩΥ υἱοῖς! ΠΊ5 
δῖ οὔσθ. ὕπαες ἴδεβο οἰγουπιϑίδηςοθ ἴἢε 
Ρυοσὶ ννουὰ πδίυγα!  ἰηνῖϊο ἴΠ6 ΟΠΈΓΟΥΒ ἴο 
Ῥατγίδκο ἴῃ ἴπ6 ἔδαϑδι ἔοσ νυ ς ἢ βυςῖ ἀρυπάδηϊ 
Ῥγονυ βίοῃ νγᾶβ τηδάς : δηὰ ἰηἀεεὰ ννου]ά ἔδεὶ 1ἴ 
ἃ ἀυ(γ ἴο ἀο 80θ. ΤΠα ρῥγεβϑοηίϊδιίοη οὗ 16 
βγϑιηρϑ 15 σδροίθη οὗ Εχ. Χ}}}. ας 845 ἃ βδουῆσες 
Διά ἃ βδουιῆςϊδὶ τηθὰὶ] οὐ ἴμο ἢδθϑῃ οὗ [6 
νἱοῖπι, ἰπ ΠΙο ἢ τΠ6 οἴξτου δπὰ ἰῃοϑο 45- 
βοσϊαῖθα νυν ἢ δπὶ ραγίοοϊ, ννᾶ5 δῃ Ἐϑ(Δ} }5ηθὰ 
Ῥατί οὗ [πὸ ϑογϑίοπὶ δηὰ τἱζιδὶ οὗἩ σδοσίῆςθ. [|ῃ 
[δε ςᾶ56 οὗ ἴδε βγβίροστι, γυπογε 411} ἴῃς βεϑῃ 
ννὰ5 ἴπ6 ρεταυϊδιῖς οὗἩ [6 Ὀγιοϑίβ, {ΠῸ ΟΠΈΓΕΓ 
σου]ὰ ΟἡΪγ πᾶνε ἢ15 βῆδγε ἴῃ διιςἢ πΠιθα] οὐ ἴΠ6 
ἰην!τδῖοη οὗ 86 ᾿γδϑίβ ἢ δὴ ᾿ηνίτδίοη νυνὶ ςἢ 
νν6 ΠΊΑΥ 6 5:1Γὸ νου δον Ὀ6 ΠΟ] 4, ἀπά 
ὙΠ ΙΓ ἢ 15 τεξαγάδα ἴῃ [δ ἴεχί δοσοσά πη }γ 85 ἃ 
τηδῖζου οὗ σουγϑο 1 ποῖ οὗ ρῆϊ. 'ε πιυκῖ 
ΓΟ ΕΣ [δῖ {(Π6 οχροοϊδιίοη οὗ ϑῃδγηρ ἴῃ 
1} ἔδασξ οἡ ἴπ6 βγϑιϊϊηρβ νου]ά τοπὰ ἴο οη- 
σουγᾶρσε πεῖν Ὀεὶηρ τοσοῦ Ὀτουρῃῖ ἴῃ ὉΥ 
(ἢ Ρθορὶθ ; δπὰ πὶ Ὀηάθσ πο οἰγουμπηϑίδησοβ 
ννουϊά [η6 ργιεϑίβ ὈἊ δ᾽] οννθὰ ἴο 5611 Δ ροσ- - 
τίου οὗ ἴβεβ. ΑἿΥ ἢέβῃ οἵ βυομ οἴἶϊεγιηρϑ 
τομλδίηϊης ὉΠ] ἴῃς τηιγὰ δ πδά ἴο ὑὈὲ Ὀυγηξ 
([μον. νἱΐ. 17). [{ 15 ἴο ὕὉ6 ποϊορά ἴοο ἴδδῖ 
Μοβοβ ἰῃ ἴπ6 ἰοχῖ 15 δά ἀγθϑϑίηρ {Π6 ννῇοϊα 
ΡΘΟρΪο----᾿υεβίβ, [ονὶῖο5, απὰ ἰδῖγ. ὙΠ6 ρεπο- 
ταὶ ἀϊγεςσίίοη ἴδθη (δὶ [Π6 βγϑι ρ8 σπου] 6 
Ὀγοιυρῆϊ ἴἰο [δε δαῃοΐυδσγυ δηὰ ἴΠπεγε σοηϑιπιοὰ 
π ἃ βδσγϑά σῇθδὶ]ὶ 86θη5 οἡ ἴδε ννυῇοΐς βυβης!οηΐ- 
Ἰγ δεοοτάδηϊ ννἱἢ [Π6 λυ] εν Ἰεριϑἰδιίοη οἡ ἴῃ 6 
βδη6 οἴεγίηρβ. Οἵ Κοὶϊ οἡ Ὦδσι. χὶϊ. 6 δηά 
7) ἔτοπι βουὴ [ἢ 15 ποίε 15 ρσϊο  ρΑΙΪΥ ἰΔἰκθΏ. 

ΝΟΤΕῈ οἡ (ἨΔΡ. ΧΥ. 4. 

δαυε αὐδεη {δεγε σραὶ! δὲ πο ῥοογ] Ὑπὸ Οεγμαγά, ϑ9ενεγαὶ (οπιπιεπίδίοιβ χυοίεἀ ἴῃ 
86η586 βιιξεοσιοὶ ἴῃ τΠς Τοοῖ-ποίς ἰ5 δάορίεἀ ὈΥ͂ Ῥουοϊεῖβ ϑυπορϑίβ, Ἀόϑεησῃ. ("" ηδὶ ἐογίδϑϑθ 

ὃς 5 

Ἀ οἴαΡ. 12 
τό, 23. 



856. 
ῬΑ ΡΟ ΠΟ 51η{, Μδιγεσ, Μιοδδεῖ!5, 
Ὠαῖδο, ἄζτε.; δηά ϑθεῖδ οἡ πὸ σοῖο 86 ργθ- 
[εγδὉ]Ὲ οὔθ. Τὕδὲ ραγίοἶθβ ᾽3 ὈΒὺΣ ἂγὸ (ἢ5 
ἴλκοη τς ἢ ἴῃ [Πό 54Π|6 9θΏϑ6 8ἃ5 ἱπ ΑΠΊΟΒ ἰχ. 
8, ““ἐχοορί [πδῖ,᾽ “" βανίηρ [μδῖ. ὍΠὸ “ ϑᾶνδ 
θη" οὗ (ἢ6. Α. Ν. Ὀγίηρϑ οὐυΐ ἴδδ ἔογοθ οὗ 
[6 οἶδυϑθ ΤογΘ ΟἰθΑΥῪ (ΠΔη “ὁ 5ᾶνο ἴῃδῖ.," Ὀυΐ 
ἴδε τηϑδηΐηρ 15 βιιϑίδητ 14} [Π6 βϑαπηθ. Καοροὶ 
Ἰη515ῖ5 [δὶ {π6 οἴδιιϑε ίνεβ δῃ δυβοϊυϊο ὑγο- 
τη56 ἴῃδὲ ἴπογα βδῃουϊὰ Ὀ6 πο ῬΟΝΟΓΙῪ 1η [5γδεῖ, 
Βυῖ πο νυτΐοσ ννου ἃ 8εῖ ἔοσίἢ διισῆ ἃ ῬγοπΊ 156 
δηά ἤθη δἱ'χ γοῦϑοβ δίϊογνναγάβ ΠδΕ]Υ Τοηΐγα- 
ἀϊςξ Πἰπιϑεὶξ: οἢ τ. 11. ΟἿΟΙΞ τοραγὰ (Π6 
ννογάϑ 85 ρίνιηρ ἃ ςοπα! οπδὶ ργοπλῖϑθ, νυ ἢ 
νγ85 Ὡοΐ Δοσουηρ ἰ5μοὰ Ὀδοδιιϑε οὗ [5γδο]᾽5 ἀ15- 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΙ. 
ι 7.ε Ναί 97 “λε ῥαξοσυεῦ, 9 977) τυεοξε, 13 οὗ 

ὨΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΥΙ. ἶν. 1, 2. 

οδεϑάϊεποθ. Βιυῖὲ {Π6 σοἰδίοπιοπξέ ἴῃ υ. σσ ἴπδέ 
ἐς 1ῃη6 ΡοΟΥ 5ῃουϊὰ πόνο Τοᾶϑ6 ουξ οὗ [86 
ἰαπά,᾽" 15 ποῖ δηηουπορά 85 ἃ Ῥθδ] Υ ἔοσ βίη. 
ΤΟ γοηάοσιηρ οὗ τλλγρίη 15 βιιρρογίοα ὉΥῪ 
ἴδ) ϑγγ., Βρ. δνογάϑνυνοσι ἢ δῃηὰ οἴμειβ. Βυῖ 
ὯῸ Ῥᾶββαδε 885 Ὀθϑη δ᾽]Ἱορεὰ ἴῃ νος ἢ ̓5 ὈΒὲξ 
ἢ25 [Ἀ15 (εἰῖς ἔοσοε ; οη {πε σοπίγαγυ {πεϑε ρᾶγ- 
Ἐς 65, 45 ἴ6 τοοί οὗ ὈΒΙΝ ἀδίογμησθ, αἰννᾶγ5 
ἢδνὸ ἃ ᾿ἰπη την ἔοσοο : οἷ. ΝΌμτι. ΧΙ. 8; ]υἀξ. 
ἷν. 9. δένεγαὶ τηοάθγῃ Οοπῃ. (Κεῖ, δοδυ]Ζ, 
[Δηδ6, ὅἄζο.) ἰαἴκὸ [ῃ6 οἴδιιϑδ ἃ5 δὴ ᾿πῃρογαῖῖνο, 
“( Ο]Υ ἰεῖ ἴδογε ποῖ ὃδ ἄς. ;᾽ 50 ἰδίκρῃ πονγενεσ 
(5 εοηποχίοη ἢ νυ Βδὶ ξΌ]]ονγ5 15 αυνκυγασά 
δηά οὔδουΓο. 

ΤοκΡ τὰγ Οοά : (ογ δϊη τἢς πηοπεῆ οὗ ὃ Ἐχοά τι 
Αδὶδ τῆὴε ΓοΚΡ τὴγ Οοά δτουρῆι ἐπες 
ἰοσῇ ουὖἵ οὗ Εργρῖ ὈΥ πίρδῖ. 

“αὐεγπαείες. τό Ξἶνενν νπιαίφ νηί οὔξγ, ας ἀξ “δ κ ἐς αδέρ, αὐ ἐλεε ἑάτο “ξατέε. 18 Οὐ Ἴμάρεεαάδ ἔκΚ5Ζ 1 Ποὺ 8ῃαἷς τῃδγείογε βδοτῆςε (ἢς 
γι. Ὧι Ογουες μα ἐριαρὲς αγέ 70γ- ὈάΆΒϑΟνΕΥΓ Πἴο τε ΓΟΧᾺΡ (Ὦγ (ὐσοά, οὗ 

, ίαἰάξερε, τῃε ἤοςϊκ δηά τῇς μεγά, ἰῃ τῆς “ ῥἷδεβ ἐ ςβαρ. τε. 
«ἙἘκοά, 15. ΒΒΕΚΝῈ τε 5“ πποπῃ οὐ Αδιθ, νος τὰς ΓᾺΡ 5114}1 σἤοοβε ἴο ρἷαςε δ" 
2, ἄς, Δηα Κεαρ ἴῃς ρῥάβϑονεσ το (6 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. Μοβθεβ Ἴοοπίϊπυθα ἱπ [ἢἰ9 
σμαρίογ {Π6 γονίονν οὗ [Π6 σε! !βίουβ ογάϊπδηςθβ 
ἴο οὈϑεσνοὰ ὉΥ [π6 ρϑορὶς ἴῃ Οδπδδῃ. 
Ῥτγοπιίηοηΐ ἀπιοηρϑὶ ἴΠ656 ὑγογα ἴδ ἴἤγοο σσοδῖ 
ἔεϑειναίϑ, οὗ Ῥδββονεσ, Ῥοηϊθοοβί, δἀπὰ Τδῦογ- 
μδοῖοβ. Τα τορυ δίϊοηβ γεβροοϊίης ἴδμοπι ξίνθη 
ἴῃ ἴδε φαγ εγ Ὀοοκο (ἔχ. χὶϊ,, [μον. χχ δὶ, 
Νυχι. ΧΧυ , δηὰ ΧΧΙΧ.}) ἀγὸ δϑϑυπηθά, δηὰ [6 
ξεαϑῖβ Ἐμεπιβεῖνεβ του μθὰ ὩρΟΠ ΟΠΪΥ 50 ΔΓ 85 
Ργεϑθηΐ οἰγοιυπιβίδησοϑ τεαυιγοά. ὙΠ6Ὲ ἰτοαῖ- 
τιθηΐ Τγουρῆουϊ ῬΓΟΘΌρΡροΟΘοβ ἴπΠ6 ΠΟΆΓΟΙΒ ἴο 
Ὀ6 νὙ6}} ἱπίογσπηιθα 45 ἴο 16 ογάϊηδῃοθβ ἰῃ 
ηυσβίίοη, πη ΟὨΥ ποράϊηρ ἴο δᾶνο {ποὶσ δἷ- 
ἰοποη ἀγάννῃ ἴο ςογίδιη ρδγίουΐδιβ 45 ἴο 
ὙΠΙΟΒ γα σδίοη τὐρϊ δθοπὶ δάνίβαθ]θ, ΟΥ 
σΠδηροθ σα] θὰ ἔοσ, ὙΠῈ Ταγάϊπα] ροϊπξ οὐ 
ὙΠοἢ ἴπ6 νος οὗ ἴΠ6 ρῥγεβου ρους ἤθτὸ 
Ὀοῖογε ι.15 ἴυγῃ 15 οὐ ἀθητγ (Π6 5ΔΠη6 8ἃ5 ἢᾶ5 
Ὀεθὴ 50 οἴδῃ [ἰπϑιϑίεὰ οὐ ἴῃ {πὸ ρῥγονίοιιϑ 
σδαρίογβ, Υ12. [μ6 σοησοηίγδίοη Οὗ 6 το] ρίοιιϑ 
δεγνῖςεβ οὗ ἴῃ6 Ῥεορὶθ σουπὰ ομδ Ἴσοϊηπλοῃ 
δϑδῃσίυδγγ. ὍΠ6 ρσχοδιθϊτοη ἀραϊηβίὶ οὈβοσγνίης 
ἴΠεθ6 στεαδῖ ζθαϑῖβ, [Π6 γα Δπη0.8] ἐροςῇβ ἴῃ 
[6 βδογοὰ γϑᾶσγ οὗ ἴη6 [ἐνν, δ βοπὶὲ ἂπά ἴῃ 
Ραναῖο, 15 τεϊϊοσγαϊθα ἴῃ ἃ νᾶσὶοίυ οὗ ννογάβ πο 
1655 [ἤδη ἱχ {Ππ|65 ἰη ἴῃ6 ἢγϑί βιχίθοη νϑῦϑοβ οὗ 
[815 σμαρίοσ (2, ό, 7, 11) 1ς, 16). Ηδηςς [ἰζ 
5 ΘΑΞΥ ἴο 566 ΜΕΥ ποίμιηρ 15 ποτὲ βαϊά οὗ ἴδε 
ΟἴΒΟΓ ΠΟΙ ἀδγβ8. Νὸ ἀοιυδί ἴδε Οσοδλί Ώδγ οὗ 
Αἰοποπηιοηΐ ([μεν. ΧΧΗΙΪ. λό 544.), δηὰ ἴΠ6 Εδαϑί 
ΟΥ̓Ττυπιρεῖβ ([μον. ΧΧΙΝΪ. 22 544.), ἃτὸ 85 ροβὶ- 
ὨνΕΙΥ εη]οϊπεὰ ὉΥῪ Μόοβεβ 88 ἃγε ἴδε ἴῆγθε 
Ἐεβαναῖθ τηθπεϊοπθά ἱπ ἴΠ6 ῥγεϑεηΐ σπδρῖογ: 
δῖ 1 ννᾶβ πο ραγί οὗ [6 ουϑογνᾶπορβ οὗ οἰἴΠογ 
οὗ ἴδοβϑὸ ἄδγϑ [πδὲ 411 ἴπῸ σλδ]ε5 σδῃου]ὰ “"8ρ- 
Ρθᾶσ Ὀοΐοσε ἴδε [ογὰ." ΤὙοϑε ἀδγβ πιὶρῆϊ Ἰ 

ἢ18 πᾶπιὸ ἴΠοῖο. 

ΤΟΡΌΪΑΥΪΥ οὐϑογνθὰ ὃγ 6 ἔδ!Π] βου [86 
ΠΘΟΘΘΘΥ οὗὨ [ΠΕΣ ξοιηρ ἴο [6 σοϑηΐσγαὶ 54η0- 
[υΔΓΥ ἔογ (Π6 ρυγροβθε; ἂπά 530 Ἴοιϊὰ διγηϊϑῃ 
ὯΟ Οσοδϑίοῃ ῸΌΓ δηξογοῖὶπρ [ἢδὲ Ρϑου ΑΓ δηὰ 
Ἰοδάϊπρ ἱορὶς οὗ Πϑουϊογοθοσν, ἴΠ6 οὔϑεγνδηςθ 
οὗ ἃ παίίοῃμδὶ πὰ νυἱβίϊες ὑΠΠῪ ἴῃ ζδιἢ δὰ 
ὙΟΓΒὮΙΡ. 

1-8. Τῇ Ἐεδϑὶ οὗ Ῥδβϑονεσ (Ἐχ. χίὶϊ, 
1---2Ὧγ1; Νυπι. ἰχ. 1--ἰ4; [,εν, ΧΧΙ, 1---8). 
Α τοςδηξοσοοπηεηΐ οὗ 1815 ογάϊπαῃος νγᾶ5 ἴῃ 6 
ΤΏΟΤΟ ἢ Ὀδοδυδε ᾿ἴ5 οὐὔβογνδηος ἢδὰ 
οἰοαγὶΥ θθθη ἱπίοιτηϊτίοα ἔοσ ἐπι γ γὙ-ΠΠ6 ὙΘΑΓ5 
(5εε οἡ 7οβῇ. ν. το). Οπὲε ράβϑουεσ Ο"ΪΥ μδὰ 
Ὀδοη Κορῖ ἰπ ἴδ6 υυἱ]άεγησϑβ, [πδῖ σεοοσγάθα ἴῃ 
Ναπι, ἰχ., ΜΒΟΙΟ 566 ποῖοβ. Ναῇοιβ [ον 58 
δυϊδουεῖο5 οὐβοσνοὰ (Πδὶ [6 ῥάβϑουοὺῦ ννὰ5 ποῖ 
ἀοϑίψηοὰ ἴο Ὀ6 Κορῖ σευ] υη}}} δἴοσ ἴ86 
βεϊ[]επηθπί ἴῃ (δηδδη (566 ἔχοά. χΧ!. 2ς.) χα. 
4). ὙΠΟ 5Δ4Π|6 ΓΕΠΊΔΥΚ ΠΛΔΥ Ὁδ τηδάς οὗ [δ6 
οαϑὶ οἵ Ρεηϊεςοϑβὶ (566 [μδν. ΧΧΗ͂Ϊ, 1ο). 

Ὡ. ἀαογίβεοε ἐδε ῥαμουεγ) ἰ.ε. οΟΠἴεΥ [86 
ΒΔΟΥΠοΘ5 ΡΓΌΡΕΟΥ (0 ἴδε ἔεαϑί οὗ [86 ραβϑϑουου, 
ννἢἰςἢ Ἰαϑσίοα ϑενθη ἀλγϑ. ὍΤΠῈ νγοσγὰ ράϑϑουεῦ 
ὮΟΓΘ 15 υϑοὰ [πῃ ἃ ΞΟΠΟΓΑΙ 56 η56 ἔοσ [86 βάϑϑουδῦ 
οἴἶεγίηρϑβ, ἃ5 ἰη δῖ ]οἤη ΧΥΪ]. χβ, “(ἢδὶ ΠΟΥ 
τηϊρῆϊ οἂῖ [6 ράβϑονοσ,," ἡ. 6. [ἢ6 ράϑϑουοσ οὔδσ- 
ἴηῦ5. ὍΠδ ρδββϑουοὺ 1[5611η [86 (τ οϊοϑί 56 η56 
νγᾶ5 ἃ ἰδ οὗ ἃ κιὰ (Εχοἀά. χίϊ. 9); Ὀυϊ τῃ6 
βαγὶπρ οὗ [218 ου ἴδ ἑουγίοεηςἢ ἀδγ οὗ [μ6 
Τλοπτἢ δὲ ὄνθη νγὰβ Ὀυΐ ἴπ6 ἱπαυρυτγαίίοη οὗ ἃ 
Αγ πυπιῦοῦ οὗ βδοσίῇοος δρροϊπίθα ἕοσ ἴ86 
λγ5 [ο] νης (Νυπι. χχν!, 17---} 2 Ογοη. 
ΧΧχΥ, 7). Ὑ}656 580 ἤσοβ, 5Έ Π ΟΕ (Π6 Ρᾶ55- 
ΟνοΣ οἤοπηρϑ ἀν οὐρα δέῤμι, Μεγ οἤδξη ὉΥ͂ 
τῆς [εἐνν5 βρόκεδῃ οἵ, ἱορείμοσγ ψν ἢ ἘΠ6 ρᾶϑο 8] 



ν. 3--το 

“΄ Ἐχοά. τ, Ὲ 4 “ὝπΠοι 5πδῖῖ δδὲ πὸ ἰβανεπδά 
Ὀγεδὰ νι ἰτ; βανεῃ ἀδγβ 5ῃδ]ς τῆοιι 
εδῖ υπ]εανεπεὰ Ὀτγεοδά τῃογονῃ, συδμ 
(ἢ Ὀτοδα οἴ Αϑ]ιςτίοη ; ἔογ ἴοι ςληχοϑῖ 
ἰοἢ οὐ οὗ ἴΠ6 ἰαπά οὗ Εργρε ἰῃ 
ἢαβίε : τπδῖ ποι! πχάγεϑῖ ΓΕΠΊΕΠΊθοΓ 
1Π6 ἀδγ ψῃεη ποι σαπχεβὲ ἔοστῃ οὐ 
οὗ τῃ6 ἰαπά οὗ ἔργρι 411 τπε ἀλγ8 οὗ 
(ἢγ [{. 

“Ἑχοά 3. 4.“ Απά τδεῖὰ 5}}4]1 ὃὈ6 πο ἰεαλνοποά 
ὰ δγεδά 8εθη ἡ (δα ἱπ 411 ΤΥ σοδϑῖ 

βΕνῈη ἀλγϑβ; πειῖμεῦ 53Π4]}} τπεγε σῆμ 
ἐδίηρ οὗ τῆε ἤςβῃ, ννῃϊςἢ τδου 8δςτὶ- 
δοοάβε τῃ6 ἢγβθι ἀδὺ δὲ ὄνβῆ, γεπηδίη 
411 πἰρῃς ὑπ} τΠεῈ πιοτηίπρ. 

ς ἴμου πηλγεβὲ ποῖ ᾿ βδογίῆςε τῃς 
ΡΆ38ϑονεῦ ὙγΠΏ]Π ΔΠΥ ΟἔὮΥ ραῖα8, ν Ὠ]ς ἢ 
τῆς ΓΚ τῆν Οοά ρίνεςῃ τῆεε: 

6 Βυῖ δὲ τῆε ρίαςε ψ Ὡς πε ΓΟ 
(Υ (σά 5.|4}} σἤοοβε ἴο ρίασε ἢΪ8 

ἘΟε, 1. 

Ἰαπι αὶ ᾿πδυσυγαῖοα {Ποπὶ,) 45 ΞΡ ΪΥ (ἢδ 
Ῥᾶβοδδ οὐ Ῥαϑϑουογ. [1 ἰ5 οἴθασ (δὶ ἴῃε νγογὰ 
ῬΆ5ΘΟΥΘΓ 5 ἴἢ}5 υϑδα ἴῃ ἴδ ράϑϑᾶρα Ὀεοΐογε 5 
ἔτοτλ ννυῆδαῖ [οἰ ]ονγβ ᾿πιπηθα Ἰλίου ἴῃ ἴδῈ ποχί 
-Ψῳ. “ἴδου 5Π411 οἂδὲ πὸόο ἰοανθοηθὰ Ὀὑγοδὰ 
ὙῈ [ἢ : βανθη ἀδλγϑ 58]: ἴῆου οδΐ υπ]οανοηθά 
Ὀγεδὰ {δβογενῖ :) 1.2. ΜΠ [ῃὰ ράδβϑουει. 
Νον ἴπ6 ράβϑουθύ ἴῃ [δ παιτονγεϑὶ 56}56, 
ἐ.6. ἴῃ Ἰαπὶῦ οὐ κι, μβδὰ ἴο ὃῦδ6 σοηβιυμηθαὰ οὐ 
ἴδιο ἔγϑι Ἔυθηῖηρ, "ν.4. ΤὙΤδαῖ [δπογεΐογο ἢ 
Ὡς ἘΠΕῚ σεῦ ἴο οἂΐ υπηϊ]ελνοηοά Ὀγοδὰ 
ΒΕύθὴ ἀδγ5 15 [6 ρδϑϑουοσ ἴῃ ἴπ6 νἱάδν 5εῆϑο, 
[86 Ῥαϑοῆδὶ οἴεγιηγβ Βιοἢ σοηξηυδά ἴο 6 
οἴἴἶεγτοὰ τῆγουρβοιῖ ἴδ6 ψοοκ. Ηρηςε ἴπῸ 
ἀϊγεσοη ἴο “᾿5δογίδοθ ἴΠ6 ρδβϑουύοσ οὗ ἴπῸ 
βΒοοῖκ ἂἀπάὰ τη6 δΒοτγὰ," 2.4. οὗ 5:4}} οδϊε δηὰ 
ΟΧΘΏ, ἰ8 ΠΟ γψασγίδίίοη οὗ [6 ογάϊηδηοθ οὗ 
Ἐχοά, χὶϊ, ς. ΤΠ το οὗ [δ6 Δ] Ἰαπιὺ 15 
Ῥτεβυρροβοά [πγουρδοιΐῖ, δηά [ἢδ σοπηπιδηὰ οὗ 
16 ρῥγόϑοηΐ ρᾶϑϑαρε 15 ἴο Ὀγίηρ ἴδ6 ΟΠΕΥ 
Ῥᾶϑο Δ] οἴὔεσίῃηρβ “οἵ ἴῃε βοςκ «δπὰ οὗ [δε 
Πογὰ" ἴο [δ ρυἷδοαὲ τις ἴδε [,ογὰ σδου]ὰ 
σοἤοοθθ. ἴη ἴδε ἰδίίοσ ρατὶ οὗ υ. 4 δηὰ [πὸ 
ο] ον; σν. Μίοθεβ ρᾶϑϑθϑ, 85 ἴδ Ἴοπίοχί 
φαὶη ϑἤονυβ, ἱπῖο [ἴΠ6 ΠΑΓΓΟΥΤΟΣ 5656 οὗ [ῃ6 
ΟΣ ρδϑϑουοσ. 

7. ἴδοις “ῥαΐ γοαἢ 1,1ἴ. οπ δμδὶῖ 
ΘΟΟΚ 11. Το ποσὰ (ὀδεῤαδὴ τιθδῃ8 βεηε- 
ΤΑΙΪΥ ἴο ργερᾶγε ἴοοά ΌὈγΥ σοοκίηρ. Οτσαϊπαγν 
11 15 ἀρρ θὰ ἴο ΒοΙΠΠΐηρ: Ὀὰζ ᾿ἴ ΤΥ Ὀ6 υ5οά, 
ἃ5 ΠοΙῈ δπά ἴῃ 2 (ἤγοῃ. ΧΧΧΥ͂. 11, οὗ χτοδϑϊίηνρ 
4130οϑ. ὍΠε ῥγονίοιιβ γΪε5 ἀρουξϊ ἴ[Π6 ρβᾷβϑουθῦ 
Ὀοίηρ; δϑϑιπηθὰ, πὸ [ἐν ψουϊὰ τὨϊηκ οὗ 
σοοκίηρ 1 ἴῃ ΔΠΥ ΟἿΟΣ νγᾶὺ ἴδῃ Ὀγ ἢτα. 

ἐδοι «ῥαἠὲ ἐωγπ ἴπ {δὲ νιογηὶης, ὡσιά σὸ μῆϊ0 
ἐδν ἰεπ|4} 1. ὁ. αἴχεῦ (ἢε Ῥάϑοδαὶ δΌρρεῦ ἴῃ ἴΠ6 
ςουτγί5 ΟΥ̓ πεϊξῃθοιγῃοοά οὗ ἴδε ϑαποΐυδεγ 
Ὑγ85 ΟΥ̓ΘΟΥ, [ΠΟΥ πα μὶ ἀΐβρογθα ἴο ΠΕΙΓ ϑονοσαὶ 
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πᾶπιε ἴῃ, ἴΠγα τποιι 50]. βδογίῆςε τῆς 
ΡΑβϑϑονεῦ δῖ ἌἼνβῃ, δὲ ἴῃς ροίπρ' ἀόννῃ 
οὗ τῆε 8ιη, αἵ τῆς βϑᾶθοῃ (ἢδῖ ἴθου 
ολπηαβϑὲ ἰοτῃ οὐ οὗ Εργρί. : 

7 Απά «δου 88μαἷς γοαϑὶ δῃηὰ δδί 1 
ἴῃ τς ρίαοα ῃϊ ἢ τῆς ΠῸΚΡ τὰγ Οοά 
841} σῆοοβε : Δπ4 ἴδοι 5ῃλϊξ τὰγη ἴῃ 
1ῃε πιογηίηρ, Δπ4 ρῸ υπἴο (᾿γ τεπῖβ. 

8 δίχ ἀδγβ ἴῆοιι 58] δδὲ υη]εᾶ- 
νεηπθά ὑτεδά : δηά οἡ τῆς βδνεπίῃ 
ἀδγ «ῥαὶΐ δε ἃ ᾿ 30] επιπ 4386 ΠῚ} ]}}7 ἴο "τ, 
τς ΓοκΡ τὰγ (οά : τπου 8μδ]ς ἀο πο "πὸ 
ὑνοῦκ ἐῤεγείη. 

9 ἥ“ϑενεη ψγεεκ8 5841: τῆοιϊ πυπι- 7 ἴεν. 53. 
δὲΓ ἀπο τῆς: δερὶπ ἴο πυπιδεγ {πε ἦἢ 
ϑανθη ὕγΕ 5 ἔγοιι με “ἔπιε ας ἴδοι 
ὈαρΙπησβῖ 219 ῥμὲ ἴῃε 5:ςΚὶς το τῆ σογη. 

ΙΟ Απά τῆου 8μ4ὶς Κεερ τῇς ἔδδϑϊ 
οὗ ννεεκβ ὑπο ἴῃς ΓΟΒΡ τὴγ Οοά 
ἢ 1.4 ἐγίδυϊε οὗ ἃ ἔγεον} οβεγίηρ, ὩΣ Σϑὰ 

Ἰοάξίηρβ. ὙΒεδα νουϊά οὗ σουγϑο ὕῈ νη ἃ 
5ῃοτγί ἀϊδίδηςο οὗ [86 ϑαποίυδγυ, Ὀθοδυϑὸ ἴΠ6 
ΟἴΒΟΥ ράϑοῇδὶ]ὶ οἴδσγίηρβ ννεσε γεῖ ἴο Ὀεὲ οἴἶεγεά 
ἀλγ ΌΥ ἀδγΥ ἴοσ ϑενεῃ ἄδγϑβ, δηά ἴδ Ῥθορὶθ 
νου ]ὰ σοτηδίηῃ ἴο βϑῆαγο ἴπεπὶ; δηὰ ὄβρθο δ! ! 
ἴο ἴδκε ρατὶ ἴῃ {Π6 ΠΟΙ σοηνοσδίίοη οὐ ἴδ 
ἢγϑίὶ δηὰ βδενεητῃ οὗ ἴῃ6 ἀδγβ8. ὙΠ Ἔχργοϑϑίοῃ 
“ μηῖο 1ᾺΥ (επίβ,᾽" Τλθδῃ5 5 ΠΊΡΙΥ “ἴο [ῊΥ 
ἀνε !ηρ5," 25 ἴπΠ 1: Κ. υἱἱϊἹ. 66. ΦὍἢο υ.56 
ΟΥ “1εηἴ5᾽ ἃ5 ἃ ϑΞΥὄοΩΥΤΏ ἔῸΓ “ἀνε! Ἰηρ»8᾽" 
(ςἢ, 15. χνὶ. ς)ὺ 5 ἃ ἴγᾶβοθ οὗ ἴπ6 οὐ ρίπδὶ 
ποχηδάϊο 116 οὗ [δε ρθορῖδ. 

9---13. Ἐρλϑοὶ οὗ θεῖ; δηά νύ. 12---17, 
Ἐδδϑὶ οὗ Ταρεστιᾶοΐθβ. Α5 τεραγάβ ἴπθϑ6 ΠΟΙῪ 
96 450Πη5 ΠΟΙΝΙΗΡ 15 Ποῖο δά ἀθὰ ἴο {Π6 σι ῖθ5 
Εἴνθη ἴῃ 1 ον. δηὰ Νιπι. οχοθρί (πὸ οἶδιιθ68 
80 οἴη τεουττίηρ ᾿ἴη Ὠουῖ. δηὰ 950 Ἵσδαγαςῖογ- 
ἰσῖῖς οὗἉ 1ἴ, γν Ι ἢ τοϑίηςξ ἴΠ6 ρυ Ὁ]. σοἸογδίοη 
οὗ {πε ἐεϑίίναὶβ ἴο ἴ[π6 ϑδησίυδσυ, δπὰ δπη)οΐῃ 
(δλί [πὲ ἐπὶ ογπιθηῖβ οὗ πολ σπου] Ὁ6 6χ- 
[οπἀρὰ ἴο εἰς Ι,ονϊῖος, νυνἱάοννβ, ογρῆδῃς, ὅζα. 
[1 18 οὈν: ΟΥΥ ἴογ {πὸ βᾶκὸ οὗ υγρίηξ ἴμεϑς8 
ἵννο ᾿Δϑὶ-πιρη!οηδὰ ρΡοϊηΐϊ5 [πδὲ δηὴγ δ᾽] υκίοη 
ἰ5 Ποσὸ πηδὰδ δἱ 41] ἴο 86 ἴννο ξεαϑίϑβ. 

9. δερίη ἰο πμριδεγ ἐδε «υεεξς ὕσογι “μοῦ 
ἐνιο ας ἐδοι δερίππεσ! 10 ῥμὲ δὲ εἰσάίε ἐο ἐδε 
εογπ] [1,1 “ροη [ἢ ὈερΙππῖηρ οὗ. ἴΠς 5ἰςκ]ς 
ἴο ἴΠ6 σογῃ ;᾽ 2.4. ἡτοπὶ ἴΠ6 Ὀορίππίην οὗὨἨ σοχιὶ 
βαγνεβ. Τὶς οοὐἱὰ ποῖ Ὀ6 (1μδν. χχιϊ, 
14.) 15) 0ὕπ8}} [86 ῥγεβδοηϊδίίοη οὗ ἴπὸ ἢσϑὶ- 
ἔγυ 5 οὗ [86 πον βαγνεβὶ Ὀείογο σοά οἡ “"ἴΠ6 
τλοῖτονν ΔΡΟΥ ἴΠ6 ΘΑ ὈΡΑΙ ἢ ἴῃ [6 Ῥάββουοσ 
νγ ΘΚ, ὁ. 6. [δ6 5ἰχίθοπι οὗ ΝΊβδη:; δηά δοοογά- 
ἱπεῖὶγ ἴῃς ΠΗ͂Υ ἀδγβ8 ψεσε Ἴσουηϊοα ἔγοσὴ [ἢῚ5 
οἰ ΒΟΡΊΠηϊηρ οὗ [ἢς εἰς κ]ὸ ἴο ἴῃς σογη,᾽ οὐ ἰανγ- 
ἔξ] σοπιπιοποοπηθηΐῖ οὗ δαγνοβῖ, ου [6 ϑοςοπά 
οὗ {δε ϑενθὴ ἀδγϑ οἵ υη]οανθηθὰ Ὀγεδά. 
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ΤῊΣ. 
“Γοον απα 
24. τυΐπέ- 
2 γεες. 

οὗ της ἢδηά, ν» ἢ ςοἢ που 5841} ρίνα 
μρΐο {δὲ ΠΟΚῸ ἐγ (σά, λοςογάϊηρ 48 
τῆς ΓᾺΡ τ[ὰγ ὐοὰ Βαῖῇ Ὀ]εββεά τῆεε : 

Ι1 Απά τδοιῖι 8Π41: τγε͵οῖςε Ὀείογε 
(πε ΓᾺΡ τὰγ Οσοά, τπου, ἀπά τὴγΥ 
80η, ἃηἀ (Ὦγ ἀδιρῃίετ, ἀπά (ΠΥ τηδη- 
βεγνδηῖ, δηά ΤΥ πηδιἀβογνδηΐῖ, ἀπά {Πε 
ΤΠ, ενῖτε τῆδὲ ἐς νη ΤῊΥ ραῖεβ8, δηά 
16 βἴγδηρεγ, δπὰ τῆς ἔῃ ο 658, πὰ 
(Πε νάονν, τπαϊ γε ἀπιοηρ γοι, 1ῃ 
τῆς ρίδος ψῃς τς ΤΟΚΡ τῆν Οοά 
μαῖῃ σἤοβεη το ρίδος ἢ15 πάπιε ἴΠεγα. 

12 Απά του 504] γεπιθηιθεῖ τηδὲ 
ἴπου νναϑῖ ἃ θοπάπιδπ ἴῃ Ἐργρῖ: δηά 
ἴδοι 58] οὔβϑεγνε δπὰ ἀο ἴδμεβε 5812- 
[ιἴε8. 

12  ὙΠοιυ 504] οὔϑεγνς ἴῃς ἔεαδϑβέ 
οὗ τἀϑεγηᾶςὶεβ ϑενεη ἀλγ8, δεγ τῃδῖ 
του Παϑὲ ραϊμεγεὰ ἴπ ΤὨΥ ἴσοόγη ἀπά 
(ὮΥ νἱηα: 

14 Αηά του 5}α]1 τα]οῖσε ἴῃ ΤΥ 
ἴελϑδῖ, ἴῆου, δπά τὴγ 8οη, ἂπά τὴν 
ἀλυρῃϊετ, Δη4 ΠΥ πιδηβεγναηῖ, δηά 
ΤΥ πιαιἀβεγναηΐ, δηά τῆς [νενϊτο, τῆς 
ΒίΓΔΠΡΕΙ, πὰ τῆς (ΔΕ ογ 685, δηά τῆς 
ὑνϊάονν, τὲ γέ νυ] ΤΥ ραῖα8. 

15. ϑενθη ἀδγβ 504]: τῆοιι Κεερ ἃ 
βοϊειηη ἔεαβῖ ππῖο (ἢς Τ᾿ΟΚΡ ΤΥ (ὐοά 
ἰπ τῆς ρίαςε νι τῆς ΙΟΚΡ 582]] 
σἤοοβε: δεσᾶιιβα [6 ΟΚῸ τὰν (οά 
804}1 Ὁ]655 ἴηες 1ἢ 411 τῆϊ πα ᾿πογεᾶβ6, 
Δηὰ ἴῃ 81} τὴς ψνοῦκβ οἵ τηϊης μδπηά8, 
τβεγείογε τπου 8314] βυ γε νυ Γα] οἷς. 

18--2 2. ΎΤΒεθε σὺ. ἃσε οἰσϑοῖ Ἴοη- 
πεοῖοὰ ἰὴ βυδ]οςς ΜΒ [86 [ΟΠ] οννηρ σπαρῖογ: 
δηὰ ἔογπι ψιὰ (μὰῖ δηὰ ἴῃς ἴουγ ποχῖ 
σμαρίειβ ἃ ῬσΟΡΟΥ ἰεβθοη ἰῇ ἴΠ6 ϑυπαροριιο 
βουνίσοσθοοκ. ὍὙΏΕΥ ἱηϊγοάμπςς Τογίδιπ ἀΐγες- 
τἰοη5 ἔοσ ἴπ6 δάπηηϊσίσγαίίοη οὗ υϑι 6 δηά [ἢ6 
οδιτγίηρ οἡ οὗ ἴδε οἷν] ρονεσηπιθηΐϊ οὗ ἴῃ 
ῬΘΟΡΪΟ ἰη δηδδῃ. ὅ66 οἡ Γᾶ. 1}}.)η. υσῖπο 
πὸ ΠΡΌ πιο οὗ Μόοβθβ, Ὧθ ΠΙπιϑο] ἢ, Θρθς δ} 1π- 
βρίγοὰ δηὰ συϊάθὰ ὈγῪ Οοά, νν85 βυδὲοεϊεηϊ, ὙΠ 
1Π6 αἰὰ οὗ {πε βκυδοτγάϊηαῖο Ἰυάρο5 ἂρροϊπῖοά δῖ 
ἃ ΨΕΙΥ͂ ΘΑΥΪΥ ρΡογοά οὗ ἴδε ρεορὶεἷβ ἱπάθρεη- 
ἄεξηςς (εξ ἔχ. χνὶϊ!. 12 544.), ἔογ [6 ἀμ {165 ἴῃ 
πυεβίίοη ; δηά ἴδ τλοσὸ 980 Ὀεοδιιϑὲ ἴδ παίίοη 
Βδὰ {πιι8 ἴὰσ ᾿ἰνοὰ ἴῃ δποδιηρπιθηΐ τορείπον, 
δηὰ 50 ψ] Πΐη 8 5114}} σοπηρα55. Βιιΐ ον ἤθη 
Μοβεβ ννᾶ8 ἴο Ὀε υἱιπάγαννῃ, δηά ἴῃ ρθορὶθ 
ννουὰ βοοὴ ὃ 5οδίζεγοά ὑὕὉρ δηὰ ἀοόνη ἴδ 
ἰαπὰ οὗ απᾶδη, σγοριΐαγ δπα ρεστηδηοηΐ ρῥγο- 
νἰϑίοη σηυδῖ Ὀ6 πλδάδ ἴογ οἷν] δηὰ βοςῖδὶ ογάδυ 
δηὰ ροοὰ γρμονογῃπιθηῖ. Τὸ ϑιςῖἢ ρῥτγονϊβίοῃ 
Νοδεβ πονν δά άγεβθοβ Ηἰπιβοὶξ, δηὰ ὙΠῈῺ ἃ 

ΠΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΥ͂Ι. ἶν. τι--22. 

1Ι6 4 “ΤΉἭτεε {ἰπ|68 ἴῃ ἃ ΥΕΔΓ 5}]] “ Ἐχοά. :: 
811 τῊΥ πιδ|68 ἄρρθᾶσ βεΐογε ἔπε "κοκ ὅ' 3. 53 
ΤΥ ἀρὰ ἰμ τῆς ρίάος ᾿ς ἢ ἢ 5}4]] 
σἤοοβα; ἰπ ἴῃς δδϑὲ οὗ υῃ]εανεηθά 
Ὀγοδά, δηὰ ἴῃ τῆς ἔεαβϑὶ οἵ ννεεκβ, δπά 
πη τῆς ἔεαϑε οἵ τ θεγηδοΪεβ: δηά ἢ ἘΠ ΕΥῪ 2 Ἐπεῖας. 
86.411 ποῖ Ἄρρεᾶγ δείογε τῆς ΓΟ ἢ 
ΕΠΊΡ(Υ : 

17 ἘνΕΙΥ πιδη «ῥα! σίϑε 48 ἣε 18 1 εν. 
ΑὉ]ε, δοςογάΐῃρ; ἴο τε δ᾽εβδίπρ; οὐὗἩἨ τῆς ἐσ ῥά σὺν 
ΓΚ ΤΥ Οοά νος ἢς Βαῖῃ ρίνεη ἄμ 
{Πεα. 

18 4 Τυάρεβ Δπηἀ οἢίςεΓβ 5ῆ]ς ἴῃοι 
τᾶκε {πες ἴῃ ἃ]1 [ΠΥ ραῖεβ, ψνμ] ἢ (ἢ ς 
ΓῸΚΡ τ[ῇγ Οὐοἀ κρίνει τες, τῆγουρῃ- 
οὐξο [ΠΥ {π| 068: ἀπά ΠΟΥ 5}4]]} τος 
τε ρεορὶς τ 7081 Ἰυάρπιεπε. 

Ι9 ἼΒοι 5Π4]5 ποῖ ννγεϑὲ 7υἀρ- 
τηςοπῖ ; ἴῃοιι 5η4]ϊ ποῖ γεβρεςῖ ρεγβοῃβ, 
ἐΠοΙΠεγ ἴακα ἃ ρἱ : ογ ἃ ρα ἀοχῇ ὁ Ἐχοά. 53. 
δ]Ιπ4 τῆς εγεβ οὔ ἴπε νγῖβε, δῃ ρεγνεττ 
τῃε "᾿ ννογάβ οἵ τῆε τἱρῃζεοιιβ. οὐ ΝΣ 

20 ᾿ΤὭδε Ὡς 15 ΔΙτορεῖβεσ 1υβῖ ! ΕΒ. 
541 του Ο]]ονν, τμᾶῖ τῆοι πηαγεϑῖ ᾿ἀέθῷ 
᾿νε, δηά ἱπῃεγς τῆς ἰαηὰ ννῆϊςἢ τῃς 
[ΚΡ τὴν (σά ρίνεςῃ (πες. 

21 4 Του 5Π4]ῖ ποῖ ρίαπε ἴῃ66 ἃ 
στονε οὗ ΔΠΥ ἴγθεβ Π6ΔΓ τπἴο (Π6 Δ]12Γ 
οὗ τῆ ΙΟΚΡ τῇγ (ὐοά, νος τδου 
8ῆδϊ!ς τηακε δες. 

22 ἘΝΕΙΒΕΥ 5841ς τπου 8εῖ [Πεε ὉΡ Ὁ Ἰαν. 96. 
αηγ ᾿ἴτηᾶρε; ψΏΪοΝ τὴ6 ΓΟΚῸ ΤὨῪ ἴον, 
Οοὰ μαϊετῇ. ἀεανν ν 

Ὥστ... τσ 

δἰδί σϑηδη] κε ἔογοϑιρῃς, ηοΐ ΟὨΪΥ ΔΥΓΔΠΡῸ5 [ῸΓ 
Ἰπητηθάϊαϊε οχίρθηςῖθβ, Ὀυΐϊ ἰοᾶνοβ γσοοπὶ νυν ΠῚ η 
Ἦϊ5 ρῥίδη ἔογ ἰάθδϑ δηὰ νυδηΐβ νυ] ἢ 5 γεῖ ΔῪ 
ἴῃ ἰῆε ὅν ἀϊϑίδηί διΐυγο. 

4]. Τῤοι “ῥα ποὶ ρίαμε ἐδεε ὦ στοῦ οΥ 
απ ἱγεε} Ἀοπάοῦ, Του ΒΒ δ]ὺ ποῦ νἱδπΐ 
ζθὼ.Σ 1:89 ΔΩΥ͂ ὕχο0 88 δι 140]: [6 ΓᾺ]}}Ὺ 
(85 Δὴ ΑΞ5ΠΟΓΔἢ, 2.6. 8 ᾿πλᾶρὸ οὗ Αϑβίασίθ οσ 
Αϑϑίασοίῃ, [δὸς Ῥῃωπιοίδη ροάάδβεο: οἴ, οἡη 
Υἱ. χ3. ὙΠ6 ψογά 15 τοηάογεὰ “" στονθβ᾽" ὉΚ 
Α. Ν. «'ϑο ἴῃ νἱῖ. ς, Χὶ! 4: ἔχ. χχχῖν. 12: 
7Τυάρ. νἱ. 2ς. ΤΠ ῖ5 τοπάογηρ 15 δἀορίοα ΔΕ Γ 
1ΧΧ., 8ιδά., πὰ πΊΔΩΥ δποίθηΐ δὺς που! 165, 
δυῖ σαηποῖ Ὀ6 πιαιηίδι πο, ἔῸΓ [τἣς νογά ἰ5 
ςσοππεοςίοα 1} νᾶσίοιϑ νογῸ8 (ε. Κ.. "" ἴο τηᾶκο,᾽" 
1 Κὶ. χίν. τς; ““ἴο 561 0ρΡ᾽ ΟΥ̓ “οτος, 2 Κ'. 
ΧΥ. το; 2 Οἤγοη. χχχηδ. το; “ἴο δυϊ]ά,᾽ 
ΙΚὶ χὶν. 22) ὙΠΙΓἢ ἅγὸ 416 ἸΠΡΡ]Ι Δ ]6 ἴο 
ἃ σῖονυθ, Ὑπὸ ψοοάεξη ἰάοἹ 'π φυσϑίίοη νγᾶβ 
86 βἴεπιὶ οὗ ἃ ἴγθο, βίΠρροὰ οὗ 115 Ὀουρῇκ, 
δεῖ ὉρΡΠΡὮϊ ἴῃ [6 στουπα, δηὰ τιον οἀγνοὰ 
ὙΠ δ Ὁ] Π15. 
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ΓΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΥΙ]. 
7.6 ἐλέμρε σαεγπερά με δέ σομκα, 4 7άοἷα- 
ῶς φιμσί δό σαί. 8. 41αγα εογγουεῦ σ:ς αγέ 
ἔν δὲ αἰκίεγημίμεα ὧν “Δὲ 2γ᾽εείς αμα εζρσ. 11 
Ζὰς ερρεέεγερεν οὗ ἐλαΐ αείεγηνέρα ῖσηε εμέ αἰ 2. 
14 71: εἰκεον;, τό απόά ἀμέν οὔα ξέρη. 

ΗΟ 8}δ]ς ποῖ βξδογίδος υπῖο τῆ6 
ΤΟΚῸ τὰγ Οὐ ἀπ δυΐοςκ, οτγ 

ἱὶ 

τῸ τ, σοαί, ᾿ἰ 5ῆδερ, Ψ Παγαη ἰ5 Ὀἱαπι5ἢ., 97 ΔΗΥ͂ 
εν] νουγεάῃεββ : ἔογ ἴπδαῖ ἐς δλὴ δρο- 
ταϊηδτίοη ἀπο τῆς οκῸ τὰν (οὐ. 

2 αὶ ΠῚ τδεγὰ θὲ ἰουηά δηιοηρ γοιι, 
νη ΔΠΥ οὗ (ὮΥ ραῖεβ ψῃϊςἢ 186 
ΤῸΚΡ τὰγ (ὐοά ρίνεῖῃ τἢεε, πιᾶῃ ΟΣ 
ννοπχᾶη, ἴπλῖ δίῃ ψτουρης ψψιοΚοά- 
688 ἰπ ἴῃε βιρῃϊ οὗ τὴς ΓΆΡ (ὮΥ 
(ὐοά, ἱπ ἐγδηϑργεϑϑίηρ ἢἰ5 ςονεηδηῖ, 

2. Απὰ Βαίῃ ροπς δπά βεγνεά οἵἤεγ 
σοάβ, ἀπά νγογβῃιρραά τ επ|, εἰζἢογ (ἢ 
511}, ΟΥ̓ΤΏΟΟη. ΟΥ ΔΠΥ οὗ τῆς δοβῖ οὗ 
μαάνεη, νῃις ἢ 1 πᾶνε ποῖ σοτηπιδηααδά ; 

4 Απά ἰξ δὲ τοϊά τἢεε, δπά τῆοι 
Παϑὲ πελιά ὁ 1, ἀπά ἱπαυϊγεά (1]}- 
σεητγ, δηά, θαΠ οἷά, 12} δε ἴγιε, σηπα 
τε τῆΐπρ σεγῖδίη, ἐῤαί βυςῇ δδοιῃ- 
παίϊοῃ 8 ψνγουρῃς ἴῃ [5γδεὶ: 

ΟΗΑΡρ. ΧΙ. 1. ὙΠῖθ ὖ. Ὀεϊοηρε ἴῃ 
5Ό)εςϊ ἴο {πε ἰαϑῖ σμαρίοσ. [{ ργοῇ 5 οπςδ 
ἸΌΟΓΟ (ςξ, χν. 21) [Πδῖ ἑοπῃ οὗ Ἰηϑ]ῖ ἴο Οοά 
ΨΉΙΘΝ σοῃβιϑῖϑ ἴῃ οἤεγιηρ ἴο Η:πὶ ἃ ὈΪεπι 5ποὰ 
ΒΔ Υῆςο. 

. ΩΜ ευϊ γα υομγεάπε.} ἘΘΏΘΔΕΟΥ ΔῚΥ͂ 601] 
ἀδίπα. ὙΠῸ τοίεγοπος ἰ5 ἴο (ἢ6 [41118 οὐ 
ΤλΔΙ 5 ΘΠ Ππηογαῖοα ἴον. ΧΧΙ!. 2---24. 
9- 7. Ἴδε ἀείεςτίοη δηὰ ρυπιὶϑητηθηΐ οὗ 

ἸάοἸ]αῖγυ, 45 ἰοδάϊης ἀυΐ!ο5. οὐ ἴΠ6 τηδριϑίγαϊο, 
τὸ δραϊη δη]οϊπρά (ςξ, ΧΙ 544.) ἢ} βροςοίδὶ 
τοίογοπος ἴο ἴπε ἰοζαὶ ἔοστῃβ ἴο Ὅ6 δάἀορίεά, 
συ. ς---. ΤὙΠ6 5δθηΐδηςε 15 ἴο Ὀ6 οσαΙτοα ἰηΐο 
εἴεςί δὲ “"ἴῆς ραΐες᾽" (οἴ. οἡ Οδεη. χίχ. τ) οὗ 
[δε ἴον ἰπ ψὨϊ ἢ ἴΠ6 ΟΠ πιθ 15 σοπιπγοὰ : 
Ὀδοδιι56, ἃ8 ὁ 411} {πΠ6 ρϑορὶα" ψοτὸ ἴο ἴδκΚο ἃ 
Ῥᾶγί, 8 ρέῃ ϑρᾶος ψουϊὰ Ὀε τεαυϊϑ!ῖε ἔῸγ 
1ῃ6 ἐχοουῦθοη. Νοῖς (δε ἰγρίςδὶ δηὰ ρῖὸ- 
ΡΠοίςΑ] ἀϑροςξ οὗ ἴπ6 ᾿π]υποεΐοη: οἴ, Ας΄ϑ νἱ]. 

“8; Ηεδγ. ΧΙ. 12. {15 φυϊΐα ἴῃ Κοορίηρ ἢ 
[πὸ {ἰπλὸ δηὰ οἰγουπιβίδηςοοσβ οὗ Π δι. [πὶ νν 
5ῃοιϊὰ βηὰ ἤετὸ [Π6 ὄχργοβϑίοη “"ππίο {Π6 
ξλῖεβ " Ἰηϑιοδά οὗ ἴδ “νι πουϊ [Π6 σΔΠῚΡ ᾽" οὗ 
πε δαγογ Ὀοοκβ: ςοἔ ἴμεν. χχῖν. σ4;:; Νυπι. 
χΥ. 41ς. Οη πο τεφυϊγοιηθηΐ οὗ ἵἴνο ν]ῖ- 
Π65965 566 ΓΕΙ͂, ἴῃ τηγρίη. ὍὕΠδ δοσυϑοῦ ἢον- 
δυο τὐϑῆς ὨΙπιϑοῖ Ὅς οἠς οὗ (ῃ6 ἵνο. Τα 
ΟὈΪ] αϊοη διὰ οὐ ἴΠ6 νυ ]ἴποβθεβ (νυ. 72) οὐ 
ὙγΏο56 [65 ΕἸ ΠΠΟΠΥ ϑθηΐθηςεα οὗ ἀθδῖῃ βῃουϊὶ 6 

ν ἴο ἴακο {πΠ6 Ιεδὰ ἱπ 1ῃ6 ὀχοουϊΐοη οὗ 
1ἴ, 15 ςα]ςυ]αϊο ἴο δῆϑυγε ᾿ποὶν ϑἰΠ ΘΓ δηὰ 
{Γ Π  ]π655, ἀπά ἴο ἀεῖεσ ἔγοπι 2156 658. 

ς ἼΠεη 5Π415 του Ὀτίπρ ἔοστι τῆλὲ 
ΤΔΠ οὐ [δ ψνψόοπιδη, νυν ἢ ἢᾶνο σοπι- 
τηϊττοὰ τῆλε νυ οΚοα τῆΐϊηρ, ἀπο ΤΕΥ 
δαῖεβ, ούθη τῆδξ πη οὐ ἴῃς ννοπιδη, 
ΔΠὰ 5ῃδϊξ βίοῃε δεπὶ ἢ βδἴοηςβ, {1}} 
{πεν ἀἰε. 

“Αἴ ἴῃς πιοιῇ οὗὨ ἔννο νυ 6556, 5 Νυπιρ. 
ΟΓ ἴτας υνϊϊηαβϑεβ, 5}8}} ἢ6 τῇδε ἰβ ἐδαΐ το. 
ννουὮΥ οὗ ἀδδῖῃ θὲ ρυζ ἴο ἀδαίῃ ; κέ δίχε. 1β. 
δὲ [6 πιοιυῖῃ οὗ ομα νι ῖπ655 Πα 5}4]] ἴδῃ ᾿ 

οἣη 8. .7. 
ποῖ δε ριι ἴο ἀφίῃ. ἃ Οοσ. 13. 

 ἼΤἢε μαπά8 οὗὨ [πε νυἱζηθβ868 5021} Ἡ εὐ. το. 
θὲ βτβέ ὕροη Πΐπι ἴο ρυζ Πἰπι το ἀδδῖῃ, “ 
Δπ4 δῇεγιναγά (ἢε ἢδηάϑ οὗ ἃ]] τῆς ρθο- 
ΡΪ6. 80 τῆου 5ῃδϊς ρυΐ τῆ6 εν}] ἀνγᾶὰῪ 
ἔτοηι δπιοηρ γοιι. 

8 4 [{τῆετγε αγίϑα ἃ πιαῖζεσ ἴοο 
Βαγά ἔογ {πες 1π Ἰυάρτιηεηϊ, δεΐτνγεδη 
δοοά «δηά δ]οοά, Ὀεΐνγεαπ ρἷθα δηά 
ΡΪεα, δηά δεΐννεεπ βίγοκε δηά εἴγοκε, 
δοίη ταδῖῖειθ οὐ σοῃίγονειθυ ψ Π ῃ 
ΤΥ ραῖεβ : [θη 8ῆα]ς ἴῆου αγίβε, δηά 
εἴ ἴΠ66 ὕρ ἰηΐο τῆς ρίαςε ψῃϊςἢ τῆς 
ΟΚῸ ἴῇγ (ὐοά 5}4]1] σἤοοβα ; 
9 Αμπὰ τδου 504]: σοπὶαὲ πηῖο τῆς 

-» 

8--138. ΤΕ ἰγδηβιοη 15 οὈνίοιιβ ἔγοπι [Π6 
Θηδοϊπιεηϑ γεϑροοζίηρ ἃ ἰοδάϊηρ οἶ455 οὗ σδριδὶ 
ΟΥΠΊ65 ἴο ἴποϑβο γεβροοῖϊηρ ΟὔθΟυΓΕ ΟΥ̓ ΠΟΠ1- 
ΡΙΙςαϊοθὰ ς565. ὙΠοθῈ υν. ἀο ποῖ, 5. ὙἸΓΓἸΥ 
βρδακίηρ, ργονϊὰς ἔογ ἃ οοιιγί οὗ ἀρρεὰ]ϊ. Νὸ 
ΤΟΥ ΒΟ. ἔῸΓ ἄρρϑαὶβ 1π ἴη6 ΡγΟΡΕΥ 56η56 ἰβ 
Ὁμυπὰ ἴπ ἴῃς ἰαννθ οὗ Μοϑθβ. Τὴδ ᾿ᾶϑθ5 ἴῃ 
υσοίίοη γα, κὸ ἴῆοθο ἴο Ὀ6 Ὀγουρῶϊ Ὀεΐογο 
Μοϑ6ϑ ἴῃ ρούβϑοῃ δοςογάϊηρ ἴο ἴπ6 συρρεϑίοη 
οὗ ]εῖῃγο (Εχ. χυ!]!. τ Βπε 50 ἢ 45 ἴΠ6 ἴῃ - 
ἔεσιον ᾿μάρε5 ἀϊὰ ποῖ ἔξεϊ δῖε ἴο ἀεοῖάε 534115-' 
ΤΔΟΟΥΙΪΥ, δηὰ νυν Ὡς ἢ δοσογ ΡΥ ΠΟῪ τευ τεὰ 
ἴο 1ΠΕΟΙ͂Σ 5: ΡΟΣ. 
Το δυργοης Οουτί 5 τεξεττοά ἴο ἴῃ γεῪ 

ΞΘΏΟΓΔΙ [οΥΤη5 45 βἰτἰηρ αἵ [Π6 δαποςΌΔΓΥ, υ". 8, 
Δηά 85 σοῃϑβιϑίηρ οὗ “ἀπὸ ρῥθϑῖϑ ἴΠ6 [Δαν ῖο8, 
δηά {Ππ Ἰυάρε [μαϊ 5}}4}1 Ὀ6 ἴῃ ἴΠοθο ἀδγ5,᾽") υ.9. 
“Το Ἰυάρο᾽" νουϊά πο ἀοιυδῖ υ511.41}γ Ὀδ ἃ ἰὰγ- 
τῇδῃ, δη ἴπ5 ἴδε σουγί ννουϊὰ ςοηΐϊδιη Ὀοΐἢ 
8Π ΘοςἸο5ι δεῖς] δηὰ ἃ εἰν! οἰσπιθηῖ. [ἴῃ ᾿᾿Κὸ 
ΤΆΔΠΠΕΥ Μοβοβ δηὰ Αδοη (Νυπ).. χυ. 12), 
δὰ ΔῈ Αδγοπ 5 ἀθδίῃ Μοβεοθ δηά ΕἼ64ΖΑΣ 
(Νυπι. χχνῇ! 2), 5σθεπὶ ἴο πᾶνε δοῖϊθά 845 γάζα 
'π Ἑἢιοῦ 8151 [86 ρεορὶθ ννεσα 51}}} ἴὴ 86 
ὙΠ ογη 685. [ομοβδαρηδί, γε (2 Οἤτγοη. 
ΧΙΧ, 4---11}ὺ “6 Ὀγουρῆϊς [86 ρεορὶς Ὀδοκ 
πηΐο ἴπε 1 οτὰ Οσοά οὗ ποεῖν ἐδί ΠοΓ5,᾽ ογρδηϊζοὰ . 
ἢ!ϊ5 πᾶ !]ς 4] βυϑίθπι ὙΈΊῪ οἸ οϑοὶν ὑροη ἴδε ᾿1Π65 
Βοτε ἰαϊὰ ἀόονγη. Ηδ “" 5εζ ᾿υάξοβ ἴῃ {πε ἰδηὰ 
ΚὨγουρπουΐ 4}1 ἴΠ6 δησεὰ οἰτ165 οὗ [πάΔ}.,᾽" 
ἡ. ἐς. ἸοσΔ] σουγῖδ, 45 15 οη͵]οϊηοὰ Ὠδυΐ. χν]. 18, 
δ δρροϊηϊοά ἴῃ6 ςδιοῖ ὑγοδὶ δπὰ “"Ζϑυδάϊδῃ 



86ο 

: Ἠεῦ. 
νοΐ ἴο 
ἀφσανγζον. 

Ργδβίβ τῆς 1, ον τε8. ἀπά υπἴο (πε πάρε 
τπαῖ 51.411 Ὀ6 ἴῃ ἴἢοβε ἄδγβ, πα ἰη- 
4υἶγα ; δηά ἽΥ 8Π4}} 8ῆενν ἴπεα (6 
δεηΐεηςε οὗ Ἰπάρπιεηξ : 

1ο Αμῃά (δου 5Πμ4]ϊ ἀο δοοογάϊπρ' ἴο 
(ἢς βεπίεπςο, Ὡς ἢ {ΠῈῪ οὗ τῃδῖ εἶπες 
ψῃὶοὴ τῆς ΓΟΚΡ 51|4}} Ἵσμοοβϑε 5}4]] 
βῆενν ἴῆεε ; δηά ἴδοι 8Π411 οὔβογνε ἴο 
ἀο δοςογάϊηρ ἴο ἃ]1 τας {ΠῸῪ ἰηίογηι 
τῃεο: 

11 Αοσροογάϊηρ το {πε ϑ8επίδεηςς οὗ 
(Π6 ἰανν ἢ ῖς ἢ τῆ εΥ 5041} τες ἢ ἴΠ ες, 
δηἀ δοςογάϊπρ' ἴο τῆς ᾿υάρτίηεης νΒ] ἢ 
ΤΕΥ 5141 τ6}] τῆεε, τῃου 8μαὶς ἀο: 
ἴῆοιι 5141 ποῖ ἀδο]πς ἔτοπι της 5εη- 
ἴδηςα νη] ἢ ΠΟΥ 5}|8]} βῆενν ἴῆ66, 20 
τῆς τίρῃς Παηά, ποῦ ἐσ τῆ ἰε. 

12 Απά (ἢε τῇδη τπαΐ νν}}} ἀο ρῥτγε- 
δι Πιρίποιι5]γ, ᾿Δηά Ψν1} ποῖ ἤδαγκεη 
ἀπο (πς ρῥγίεβ τηδξς βίδπάδειῃ ἴο πλ}- 
πἰβῖεγ ἴἤεγα θεΐογε τῆς ΓΚ τὰγ Οοά, 

[Π6 5οη οὗ [5ῃπη86], [ἢ6 τυ ]οῦ οὗ [Π6 δοιιδὸ οὗ 
Τυάλ!λ᾽ ἴο Ὀδ ἃ ςεπίταὶ δηά βιιρσγεπιθ σουγὶ δἱ 
ΪἸεγιβαίοη. Οἡ ἴδε ᾿ιάϊςϊ4] ᾿ἱηϑσευοη5 οὗ 
186 [εἐνν8 ἴῃ ϑέπεσαὶ, 58εὲῈ Νοῖΐθ δ επᾶὰ οὗ 
σδαρῖογ. 

9. δὲ ῥγίσείς 1δὲ Ζευϊε:} ῊΪ5 Ἔχργοϑ- 
5Βίοῃ, 85 αἷϑὸ [6 ϑ' ΠΑ Γ οπθ ὁ 1Π6 ῥγοδίβ (Π6 
50η5 οὗ [,εΥ]," 15 δαυϊναϊεηί ἴο “ἴῃς ον] ς 8] 
ῥγοϑίβ,᾽" δηὰ 15 ἔουπά ἴῃ Ὠειῖ. ἀπά [οϑβῇ. (ςξ 
α΄. 18, ΧΥΠῚΙ, ΧΧΙ, ς: οϑῇ. 111.. 2, δίς.), 1η- 
βἰοδά οὗ “6 ϑοὴβ8 οὗ Αδγοη" οὗ Εχοάι9 
πὰ [86 ἔπνγο ξοϊ ον Ὀοοκθ. δε6 οἡ [ΐ, 
[ηἰτοά, ὃ ν. 

14 οαο. Το ῥγουϊβίοῃβ ΤῸΓ ἃ 5ΌΡΓΘΠΊΘ 
σοιγί οὗὨ ᾿ιδί]σα ΟΑΥΓΓΎ ἴπ6 τυυοῦ οἡ ἴο [86 
ςοπϑιἀθγδίίοη οὗ ἃ σοῃε ρΈΠΟΥ͂ ΜΜΕΪΟΝ ὨΘΑΙΙΥ͂ 
ΠΟΠΟΟΙΏ5 [15 ρατί οὗ ἢ᾽5 ρο  γ, (δὲ οὗ ἢ15 
ῬΘΟΡΙΘῈ νυ ]βῆϊηρ ἴο 5εῖ ἃ Κιπρ' οὐϑσ ἴθ. ὙΠὲ 
ἰηρ, 1ξ δρροϊηϊθά, σου] οὗ σοιγϑθ βδίμεγ 
τουπα Εἰ πη56 1 [6 ξμηςςοη5 οὗ ̓ υἀςσδίαγο δηὰ 
δάπιη!ϑίγδίίοη οἷ ἃτὸ ἰγοαϊοα οὐ ἴῃ 115 
Ραγῖ οὗ {με θΟΟΚ ; απά 5 οἱοςϊΐοη, ἀυ165 ἀπὰ 
ΤΕΞΡΟΠ5Ό1|11165 ἀγὸ [ἢ }5 παίυσα ἱΥ δηὰ δρρο- 
5: [οἷν Βρόκθη οὗἩ δοσε. Οἡ [86 ᾿Ἰῃξευθηςεϑ ἀγανγῃ 
ἴτοιηῃ ἴπεϑε ψοῦϑοβ 85 ἴο ἴδε ἀδίθ οὗ Ὀϑυῖ. 566 
Νοῖς δὲ επὰ οὗ Ἵδβαρίοσ. [ξ 15 ΟἿΪΥ πϑοθ5- 
ΒΑΓ ἴο οὔδογνε ἢογὰ ἴῃδὶ {Π6 Ἄσδοῖςθ οὗ ἃ κίηρ 
15 ποῖ, ᾿κα {Πδῖ οὗ πάρε δηὰ οβῆσοογβ, χνὶ. 
18, Θη]οϊηοά, Ὀϊζ 5ΠΊΡΙῚΥ ρεοστηϊ ἃ. ὍἼΕ γϑδ- 
δοῇ οἵ [Π|5 15 οὐνίοιιβ. Ῥχγονίβίοη ἔοσ ἴμε ἀν 
Δα 5 γδοη οὗ 151}. 6 15 Θϑϑθηί αὶ] : [παῖ 
7υβέϊος 5βοι]ὰ θ6 αἀἰδρεηϑοά [Ὠγου ἢ πποηδγοῇ- 
04] ξουτῃβ ἰ5 ποῖ 50; δηὰ 15 δοσογάϊ ΡΥ ΟὨΪΥ͂ 
ΤΕΟΟΟΡΠΙΖΟΩ 845 Δῃ δυτδηροηθηΐ νυ] ἢ τηϊρδξ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ταις οἡ [86 βοιεοσλοπε δηὰ σοηϑο- 
Ἰάδίοη οὗ ἴὰ6 ρϑορῖὶθ ἴῃ (δῃδδη. 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΝΙῚΙ. [ν. το---τό. 

οὐ υπῖο τῆς πάρε, ἐνθη τῆδϊ πχδη 5}}]} 
ἀϊε : δηά τῆου 8δια]ῖ ριιῖ ἄννὰὺ τῆς 6ν]] 
ἔτοπα [5γδεὶ. 

123 Απά 4]1] τ[ἢε ρεορὶε 8314}} ἤθᾶγ, 
Δα ἔδαι, δΔηἀ ἀο πο πιοῦα ργδϑιπρ- 
ζυοι5]γ. 

14 4 νδμεη τοι γί σοπὶς τηΐο 
τῆς ἰαπά νυ ιὶςἢ τῆς ΤΠῸΚΡ τ (οἀ 
σίνεῖῃ τἢεε, ἀπά 52]: ροβϑεβ8 1ξ, δηά 
Βῆδλὶς: ἀνε τΠπογαίη, δηά 8541} βδυ, 1 
1} βεῖ ἃ Κίπρ ονεῦ πιε, {κε 485 4]1 τῆς 
πδίίοῃβ (δῖ Χγ δδοιιξ Π16 ; 

1ς Του 5}4]ῖ ἰπ ΔΠΥ ννῖ86 βεῖ δὲηπ 
Ἰπρ' ονεῦ ἴδε, ψνῃοπὶ ἴῃς ΓΟΒΡῸ ΠΥ 
(ὐοά 5141] σἴοοβε: ογηδ ἔἴτοπι ἈΠΊΟΠΡ; 
(ὮΥ Ὀτεῖῆγεη 5Π4]ς τῃουι 8εῖ Κίπρ ονογ 
(ες : μου πιαγεδῖ ποῖ 8εῖ ἃ ϑἴγδηροῦ 
ονοῦ ἴῃς, ννῆϊο ἢ ἐς ποῖ (ΠΥ Ὀτοῖποτ. 

16 Βυῖ ἢςε 5841] ποῖ πλι] ΕἸ Ρ}Ὺ ΠοΓδ68 
ἴο ΒΙπι56] ἢ, ΠΟΥ οδυ86 ἴῃς ρεορὶς ἴο 
τείυγῃ ἴὸ Ἐργρί, ἴο 186 δῃμά {πὲ ἢς 

14. Νο οποουγαροιτηθηΐ 5 σίνθη ἴο {δ6 
ἀσϑῖγο, πδίισγαὶ ἴῃ δὴ Οσθηῖδὶ ρεορίθ, ἔογ 
τ οΠάγο οὶ σονοσγητηθηΐ ; Ὀυζ ΠΕΙΙΒΘΓ 15 συ ἢ 
ἀοϑῖγο ὈΪϊδηγχθά, ἃ5 ἄρρθαῦβ ἔστοπι ἴῃς ἔδοϊ [μδῖ 
ςοηαϊξίοης ἀγὸ ἱπηπιθά δου διὰ ἀόνγη ὕὑροπ 
ὙΥΒΙΟὮ ᾿ξ ΤΑΥ͂ Ὀδ 54 {|5Π6ἀ. 

1 «υἱἱ! σε ὦ ἀἰπρ ουεγ »Ὶ Οἱ 1 8. νἱ}}. 

5. 19. 
15. Το Κίην, [κὸ {π6 ᾿υάρες δηά οἤῆοοιβ 

(ςἔ χνὶ. 18), 15 ἴο 6 σῇοβθη ὈΥ (86 ρθορὶθ: 
Ὀυΐ {ποὶς σδοῖος ἰ5 ἴο Ὀ6 'π δοσογάδησς ψ ἢ 
(6 Μ1]1 οὗ Οοά, «πὰ ἴο Ὀ6 πιδάδ ἕἔγοηι 
διηοηροί “ΠΕΣ Ὀγείδγοη." ΟἿ 1 8. ἰχ. ὡς, 
Χ. 24, ΧΥ͂. 12: Σ Κ, χῖίχ. τό. Νεῖδοῦ {6 
ΤΑΔΠΉΘΥ ΟΠ οἰοςίοη, ΠΟΥ {πε σἤδηπο] [σοι ἢ 
ἢ ςἢ (6 Ὠινῖπο ν1}} του Ἱὰ 6 πιδηϊξοϑιοά, 
ἅτ βροοϊβεά, ῬὍῆδ ἔοσγπιεσ ροϊηΐ, ἴῃ [ἢ]5 85 ἴῃ 
ΟἾΠΟΥ διιοἢ οᾶ565, 15 [αίζθῃ 85 5:1ΠΠς ΘΠ ΓΠῪ ῥτο- 
νἱάθὰ ἔογ ὈΥ ἴδε υϑυδ] συδίοπη5 οὗὨ ἴπ6 ῬΘΟρΪδ : 
(ἢ6 Ἰαϊίοῦ 15 ἀρργορτσίδίεϊυ ἰεῆ ᾿Ἰπάσίοττηϊηδῖθ. 
Οοάἂ νοιυϊά πιᾶκὸ Ηἰβ ἌἽδοῖος ονιάθηΐ, δηὰ 
{815 ννᾶ5 411} [παΐ πθρεάρὰ ἴο δ ἱπι᾿πδίθὰ. [ἢ 
ἔαςϊ ἃ Ῥγορβοῖ νγᾶ5 1511} }[Γ σοι πη) 55 οπεά, 85 
ἴῃ ἴΠ6 Ὄχαηλρ]65 ἀρονο οἰϊοά ; που ἴῃ {δ6 
᾿ᾶ56 οὗ δοϊοσθοῃ ἴῃ ἀδεϊδίοη οὗ ἴῃ 1Ὀ,οτὰ νγᾶ8 
ἀϊγες! ] Υ ςσοπιηπιιηϊςαίεά ἴο Ὠανιὰ «4ἷἰ5ϑοθ. (Οξ, 
Σ Πἤτοη. χΧχΙϊ. Σο. 

ἥροι »ιαγειὶ ποὲ “οἰ ὦ αἰγαη δ ΟὟ ΠΕ 
Τῆς [ον5 οχίοπάθα (ἢ15 ῥσοδιοη ἴο αἱὶ 
οἵδιοε5. νυν μδίθοονετ. οἷ [6]. ΧΧχ. δὲ; δηά π8- 
[ΓΑΙ δἰτδομοὰ (ῆς στεδῖεσὶ ἱπιροσίδηςο ἴο 18: 
ψνθθηοα [Π6 5ἰξηϊβοδηςο οὗ ἴπε ᾳυεβίίοη ῥτὸ- 
Ροβεά ἴο οἱἦ Τογά, “15 1 Ἰανγῆ ἴο χίνα 
«ἰδυΐο ἴο αϑαγῪ᾽" δὲ Μαῖί(. χχ 17. Α σϑη- 
16 πραὰ ἔογ (86 [ἐνν]5 ἢ} Ρδορὶθ, νυ ἢ ΣῈ νγᾶς 
ἃ ταλῖτι δἷπὶ οὗ ἴΠ6 ἶανν ἴο Κορ ρϑοι ταῦ δηὰ 
ἀϊδείηςξ ἔγοπι Οἵ ΠΟΓ5, νυᾶ5 Δ ΔΠΟΙΏΔΙΥ. 



᾿Υ͂, 17--το. 7 

8ῆοιυ ἃ τυ ΕἸ ΡΙΥ Ποτβε8 : ἐΟγδβηιυς ἢ 48 
τῆς ΓΟΚΡ Παῖῃ 8α]4 υπΐο γου, Ὗε 
8514}1 μαηςοίοσι ἢ γεΐιγη πὸ πλοῦα (ἢδῖ 
ὙΨΑΥ. 

17 ΝεΙῖθογ 51.411 ἢς πιυ ΡΥ νγῖνο8 
ἴο δίπλ56 1} 5. τῆδλξ ἢἰ8 Ππεαγὶ ἴὰγῃ ποῖ 

ΑΥΑΥ͂ : ΠΕΙΓΠΕΙ 5411] ἢς ργεδῖν πιυ]- 
ἘΡῚΥ ἴο Βίπη86 1 βιῖνοσ ἀπά ροἱά, 

186. δε ῥα ἑ ποὶ νων ῥογίες ἰο ῥί»εες, 
ΜΟΓ ἐαισε ἐδε ῥεοῤίε 1ο γείμγπ ἰο Ἐργρέ, 1ο δὲ 
επά ἐδαΐ δὲ «“ῥομίά »πμἐεἰρὶν δογ 65] “ΤῊ Βοτθο 

. Μ)ὼ5 ΠΟΐ ΔΠΟΙΘΠΕΥ υ56ἀ τὴ ἴΠ6 Ἐδϑὶ ἔοσ ρυγροϑοβ 
οὗ δρτισυϊζαγα οὐ ἔγάνθ!!ηρ, Ὀὰζ ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΪΥ ΞῸΓ 
ὙΑΥ ΟΠἿΥ. Ηδ ἄρρϑᾶγβ σοῃβίδητΥ ἴῃ ϑογῖρ- 
ἴυγα 85 ἴῃ6 συτηθοὶ δηά οπηδοάϊπηθηΐς οὗ ΠοϑὨ 
ΒΙΓΘΏΨΙ δηὰ [6 τηῖρῆϊ οὗ [Π6 οτγοδίυσο : ςξ. 
Ῥ5, χχὶ 7, ΧΧχϑ, τό, 17, ΟΧΙΝ. το; ἰοῦ 
ΧΧΧΙΧ, 19 544., Δηὰ 15 ΞΟΠ] 65 5:51 ΠΟ ΔΠΕΥ 
ϑροεῃ Οἵ 5ΙΠΊΡΪΥ 85 “" ἴδε βίγοηρ οῃβ,᾽" οἔ, 761. 
1. τό. ὍΠδ βριγῖξ οὗ [6 ρσοβι δ! ἤοηῃ ἔμοτὸ- 
ἔογε 58 [δὲ ἴῃς Κίηρ οὗ 5γδϑὶ πχυϑὲ ποῖ, 'κὸ 
ΟἾΒΟΥ οΑσίΪγ ροίθηϊδῖοβ, ρυΐ ἢΪ5 ἔσιιϑῖ ἴῃ ΠΟΞΕΥ 
δηά ἔοττηιάδθϊθ ργεραγδίίοηβ ἔοὸσ νγασ, Ὀυζ ἴῃ 
Οοὰ ν»ῆο ““5ᾶνεβ ποῖ ΌΥ Βοῦϑεβ ΠΟΓ ὈΥ ἢογϑο- 
τηοη," Ηοϑβ. 1. 7. 

Οὐδπδδη ὈεΙηΡ ἃ Τ]ΟΙΏΪΔΙΠΟΙ5 σΟΙΠΕΓΥ νγᾶ58 
ποῖ 5υϊϊοὰ ἴοσγ [86 Ὀγεθάϊηρ δηὰ ἰγαϊηΐηρ οὗ 
Ποῖθε8. Ἐργρί νγὰβ ἴῆς ῥηποῖραὶ 5Ο ΓΟ 
Ὑἤθηοα [86 Ὡδίίοης οὐ ννοβίθσῃη Αϑὶὰ ἄγον 
{ΠΕΙ͂Γ 5ΌΡΡ]16ε5 οὗ [Π15 δηΐπιδὶ : ςξ : Κ. χ. 
28, 29; δΔηὰ Ὠοῦϑεβ δηά Ἵμασιοίβ ἤρισγο σοη- 
ΒΙΔΠΕΙΥ 85 πιοϑὲ ἱπηρογίδηϊ οἰεπηεηῖβ ἴῃ 86 
ΑΥΤΩΪ65 ΟΥ̓ ἴῃς Ῥηδγδοῦβ. εἶ, ἔχ. χὶν. ς 564.; 
2 Κ. ν]]. 6. ΤἢΘ Αϑογγίδηβ ᾿κονν 56 οχοο θὰ 
ἴῃ [818 ἄστὴ (ς, 2 Κ. χυῇ. 22; Ηδθακ. 1, 8 ; 
Νδῇ. 111. 3), δηὰ 11 νγᾶβ ἴῃς ἡδίυγαὶ σοϑουγοα 
ΟΥ̓ ἴῃς ἰαῖεγ Κίηρβ οὐ [υάδῇ, ἐμοπηϑοῖνοβ τσθαῖκ 
ἴῃ ΟΑΥΔΙΣΤΥ, ἴο 566 Κ ἴο Ὀαΐδησθ ἴῃ ΘΌΡΟΣ ΟΥ̓ Υ 
ΟΥ̓ [86 Αϑϑυτίδης ἴῃ (ῃ15 γεβροοῖ ΌΥ̓ 4118 ποθ5 
ψ ἢ ἴῃς Εσγρίδηβ. ὍῊΪ5 ΡΟΪΊΟΥ οὗὨ ννου] αν 
νυ ]ϑάοπὶ 15 οἴη δηὰ δ ΡΠ δῖ ΓΑ} Ὁ σοπάοπηποά 
ὈΥ [86 ῥγορδοεῖβ ; οἴ. 15. Χχχὶ 1, χχχνΐ. 9: 
ΕΖΕΚ. ΧΥΪΙ. τς; δηά ἰπ [Π6 νΟΓῪ ϑρὶγϊ οὗ εἰ 
ἰεχί, Εχγρῖ δνεσυνογε ἰῃ ϑογιρίυγο οἰδηὰς 
ἃ5 ἴπ6 ΔηΠ  Πε515 ἴοὸ {86 (Πποοστγαῖϊς σονοηδηΐ 
δηά Κηράοπι οἡ φασί. “ΤῸ οδυ56 ἴδ Ῥθορὶθ 
ἴο τεΐυγῃ ἴο Εργρο" ψου]ά δ ἴο γενοῦξο πα 
Ετοδῖ δηά Ὀεπεβοοηΐ νοπάσγννοσκ οὗ Οοά 
ὙΠΙΟἢ ἱπαυρυτγαῖοα ἴη6 Μοϑδαῖς ςονοηδηΐ, ἴδ6 
ἀεἸνοσγαηςα ἔτσοση ἴπε Ὀοπάδρο οὗ Εξγρῖ; δηά 
ἴο Ὀγηρ [δὲ δρουϊ οὗἨ δεῖ ρυγροϑο νης Οοά 
τὨγεδίεης (χχν!. 68) 45 ἴῃε Ξογεβῖ ρυ πιβῃπιοηΐ 
ἴογ [5γ86}}5 5᾽:η, ὅδ τι] ρ] σδιοη οὗ Πογϑοϑ 
σου]ά ποῖ ἴδκο ρ]αςθ, 85 ὄἌὄχροήθηςθ ἰη ϑοῖΪο- 
ΤῊΟΠ δ τείξῃ δῃονά, ψδοιζ σοησίδηϊξ ἰγαῆῆς 
ἢ Εδγρί δηὰ Ἴοηπϑοοηϊθηΐ ἰπίογοοιισϑο Γ ἢ 
{π6 Εφγρίίδηβ ; δηὰ [ἢ15 1ἴἴ ννᾶβ ἱπιρογίδηξ ἔο συ 
[6 ρυγροϑεβ οὗ ἴΠ6 Μοβδὶς ἰᾶνν ἴο Ῥγενεπί 
(ςἔ, Ἐχ. χα. 17; [6Ὁ0 χ!, σ4.544.; Ηοϑ. χὶ. 9). 

17. ἸΝείέδεῦ “δι δὲ μην «υἱνει ἰο 
δὶπε] (ΓΕ ἔχ. χχχίν. σό: Ψβεῦθ, Βονγευοσ, 

νοι. 1. 

ΒΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ͂ ΧΥΊΙΙ. 

18 Απά ἰξτ 5041} 6, ἤθη πὲ 511- 
το ἢ ὑροη (6 τῆγοης οὗ ἢ]8 Κίηράοῃι, 
τπδὲ ἢς 5311 ννυγῖζα ἈΠῈ ἃ ΠΟΡΥ οὗ (ἢ 8 
Ιανγ ἰῃ ἃ ὈοΟΚ ουξ ὁ ἐῤαὲ «τυῤίεῦ ἰς 
Ὀείοτε τῆς ργιεβῖβ τῆς [ον τα8 : 

19 Απά [τ 81}4}} δὲ σῇ ἢἷπι, δηὰ 
ἢε 58114}1 σεδλά {ῃογείη 411 (πς ἀδγ8 οὗ 
ἢ18 1 : τῆαλς ἢ ΠΔΥ ἰοᾶγῃ ἴο ἔδαγ 

(85 ἴῃ ει. νἱϊ. 3, 4) 106 νγαγηϊηρ, 15 ΤαῖθοΓ 
Δξδὶηϑὶ ἱπιοιτηδστίαρε ὙΠ Ἰαο]δίγοιβ Δί ΟΠ 5 
ὙΠΟ τρῶς ΟΥ̓ {πεῖγ οχαιηρὶο βδεάυος [6 
σδοβθ ΡΕΟΡΙς οπὶ ἴπ6 ἴδ, [Δ 85 ΠΕΙῸ, 
Δξαιηβῖ ὀχοεβϑῖνο τ] ΠΡ] Ἰ]ςΔοη οὗ νγῖνεβ. ΤὍΣ 
Ἰαϊῖον βίη νγουϊὰ ἰεδὰ ἴο ϑθῃβυ δ Υ, δηά 50 ἴο 
ΔῊ ἈΡΟΒίδΞΥ ὩῸ [685 ἔα] ἰη εἴδςϊ ἴπΔπ ἀονῃ- 
τσ Ἰάἀο]αῖσγ. ὙὨ15 πιο, κὸ [ῃ6 ΟἾΒΟΙΒ, 
ΔΟσ ρὲ ἴο {Π6 συ]εσ οὗἉ [5γδεῖ 1 ΟΓ 65 πι5114}} Ὁ 
εηὐογεὰ ψ]βουΐ 5εϊπί Ὀγ {Π6 Κίηρβ οὗ ἴῃς Εδϑί. 
[1 ἀοδβ ποῖ ἔογοϊά ροϊγράμαυ, Ὀυϊ ἱπογαϊηδῖθ 
ῬοΟΪγξζααγ. ὙΠὸ Τάγρυπι οὗὨ [οπδίμδη ἱπίογ- 
Ργεῖβ 1ἴ 85 περ [Π6 Κιηρ ἴο εἰξῃΐθεῃ νυ ν6 5. 
ΤΠ γχοϑιτσοη, βονγονοσ ἰᾶχ ἴο Ογιϑτίδη πο- 
[ἸοΠ5, ννᾶϑ ἴῃ {6 ἀδγϑβ οὗ Μοϑοβ Ὡηργοοθαρηϊοά: 
δηά ἀοιηδηάοά ἃ ΠΙΡΠΟΥ Κκἰαπάδλσα ἴῃ [δ6 Κίηρ 
οὗ 5γδϑὶ 188ὴ νγὰβ ἰοοξοὰ ἔοσ. δηηοηρϑὶ ἢ15 
64118]5 ἴῃ οἴ εΥ πδίοῃβ. 

πείίδοῦ «φαΐ δὲ σγεωΐγ τεμίερδὶγ ἰο δι»ιαείῦ 
σεν απά σοί] [Ιῃ τη ϊ]5 [γὰ, 45 ἴῃ ἴθ οἴμεῦ 
ἴννο Ργο ΠἸΟἢ5, Θχοθθα ἰ5 ἑοτθ ἄρῃ. δ αϑὶ 
δοσυπ)υϊδίίοη οὗ ἰγεάϑυσγε οουἹὰ Βασάν ὃἊ 
εἤεςϊοά νιδουῖΐ ΟΡΡΓΈβθΙΟη ἢ ΠΟΥ ψΠεη εἴ- 
[οςοὰ 81] ἴο ργοάιιοθ ὑγάθ δηά ἃ “"{τιδὲ ἴῃ 
Ὀποοσίδιη τς 65," Σ ΤΊπι. Υἱ. 17. 

18. δὲ δα]! αυνἱς ῥίγει α τ0 07 977 δὶ. ἰααυ] 
ὨΙ5 ΡὈτοϑΟΓΡΌΟΩ 15 ΘΥΕΤΥ ὙΥΑΥ ἃ ΓΤΕΙΠΔΓΚΔΌΪΕ 
οὔθ. ῬΏΪο δηὰ οἵπον [εὐν 5} οοτϊηπιοηϊδΐοιβ 
υηάἀοιβίδη 1 45 Ὀϊηάϊηρ ἴ6 Κιηρ ἴο ἴγδη- 
βοσῖδςε ἴΠ6 ἰᾶνν νυ ἢ Ὧ15 ον δηά, ὙΠ 5ριγιῖ 
οὗ [δὲ τὶ Ποννονοσ 566 5 ΟἾΪΥ͂ ἴο ΓΤΟΘΌΪΓΟ 
{πὲ ἴπθ Κιηρ 5Βῃου]ὰ πᾶν ἃ σορῪ Ὑυίζθη ἴὸσ 
ἢϊπὶ (580 ϑ8:λά., Κεὶὶ, Κποβεὶ, ὅζς.). [{ ἰ5 ἴῃ 
ΒΕ ΚΙ ΠΟΙ ΒἰϑίοποΥ ἢ [86 ἀἰχζηι!γ τς ἢ 
ἐνόγγν ποτὸ [πσγουρδουῖ ἴῃς Μοϑαιῖς ες ϑἰδίίοη 
ΒυΓΓουπά5. ἴἢ6 οσμόϑθοη ροορὶς οὗ Οσοά, {δαὶ 
ἐνεη ἴἢ (ΠΕΥ νν}}} ὈῈ6 ΚἼἸΚ6 85 41}} {86 παί!οῃβ 
δυοιυϊ,᾽) αηὰ θὰ ξονογηδὰ ὈΥ ἃ Κίηρ, σᾶτο 5Βῃοι)ά 
ὩὨσνοσΠε]εβ5. Ὀ6 ἴδίκθη (μδΐ ἢ6 5}4}1 θ6 πὸ Οτὶ- 
οηΐδ] ἀεβροῖ. Ηε [5 ἴο ὕὈδ οὗ πο σογδὶ οδϑῖθ, 
Ὀυϊ οπεέ ὕγορι ω»ποηρ 167 ὀγείῤγεη; ἢδ 15. ἴὼω 
ὈΘΑΙ Ηἰπιβο} Ε ἃ5 ἃ κὶπά οὗὨ “" ΡΓΙΠγι15 ἱπίεν ρᾶγαβ,7 
815 Ὠραγί ποῖ δείηης ἐγ βεά ωὖ αδουε ῥὶς ὀγείῤγεη, 
τ. λοἱ δὲ ἰ5, κε ἢϊ5 βυδ)]εςῖβ, ἴο θ6 Ὀουπὰ 
ὈΥ ἴπ6 ξυπάδηηθηϊδὶ ἰὰννα δηὰ ᾿πϑ! 05 οὗ 
1π6 παΐϊΐοῃ, δῃὰ οὈ]ροὰ, 45 ΠΟΥ ψνοσο, ἴο 
ἀο ἢῖ5 ἀπγ ἴῃ ἢ]5 βίδιίοη οὗ 116 ἢ σοηπίδηϊ 
τοίδγεμος [πεσεῖο ὍΠ6 βριπὶ οὗ ἴῃ ἰοχί ἰ5 
[δαὶ οὗ δὲ Μαῖϊ. χχῖ. 9. [1 18 ποίοννοηγ 
ἴοο ἴδδῖ ποπὲ οὗ ἴδε κίπρβ οὗ ἰϑγδοὶ Ἀρρθᾶγβ 
ἴῃ σμαγαςῖοσ οὗ ἃ ᾿οριϑδῖοσ. 

, Ω (067 Γ᾽ Ἰρὶς ἰααυ] ὍΤὨδ Α. Υ'. τοργοάυςεβ 
ΘΧΔΟΙΙΥ {86 536η96 οὗ ἴη6 Ἡδοῦγενν, δηὰ ἴπῸ 6χ- 
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(ἢς ΓῸΟΚΡ ᾿ἰ5 (ὐοά, το Κεερ 411} τῆς 
νγογάβ οὗ τ}58 ἰαὰνν ἀπά τῆ 68ε βιδιιζαϑ, 
ἴο ἀο {πεηὶ: 

20 Τπδῖ ἢΐ8 ἢοαγὲ δε ποῖ ᾿εὰ ὑρ 
δῦονα ἢἰβ Ὀτγείῆγεη, δηά τῃδὲ ἢς ἴγη 

ΕΠΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΥῚΙ. ἰν. 20. 

ποῖ 453146 ἔτοιῃ ἴῃς σοπηηδηάπηοηΐϊ, 20 
τῆς Πρῃς Πμαπά, οἵ 9 πε Ἰεξξ : ἴο τῆς 
επά τῆας ἢδ πΠΊΔΥ ῥγοϊοηρ ἀΐς ἀδγϑβ ἰῃ 
ἢϊ15 Κιηράοπι, ἢς, δηά [[8 οὨ] άγθη, ἴῃ 
τῆς δα Ν οὗ βγδϑὶ. 

ῬΓΟβϑίοη 15 ΒΈΠΟΙΔΙΥ δηὰ σουτε Εν ἐχρ δι ποθ ἃ5 
παρογάπρ ἴπ6 νυν βοὶς Ῥεηίδίθιςν, οΥ δ ΔῆΥ 
Ταῖο {Π6 ἰορζαὶ ρογέίίοῃ οὗ ἴῃς Ῥεηίδίειιςἢ. Α 
Κηονϊοάρε οὗ Εχοάυβ δηά ἴῃς ἴννο ζο]οννίπρ 
ὈοοκΞ τνου]Ἱὰ ᾿ηἀοοὰ 6 ανθῆ ΠΟΤῈ Θββθη 14] ἴο 
πὸ Κῖηρ ἴδῃ τμαΐ οὗ Πλευ ΟΥΟΠΟΙΏΥ, ὙΠΙΓὮ 15 
ἴο 50 δτεδὲ δὴ ὀχίθηϊ ἃ βογίδίοσυ σοϊῃπηθηΐ οα 
[ποῖ δηὰ ϑβιρρίοιεηὶ ἴο ἴβε. ὙΠΒΕΙΧΧ. 

ΤΕΠΟΙΒ “τὸ δευτερονόμιον τοῦτο"; πὰ τἢδ 
ψυΐξ. ““εουζεγοποπλλπη Ἰορῖ5. ἢυ} 5. ὍΤΠδ 
Ταϊπλιά υηάἀογϑίδῃ 5 ἑαυο σΟρΙ65, πλὴν »π: 65 
πεῦ οαυϊναϊοηξ ἴο “ἀπ ρ]υ τ." 

ἱπ ἃ δοοῖξ ομὲ 9 ἐῤῥαὶ «ὐῤίορ᾽ ἱς δεΐογε ἐδὲ 
γί: ἐῤὲ 1,ουἱε4] Αἴ. χχχὶ. 9 544. ἀπά 24 
5644. ἀπά ποῖδαϑ8. 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ἬΑΡ. ΧΥΙΙ. 8---12, αηὰ 14---17. 

Ὗνε δᾶνε 0 τηρδῃβ οὗ ἀείοστηϊηΐηρ 41165- 
(ἴοπα οὗ ἀείδι] σοπηροϊοά νὰ (Π6 7υά!ςοϊαὶ 
᾿ηϑΈ Πππ]οη5 οὗἩἨ [ἢ ἀποίεπίὶ ἰονϑ. Τῆς πνογάβ 
οΥ̓́1 15 ραϑβᾶρο δῃὰ οὗ χίχ. 17, σ8 ἱπεϊπιαῖο ταὶ 
τῆς Ἑμοῖ ὑγίεβί δηά [πὸ ἡπάρο ἢδὰ ὁδοῦ 459 5ϑοῦβ 
ΟΓΥ 855)5ἴδηΐβ : δηὰ [Π6 ἰαϑϊ-οἰϊθὰ μα 5θθπὶ5 ἴο 
Ἀϑϑη ἴΠ6 ἸΠΑΌΓΥ ᾿ηἴο ξδεῖ 5ρεςἴδ}}ν ἴο {Π6 
Ἰυάροβ. “ὝΠΟ ρῥγίοϑίβ {πῸ 1, ονὶϊος" ννοι]ά 
Ὠδίιγα Υ Ὀ6 τεραγάθα 845 τῇοσε ρδγ σου] ΥῪ 
οηἰγυκίοὰ ἢ τ[ἢ6 ἀν οὗὨ ἱπίογργείϊηρ δηὰ 
ὀχρουπάϊηρ ἔμ6 ἰὰνν οὗ Οοά. 

Υεὶ ἀἰπεϊποιίοη5 οὗ ἃ ἰθρ4] σδμαγαςῖοσ, δι ς ἢ 
85 ἴδδῖ Ὀεΐνγθεη αιιβίίοηβ οὗ ἰανν δῃὰ 4115- 
(᾿Ἰοη5 οὗ αςῖ, νοι]ὰ ποῖ Ὀ6 ἄγαννη ἢ ΠΙΘΕΙΥ͂ 
ἴῃ [ἢ ἀάγβ οὗ Μοϑβεβ. ϑοπὶθ συυςἢ ἀϊδιϊ στ οη5, 
ε.8. ἴμδῖ Ὀεΐννθεη Ἔςο]εϑίϑεῖςδὶ, εἰν], ἀπά 
ΟΤΠΠΏ1Π4] οδιι565, νου]ὰ Ὀς ἴο ϑοηθ ὀχίθηϊ ἰῃ- 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪῈ ὑπᾶογ ἃ ᾿ΠοοσγδοΥ. 

Τῆγεα βογίβ οὗ δ ΠΟ ΟΠ ΔΓ65 ἀρροᾶγ ἱπ (δ6 
Ῥεηϊδϊθι ἢ 85 δ κίηρ ραχί ἴῃ ἴῃ6 δά! η]ϑῖ γα - 
ἔίοη οὗἉ Ἰυϑίϊςο: (1) “ἴῆς ΕἸάογβ;" (2) “δε 
7υάρεβ" (ὈΙΌΒΦ, οποὲ Εχ. χχὶ. λα ὮΝ»); 
(3) “δὲ ΟΒῆςετβ " (Ὁ Ὁ). 

Εογ ἴμ6 4515 οὗ (ῆ6 ὙΠΟΪ6 συϑίοπι τὰ πλισὲ 
ὅο Ὀδοκ ἴο [ἢ6 Ῥδίσγ  Υ 4] ἱηπσ τα οη οὗ “1ῃ6 
ΕἸάοτβ." ΟΥ οἡ Νυμι. χὶ. σχόβ. [1ἢ (Π15 845 ἰῃ 
Οἴδοσ ρᾶγίβ οὗ ἢ]15 Ἰορ βίου Μοϑβοϑ, δι σ ον 
ϑροδκίηρ, οὐ παῖοϑ {1||6, Ὀὰΐ τορι ]αΐεβ δηὰ 
ἀδνεῖορϑ ννβδῖ ννᾶβ ἴῃ 115 βΈΓΤΩΚ ΔΓ αΥ ῥτα- 
66ηἴ ἰῃ πε 5014] ϑγϑίΐθπι δηὰ δαῦιῖ5 οὐ ἢϊ5 
Ῥεορίθ. ὝὙΠε ΕἸάε θ᾽" οὗ ϑγᾶθ] δἂῖθ πηθη- 
[ἰοποὰ Ὀοΐογο {Π6 Εχοάιις, Εχ. 1}. χ8:; δηά 
ἌΡΡΘΑΓ 450 ἀπιοηρϑί ἴῃς Ἐξγρίίδηβ, σεη. ]. 7, 
8ἃ5 ΠΟΥ ἀο ἱπάδοα διηοηρβὶ ΟΥθη8] ηδίϊοης 
ΠΟΙΠΊΠΊΟΠΪΥ, ἔγοπι {86 ἄδννη οὗ βίοσυ ἴο 186 
Ρτέϑοης {ἰπ|Θ.0 ὙΠΟΥ ἂγὸ ἴῃ ἴδε Ῥεπίδίθυς ἢ 
Ἰάθηζίςδὶ νὰ “15 Πεδάϑ οὗ {πῸ ρεορὶε ἢ δηὰ 
εἰ Ποῖ οὗ 1π6 {10 65," ννῆο 30 οἴδηῃ σοπὶὸ ἔογ- 
νγαγὰ ΟἰΓΠΟΥΓ ὈΥ Ποπβοῖνοβ οὐ {πεῖ ἀθρυζ165, 
ἴῃ ἴῃς σουγθο οὗ ἴῃς νἀ οση», 845 ΓΟργεϑθη- 
(Δέϊνοβ οὗ ἴῆ6 ηδίίοη δὲ ἰαγρε. 

11 5 εἶδαγ (δδῖ οἡ {πε γϑῖ ἐπηδποιρδῖοι οὗ 
(8ς Ρεορὶς ἔγοπι Ἐφυρί, Μοβεβ υἱπιῖϑὰ ἴῃ ἢ}5 
ον ΡΕΙϑοη {πὲ 7.61. 18] 45 νν6}] ἃ5 ἴπ6 οἵἴβοῦ 
ὈΓΠΟΙΡΑ] ΓΠποοσγαῖιςοδὶ ξιποϊίοη5. Α,5 ἴδ ογρδηϊ- 
“χδἴίοη οὗ ἴπε πδίίοῃ ργοἌοθοάοα, Μοϑοβ οἡ ἴῃ6 

ςουηϑεὶ οὗἨ [εἴῆσγο ἀρροϊηϊεά ἃ Ἰᾶγρὲ πυπιθεσ 
ΟΥ̓ Ἰηΐετοῦ Ἰυάρεβ, ννῆο δεσογάϊ ΡῚῪ ἅτε ἀϊ5- 
τἰηρσυ ϑηοὰ ᾿τοσ “ἴῃς ΕἸάοΓβ,,, του ἢ ροσμδρ5 
σΒόβθη ΠῸΠΙ δηηοηρϑί ἴπεπὶ: (ςἔ. Εχοά. χυ!. 
21 5644.; δηά «ἢ. 1. 13) 15, 16, δηά χχὶ. 1). 
Τῆο Το] ]ορο οὗ ΕἸάθτα μοννουοῦ ϑθοῖὴβ ἴο ἤλυθ 
τοϊδιποὰ ἴπ6 δα]υάϊοδίίοη οὗὨ ςογίδίη Ἵᾶϑ65 (ςξ. 
ΧΧΙ. 19. ΧΧΙ] 1ς, ΧΧΥ. 8), ὈΓΟΌΔΌΪ οᾶ565 οὗ 
ἃ ἀοπιεβίῖς παῖυγο. Τῆς ΕἸάεοτβ οὗ 7εΖγθοὶ 
(1: Κ. χχἹ.) ῥα ἃ Ἴοπβρίουουβ ραγί ἰη [6 
7υάϊοῖδ] πηυγάογ οὐὗὁἩ ΝΑΌΟΙἢ ; θα νγὰ σὴ Παγάϊν 
Ἰπΐοσ ἔτοπὶ δυο ἃ {γαηβδσίοη, Θβρθοῖδ! ] [ἢ 
ΑΒδθΐβ Κιηράοπιμ, ἴπαϊ ΤΠΕΥ ΟΥΙΠΑΓΙῪ δηὰ 
ΤΟΡΌΪΑΓΙΥ Ὄχογοῖϑδοά ροόνγεῦβ οὗ [15 ϑοσί. 

ΦΤῊς ΟΠ οΥβ" ἴοο (δῃοίετ!πι) Αγ ἔουπά 
85 Ὑ6]1 25 "ὑπὸ ΕἸάθγϑ" Ὀεΐοσο ἴῃς Εχοάυ5: 
Εχ, ν. το, ΕΘ 566 ποῖΐθ. δι ϑθα ἜΠΕῪ 
{ΠΟῪ ἀγὸ πηθηςοηδά νυν “ [6 ΕἸάοτ5" (Νυπι. 
ΧΙ. 16), ἀπά ψ “τῆς πᾶ ρα5᾽ (οἢ. χΧΥ!. 18); 
ἔγτοϊὴ νης ἢ ἰαϑὲ ρίδσα 1 ἄρρθᾶσβ ἴπδὶ {ΠΟῪ 
ὙΕΙ͂ ἰἢ 50ΠῚ6 ὙΥΑΥ͂ ΠοῃοοΓ δα ἴῃ [Πα δά Π}1η15- 
τγδίοη οὗ )υ5ῖῖσθ. [ἢ [οϑβῇ. ν"}}. 32 δηὰ χχίν. 
Σ πε ΕἸάογβ, ΟΠ σεσβ, δηά [υρ65᾽" τὲ θηϊ- 
πηογαῖρα ϑϑυθυδ!γ. 

Τῆς ἈΔὈΌΡΙπἰσῖ5 απὰ ἴῃ ἴπὸ ἴοχὲ [Π6 Οτοδίογ 
δηά 1,65ϑοὸγ ϑαημοάσιη. Νὸ ἀοιυδὲ ἴδ6 1, ,6βϑοῦ 
δαηβοάσπΊ σογγεβροπάθά ἴῃ διποίίου5 ἢ 
[δ Ἰος8] σοιιγί ρχονϊ ἀθά 1π χνυΐ. 18, 45 ἀϊὰ {Π6 
Οτγεδῖοσ ἢ [6 συρτγοπια σουγὶ οὗ χυὶ!. 8 
(ςξ, 8ὲ Μαῖϊ. ν. 2); δυῖϊ ἴδε ϑδδηβοάγιηι ἴῃ 
(δ6 οἰπιοῖ δηὰ ῬσΌΡΟΥ 96 η56 ννᾶ5 ΟἿΪΥ ἴη- 
δε τυϊοά «ἴον τπ6 γεΐασῃ το ἴπ6 εχιὶθ. ὙΠῸ 
Ταϊπιυά, αἰ βοτης Βεσγείΐη ὥῸΠπιὶ οϑορἢι5, 
ΒΡΟΔΚ5 οὗ ἴῃε 1,655 ϑδηθῃοα πὶ ἃ5 σοηΐδιηΐηρ 
Ἐυννδηςγ -ἴῃγεςα πηοι 615. 

[τ νου] ϑθὸπὶ πκοὶγ, ἔσομαι ἴπῸ ννογάϊηνς οὗ 
χυὶ. σϑ (ςξ, 1. 12 δηὰ Ϊοϑῇ. ἱν. 1), (δὲ {ΠῸ 
νδτίουβ οὔοοῦβ σοησογηθδά ἰη ἴῃς δάπγὶηἰπίγα- 
τίοη οὗ υ5ῖῖςς γεγα, ἴο βοπὶα εἼχίεηϊ δἵ ᾿θαϑξ, 
σἤοθεη ὈΥ̓͂ ΡΟΡυΪΑΓ οἰεςσοη. ΟΥ̓ [δε πιοάς 
ὨοννοΥοσ ἴῃ νυ ΒΓ ἢ [15 ννᾶ5 ἄοηθ 845 ννῈ]] 45 οὗ 
ΤΏΔΩΥ ΟΕ ρΑγΕσιΪΑΓβ, σις ἢ 85 ἴπ6 40.4]1ῆς8- 
Ὀοη5 τεαυϊγεὰ ἴῃ ἴῃοϑε ἴο δ εἸεοϊθά, ννεὲ αν 
ὯΟ ἱπξοστηδίίοη, ΤὍΠε ἀϊγοοίίοηβ ρίνθη οὐ ἴῃ 6 
ὙΠ0]6 5 ᾽]εςῖ ἴῃ οδαρίετβ χυΐ. δηὰ χυ!ὶ. ἀγὸ οὗ 
(ἢ τηοϑῖ βϑηογαὶ κὶπά, Τὴ ἰδηριιᾶρε 15 ἴῃ 



ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΝΥΝΊΙῚΙ. 

{ΓῸ ἢ τόσο [παΐ οὗ οὔδ δ] υάϊηρ ἴο οσιιϑῖοπηβ 
Δ ἰπϑι τυ ΟΠ Αἰ γεδαν οχ βίην ἀηὰ ννῈ]]} 
Κηόνῃ, ἴδῃ οὗ οπα ἔουπάϊηρ πεὸὺν Οπο9 ὉΥ͂ 
ἰοριϑδίίοηυ. Βιιΐ 1ἴ ἰ5 αυϊα ΥὈΙΓΑΓΥ ἴο ἀϑϑογὶ 
(ΑἸδΒπι, Κυδπεη) μὲ ἴ86 τοῦ σαπηοῖ Ὀυϊ 
αν δὰ Ὀείοσγες δῖπιὶ ἴπῸ 70υ.]ςἴ4] τοΐοστηβ οὗ 
16βοββαρμδί (1 δγοη. χῖχ). Α ῶὉσ ποῖα 
Δρροϑβιία ἐχρίδηδίίοη 5 ἔυγηιϑμοὰ ὈΥ ἴποϑα 
(45 Κεῖ) ψγ8ο τεπιϊπά ᾧ5 {παῖ Μοβεβ μδὰ 
Ὀδέογθ διπὶ η0 ἀϊδογρδηϊζοὰ τοῦ, Ὀυΐ ἃ π8- 
ἤοῃ Δἰγοδαῦ ἴῃ Ῥοβϑοϑδίοη οὗ οἷν} δηὰ σοὶ] ρ!- 
οὐϑβ ἱπβϑεϊζτιοῃ5 ; που τ] οἢ5 ᾿πάθοὰ ϑυς ἢ 845 
αν ἔῸΓ ἃρε58 βυβηςοα οὗ [πειηϑεῖνος ἕοσ [6 
ΡΌΓΡΟΘΕΒ οὗ ΠΊΔΩΥ δὴ ΟΥδηΐΔ] σοτηγιυην. [ἰ 
νγ85 Θδηου δ ἐπογεΐοσο ἔον Μοϑεβ ἴο ΔῪ ἀόννῃ 
ὈγΟΔΩΪ ἴἢδ σεπογαὶ Ῥγποῖρ 68 ἴο Ὀ6 Κορί ἴῃ 
γίονν δηά (6 ἰάυζοσ οὐ[]1η65 ἴο Ὀς ζΟ]]ονν δά ἴῃ 
τνουκίηρ [Π656 οι, Ἰρανίηρ ἀοἴδ1}5 ἴο Ὀ6 ἐνοϊνρὰ 
85 ΕἸγοιιπιδίδηςο5 δηά ἴδεῈ πδίυσαὶ ἀενεορηιθηῖ 
οὗ (δὲ πδίΐοη πιρῆϊ συρρεοσῖ. Ηδστα 85 6Ἶ56- 
ψνΒεγο [ῃ6 Μοβαὶς (οάδ 15 ἀδειρπηθὰ ἔοσ ἃ ἴτεθ 
δηά ᾿πάσροηάδηξ ρεορίθ, δηὰ ᾿ἰοανεϑ 5οορῈ ἔῸΓ 
[(μαῖ πδίϊοηδὶ ΘΠΕΓΡῪ ὙΙΟὮ ΜΝ} ποῖ [81] ἴο 
Ῥγονϊάθ 1156 ΠῚ οΥρδηϊζαίΐοη δοσογάϊηρ ἴο 
ΘΠΊΟΓΡΕηςΙ65.. ὙΤἢο Νὸν Τοβίδιηθης {γοδίϑ ἴῃς 
Ομηϑίίδη Οἢυτγοῖ ἴῃ ἃ 5. ὙἸΓΕΥ ἀπδϊορου πηΔῃ- 

“ποῦ οὐ ἴΠ6 |1κὸ οἶδϑϑθβ οἱ βιιδ᾽εςΐβ, βυςἢ 45 ἀϊ5- 
ΟΡ] πο, σονογησηθηΐ, ἄς. πά: τὸ βεῖ ἕοσίῃ; 
»ιεῶπς ἰεθὶ ἸΑγρεὶν ἴο ἴπ6 ἀϊδογεοη οὗ ἴδ6 
ΤυΪ]οτ5 οὗ 1ὴ6 ΟΠυτοὶ ἴῃ ἀἰβογεηΐ ἀρὸθ δηὰ 
ςουηίσιο5. Ὅἢδ σοη ΠΥ οὗ 6 ΟΒυγοῖ ἢδ5 
ὈΘΘΏ ὈΠΌγΟΚοη ΠΌΤ ἴα ἀδγ5 οὗ ἴῃ6 Α ροβίϊεβ 
ἴο {π6 ργεϑεηΐ; γεῖ ἴπογε ἅγὸ πΔΩΥ ἀεδίεδὈ]α 
4ιυεβίοη5 845 ἴο τνδί νγοτὸ ΘΟς 65: 5110 84] ̓.5Δρ65 
δηἃ Δγγδηροιηθηΐβ ἴῃ Αροβίοϊις ἀδγβ. Ηον 
ΤῸ ΓὮ πιοῖὸ τηυϑὶ (15 Ὀ6 οχρεςίοά 45 ἴο 86 
ᾺΥ Τλογο δησίοπὶ ᾿πϑιἰοη5 οὗ ἴῃς [εννϑἢ 
ΚΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, ΜΠ] ἢ μάνα Ὀρεη ἴοο ϑσνερὶ ΑΥΤΑΥ 
ΘΠΈΓΟΕΙΥ οὔςὸ ἂδηὰ δρδίη ΟΥ̓ οὐδεν Βα ΠΉ] Πρ; 
ΠδΔ[ΟΩΔΙὶ οδἰδην τυ, δπὰ δᾶνα ΠΟῪ Ὀδεη ῸΓ 
εἰξῃΐίθθη Ὠυπάτγεα γεαγβ οχίιηςῖΐ ! 

τοὺ. 14---1ῦ. 

ΤΓὨΐδθ ρᾶΞβαρῸ 15 οὴδ οὗ ἴῃ τηοβῖ ἱπηροσίδηϊ 
διηοησϑὶ ἴθοϑα Ὀγουρῆϊς ἔογνναγά ΟΥ̓ ςογίδίη 
ΟΠ ς5 85 ὑσοοίβ [δὲ ᾿ειυςεγοΠΟΥ νγᾶὰ5 ποῖ 
νυ τθη ὑη{1] της τἰπιο οὗ (Π6 Ἰἰαΐογ Κιηρβ. ὙΠῸ 
ΡοΟβοη5 δϑϑιπιθαὰ ὈΥ ἴπεϑ6 οὐ ς5 (ε. 5. Ν δῖοσ, 
Ὀε Μνεῖῖϊο, Ὗοηῃ Βοβίεη, Ενναϊά, ΕΑἰθῆπι, 
(ὐοἸεηϑο, ὅζς., δηὰ ὄνοη ΝΊΠοΣ, ὁ Κοαὶ ἊΝ ὅτῖ- 
εὐῦ.᾽ 5.ν. χη) ΤΑΥ͂ Ὁε {ἢι5 δἰαϊοά : 

(1) [τ 15 ἱποοποείνδοϊς [μα Μοβοβ, στβο 
ἀϊοὰ ποτὰ ἤδη ἴμγος σθηΐζυγίθ5 Ὀδρέογε τομαὶ 
ξονογηπιθηϊ ννᾶ5 ἰηἰγοάπςδά ἴῃ ἴδ6 ρέγβοη οὗ 
58], οδη πᾶνα πδᾶθ τπθηϊίοη οὗ ἃ Κίηρ 85 
ἴΠεθε νύ. ἀο; δβρθοῖα!νγ 45 ἴῃ ὈῬυϊποὶρ 65 
δηά ἴθῃου Οὗ 5 Ἰορ!ϑἰδίίοη ἅγὸ ἀδοιάθαϊγ ποὶ 
ΤΠΟΠΔΙΌΒΙΟΔΙ. 

(2) [{πῖ|δε παιτδῖνο οὗ (πῸ ἀρροϊηπίτηεηξ οὗ 
5411}, Ο 1 8. Ψ11]---ΧΊ., ἴΠΟΓῸ 15 ΠΟ Τοίθσοποο 
νυ αΐονοσ ἴο ἴπε696 σον ϑίοῃϑβ οὗ οι ΘΥΟΠΟΙΏΥ. 
Υεῖ δά [8656 θδθη ἴμεη οχίδηϊς εἰἴθοσ ϑαπλυοὶ 
ταυϑὲ δᾶνα αυοϊοα ἴποπὶ ττῆθη βροακίηρ οὗ 
“ἢ τηδηπεῦ οὗ {πε Κίηρ," οὔδρ. ΥἹῖϊ. δηὰ χιϊ., 
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ΟΥ̓ [6 ΡΘορὶα βανὸ δορθὰ ἔμθπὶ ἴῃ νἹ πο οη 
ΟΥ Οχοῦϑο Οὗ {πεῖν ἀδθϑῖσγο ἴο ἢδνς 8 ἰκὶπρ. Βιυῖ, 
Οἡ ἴΠ6 ΟσΟΠΙΓΑΣΥ, ϑδπλι6ὶ σμλγροβ ἰἃ οὐ (86 
ῬΘΟΡΙῈ 45 ἃ τοδὶ νὶοκοάηθββ (μδὲ ΠΟΥ Πδὰ 
δϑκοὰ ἃ Κίηρ; δηά ἴδε ρβξορὶς ἱβεσηϑεῖνοβ δά- 
τη [ΠΟΙΓ σα] ἴῃ [η6 πλδίξου, σ 5. Χὶὶ. χ7---19. 

4) ὙΒΘΡτγΟΒΙΙΠΟἢ5 δρδιηϑῖ δοσυτηυ δίίοπ 
ΟΥ̓ ἤογβεβ, ὑνινοϑ, δηὰ ἰγεάϑισγε, τὰ ον θη] 
διρροδιοα ΌΥ ἴΠῸ ἰβίοσυ οὗ ϑοϊοηοῃ; ςἢ 
1 Κὶ. χ, ,26---λοὸ δηά χὶ. 1---4. 

(4) ΦὍΒε τεέδγεπος ἴο ἴδε {γδβῆς ἴῃ ἤουϑοβ 
ὙΠῈῺ Ἐργρί Ροϊπίβ ἴο πε {ἰπιὸ5 οὐ [86 Ἰδίοσ 
Κιηρβ οὗ [υάδῃ; ςἢ, 15. 11. 2, ΧΧΧΥΪ. 9; |6Γ. 11. 
18, 16, ΧΙ, 1 ς---1ρ, ὅτε. 

Οη ἴδεβε σ»τοιιηάς [ἴ 15 ατσυδὰ {πὶ [ἴῃς 
Ῥδβϑαρθ ννᾶϑ ΤΟΥ ΔΙΗΪΥ ρεππρά ἰοηρ δῆογ τῇς 
ἀλῖς οὗ Μοϑβεβ, δπὰ ἱπάροά ϑιιδϑεηιιθηίν ἴο 
[86 τεΐζῃ οἱ ϑοϊοπιοῃ, δηά πιοβὲ ργοῦδΟΪΥ ἰπ 
1ῃ6 ᾶξὲ οὗ [εγεπηδἢ. 

Βιυῖ 1ἴ ΠΙΔΥ Ὀ6 δηϑννοσεά: 
(1) ἔνε 1 νε ὀχοϊυάς ἔτοπι ἴΠ6 χυεϑίίοη 

Μοϑεβ᾽ ϑυρεγῃδίυγαὶ σϊβ, ἢ6 ΠΊΔΥ ὙΘΤΥῪ Ρτγο- 
ὈΔΌΪΥ πᾶν σοπίεπιρίαῖοα ϑυιςἢ ἃ σΟΠΕΪΠΡΘΠΟΥ 
85 [5746] νυ ]5ῃ1ηρ δὲ σός ἘΠῚ6 ΟΥὁἩὨ ΟἴδοΣ ἔοὺγ ἃ 
Κίηξ, δηἀ δβρεςῖδ]ν πᾶν {πουρῆς ἴα Πἰκοῖγ, 45 
(86 ἴοχί ρῥγεϑοηΐβ ᾿ξ, βοὴ [86 ρϑορὶς πδὰ 
βειἸοὰ ΠΟ σεῖνοϑ 'ὴ [6 ρσγοπϑοὰ ἰαπὰ. ὙΝΏδη 
νγ6 Τσοηϑίάοσ (αὶ ἴΠ6 οἐχρογίσηος οὗ Μοροβ, 
Ὑν]ὰ6 45 ᾿ξ πο ἀοιιδὲ ννᾶ5, νγου]άὰ ργοῦδὶγ 21] 
ἴο δῇογάα ἃ βἰηρὶο ᾿Ἰηϑίδηςς οὗ ΔΩ ϑοςἸδὰ οοπ- 
ΤΑΥ͂ σονογποὰ οἴδπεγννιθϑα ἤδη ΟΥ̓ ἃ πιοη- 
ἃτῸἢ, ψ͵ὸ τ ρῆϊ ΚΑΙ ΓΙ ἄγρὺς (δαϊ [ἴ 15 πιογὸ 
ΒυΓΡΓ ϑιηρ ἰμαΐ ἢδ 5βου! ἃ μάνα ἔοιιπάθα ΔηῪ 
ΟἾΒΟΥ ΡΟΙΠῪ δηὰ Ὄχροοϊοὰ τμδΐ ρο γ ἴο οη- 
ἄυτα, 45 6 ἄοεοβ, ἴδῃ ἴο πὰ Πῖπὴ Ἔπίοσγίδιπίησς 
της Ξυρροϑιίίοη {Πδὲ 5γδοὶ τρῶς νυ δ ἴο Ὀ6 
ξονοσποὰ 85 81}1 οἴ βοσ πδίϊοηβ ψγΕσῸ. 

ΓΕ τ[}6 ᾿πϑειςυ!οη5 οὗ Μοϑοβ ἃσὸ ΠΟ;-ΠΠΟΏΔΓ- 
Ἑοδίςδὶ, γεῖ πεϊῖ μετ δᾶνο ἴΠῸν ΔΩΥ δτοδίευ ΔΒ ΠΙΤῪ 
ἴοσ οἴμεὺ βρεςΐδὶ ἔοσπιβ οὗ ςἶν}] σονοσγηπιοηΐ. 
ΤΒο τηδίη ρυγΡοϑοβ οὗ ἢ15 ἰᾶνν ἀσὸ σοὶ! ρίουβ δηά 
ἘΒοοσσδίοΔ] ; ἀπά ἴποϑε ἄγὲ σδγο ΠΥ ϑεσυγοά 
ΌΥ εηδοϊηοηῖ. Βυῖ [ΒΟΥ σουϊὰ Ὀ6 δἰἰαϊποὰ 
ἃ5 ὙῸΙ1 ὑπο Κίηρθ 85 υπάου ρσγορμείβ ᾿ἰκ6 
Μόοϑεβ, ϑϑῃοσαὶβ κα [οδῆυδ, ΟΥ ἠιάξοβ ᾿ἰκὸ 
ϑαπλι6]; δηά δοσογα ΡΥ πὸ ἀσἤηϊε ΡΟΪΠῪ 
ννὰ8 ΟΥἩ Ὠινίηα ΔυΪΒΟΥΥ ἱπιροϑοὰ οἡ {πὲ 
76νν5 ἴῃ ρεγρείυ γ. 

ΝΕΙ͂Βοσ 15 186 δε Ὀεΐογε ι.5 [6 ΟἿΪΥ 
οπο οὗ {86 Ῥεηϊδίθυς Μη νυ] ἢ 41} .5] 0 566 πὶ5 
τηδὰθ ἴο Κίηρβ οὗ 15γ2ο]. Οἱ. ὕσεη. χυῖϊ!. 1ό, 
ΧΧΧΥΪ. 21) ΧΙΧ. το; ἔχ. ΧΧΙΙ, 28: Νυπι. χχὶῖν. 
17; Ὠδυῖ. χχνυ!!. 26. [{ 15 ποῖ ἴοο σλυςἢ ἴο 
ΒΑΥ ἴῃδί 1Π6 ρσόϑαρε οὗ σουδιυ ἴο σοπὶο ρεῖ- 
νδεβ ἜΥΘΙΎ ρατΐ οὗ ἴΠ6 ΘαΥῪ Δπη8]5 οὗ ἴῃς 

ῬΪ6. 
() Ιη ΡΥ ἴο ἴΠ6 ϑεσοπά ροβίοῃ, ΙΕ ἰ5 

ἴο Ὀ6 τεπιειηθεσοά [μαΐ ἃ ἀϊγεςῖ δηὰ ἔογηιδὶ 
φυοϊδίοῃ οὗ Δῃ ΘΓ] ΟΣ ὈΟΟΚ ἰη ἃ ἰδίεσγ ἰ5 ποῖ 
δῖ 811 ἴὴ ἴΠ6 τιδηπεῖ οὗ (6 ΟἹά Τοκίαπιοηΐϊ 
Ὑτοβ. Ὑοεΐ [6 τοηυεβὶ οὗ [6 ρϑορὶε (1 8. 
Ὑ}}}. 5). “Μᾶαϊο υ ἃ Κίηρ ἴο υάρε υ {ἶκὸ 4]} 
[δε πδίΐουβ," 15 ἴῃ ἴεστῃβ ΥΟΙῪ [ἰκ6 
{Ποϑ6 ἐπ ρ] ογοὰ 1) ευϊ. χν!!. 14. [5 [86 χϑϑοση- 
Ὀίδποθ δος ἀθηϊδ ὁὺ [τ ἰ5 μαγὰ ἴο {πιπ|κ 30 
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ψΒοη νὰ ἤηά δαπιιοῖ, ἴῃ ργεϑοητηρ ὅ401] ἴὸ 
[ἢ6 Ρεδορὶθ 45 “πὶ νβο ἴῃς 1 ογὰ Βαῖδ 
ΠΠοϑθη,, ἋΣ 8. Χχ. 24, ΘΙΏΡΙΟΥ ΠΡ δξαῖη [Π6 
τνογὰς Οὗ 115 νοῦϑο οὔ Ὠθυϊζ, ; δηὰ ἴῃ ἢΪ5 6χ- 
δΒογίδἔοη, σ 8. χὶϊ. 14, τοργοάποϊηρ ἴπ6 ἴοῃο, 
ῬὨγΑβΘΟΪορΎ, δηὰ σῃεΐογιοαὶ δοσιπγιίδίίοη οὗ 
οἴαιιϑος ὑν]ο ἢ ἀγὸ οδγαςίοσγιϑες ξοδίυσες οὗ 
ευϊ. (ςἔ ευῖ. 1. 26, 43, ἰχ. 7, 23) ὅζα.). 
ἴτ 15 ἐπεγοίοσε ἴοο σης ἢ [0 54Υ ἴῃδί πὸ 8]}1- 
βίοῃ ἴο {86 ρᾶϑοᾶρὲ οὗ ᾿δυῖϊ. Ὀεΐοσε 5 σδῃ Ὀδ 
ἐουπά ἰη σ 8. νἹ}].----Χ!, 

(3) ΝεΈΠοΥ 15 1 σοττεςξ ἴο δϑϑισης [δδῖ 
ϑδϊημδὶ σοπάἀοπγηδά [Π6 ἀδπιδηά ῸΓ 4 ἰκῖηρ 85 
ἴῃ 1561 ἃ σἷὶπ. Α5 ἰῇ 50 ΠΊΔΠΥ͂ ΟἴοΥ ρᾶγίβ 
οὗ ϑοπρίυγο, 50 ἰῃ τῆς ἰδηρσυᾶρε δϑο θὰ ἴο 
Οοὰ 18. Χ. 18, 19, ἃηὰ ἴο δαπλ16} 1 85. Χίϊ. 
77, ΤΙ ΞΟΟΠΟΘΡΈΟΩΙ Αγῖϑε5 ἔτῸΠ| 1514 1Πρ ραττὶ- 
οὐἶὰγ νοῦϑεβ, δηὰ Ἴσοηβδίσγυϊηρ, (Ποπὶ ᾿γτόβροο- 
ἘΙνοΙγ οὗἩ 186 σοηΐοχίύ. Βα νὰ ἀμ} ποῖα 
(παῖ Οοά, τσ 8. νἱῖ. γ, δη]οϊπθα ϑδπλιεὶ “ἴο 
ποάγκοη ἴο δος νοῖςα οὔ ἢ 6 Ῥθορ]ε ἴῃ 8}} (δὲ ἴΠῸῪ 
5ΑΥ,. 1ἴ [5 ηοΐ ροβϑίθϊ]ς ἴο τορατὰ τῆς ἀοιηδπὰ 
ἰῃ πυσδίίοη 8ἃ5 οὴα ννῃϊς ἢ ἴδ βασγοὰ νυσιῖοῦ 
1Ββουρῆς ΔὈϑο] οὶ γ νιοκοά. [Ι͂Ιἢ {τ [ἴ 15 
Ρἰαἰη, ὩΡΟη ἃ 5υγνοΥ οὗ [με Π οἷο γα ϑδοῖίοη, 
(αὶ [ἴ ννᾶ5 ποῖ (6 πιοτὸ ἀδϑῖγε οὗ ἃ Κίηρ 
ὙΠΟ 15 Ὀ]αηοά, Ὀιξ (ἢς {ἰπ|6 δηὰᾶ οἰσουχτη- 
δίδηςοϑ Ὁπάοσ Ὡς ἢ (πὲ ἀεδῖγε ννᾶ5 πιδηϊ- 
ἔεϑσιθά. [τ πρῃϊ δι. ἤάνα δε Ἰηποσεηΐ ἴο 
Ββανθ Ὀγχουρῆῃξ ἔογνναγαά ἃ ϑοῆοπὶθ ἴοσ ἃ σεραὶ 
δονογητηθηΐ δὲ {86 ἀθαῖῃ οὗ (πε ἀἰν πο} ρΡ- 
ΡῬοϊηϊοὰ ἰυμάρο, δηὰ ἴῃ [πε αὔϑοηςθ οὗ ΔηΥ͂ 
αἰγεςιοη5 ἔτοπὶ Οοα τεβρεςίίης ἃ 5 ισσαβϑου. 
Βυΐϊ {ΠεῈ φῬϑορὶε ἀδϑίγεαὰ ἴο δεῖ δϑθ δδπ)μεὶ, 
ἃ τῇδ ΜΠῸ δά πὲ βροϑςῖδὶ ἀρργοναὶ οὗ ἴῃς 
Πινῖηε ἢρδά οὗ [πε [ΠΘΟΟΥΓΔΟΥ, διὰ ὑροη ἃ ῥγε- 
(οχὶ ““ ΒοεμοΪὰ ἴπου τὶ οἱ α,᾽" (ἃ 5. ν}}. 5), νν δ ἢ 
οδη ΠαγαΪγ πᾶνε ΘΟ δίποοσα, ϑθοῖηρ ἴδαΐ 
ϑδπλιιεὶ ᾿ϊνεά ἴο ἴδῖκα ἃ ἰθδάϊηρ ραῦΐ ἴη μι ]1ς 
ΔΙλΙγα ἔοσ βοῖὴς (Ὠϊσίγτῆνε γολῖβ δἴεγνναγάϑ; 
δηᾷ ἴῃ ἀϊδίγικι οὗ σοά᾽β ν1}} δηὰ ροννεῦ ἴο 1η- 
ἴεγροβα ἔοσ {Π6]γ ϑιισσουγ (1 8. χἰϊ. 12) δρδιηϑί 
τῆς αἴΐδοκ οὗ Νδῆδϑῇ, κίηρ οἵ [6 Απηπηοηϊῖοβ. 
ΤΣ δἰϊοραϊίοη ραϊηϑὶ {Π6 5οηὴβ οὗ ϑ4π)6] 
(1 85. νἱ1. 2. 544.) ννᾶ5 νδ]Ἃἃ στουηα ἔὸσ σὰ - 
τηοηβίγαηςο, ὈὰΐϊΪ ποῖ ἔοσ ϑοϊζηρ δϑιάθ οπθ 
ψΒοτὴ (Π6 Ρθορὶθ Ποιϑεῖνοθ ἀἰά ποῖ ἀᾶτε ἴο 
ἀθὴγ ἴο μᾶνθ Ὀθθῃ 8Ἃ5 Ὁποοῖτιρί 845 πῈ νγᾶϑβ 
ΔῸΪῈ δηὰ ἀπΠΠρεπὶ ἴῃ Πῖ5 ἀιιε5 (1 5. Χι!. 
1--). [15 1ἴὴ 5ῃογί ουἹάθηϊ [δῖ [πε ἀδιηδηὰ 
ἴοσ ἃ Κιῃρ ἄσοόϑθ ῬΑΓΓΥ ουὖἱ οὗ [δαῖ συ] ρδῦ]ς 
Ῥγοπθη655 τονναγάς ἱπηδίίοη οὗ μοδίπεη ἢᾶ- 
[ἰο5 ὑνΒ:ςἢ 50 οἴϊεη ἰδ [ἴῃς ῥθορὶε ἱπῖο εἴτοσ; 
ΡῬΑΙΤΥ οὐ οὗ ἃ ρΘονυ ἢ ἱπιραίθηςσα δ ςογίδιη 
ΑΌυ565 οὗ ἃ τεπηθά δ ]6 δηα [ΕΠ ΡΟΥΑΤΥ οδᾶ- 
ταςῖογ; δηά ρῬαγΠῪ οὐΐ οὗ ἃ ννδηΐ οὗ ἐδ ἴῃ 
τὴς οὗὨ {γ|4]. Εοσ ἴπ6ϑ6 γϑᾶβοηβ ἴῃς ἀεπηδηά 
ἴοσυ ἃ Κιῃρ ννᾶ5 5:πι] δί [6 {{π|6Ὸ 11 νγᾶϑ γηδά6, 
ἃηἃ Ὀδοᾶτης ἀουΪΥ 50 ννῆθη ροτγϑϊϑίθά - ἴῃ 
δραϊηϑὶ ἴδ6 τοιποηβίγδηςσεβ οὗ οα δ ρσορδοεῖ 
“μ 5. ΥὙἹ11. το 54η4.); δηά τπουρὰ Οοά ὑδάς 
ἃΙ16] ἴο “Ποασκθη ὑπηΐο (ἢ6 νοῖϊςς οὗ [ἢ6 

ΡΘορΐο,᾽" γεῖ (Ηοβ. ΧΙ. σα) “Ης ξανθὸ ἔπθηὶ ἃ 
Κη ἰῃ ΠΙ5 δηρογ.," ΤὙὝΒετο 15 1πεγοΐοσο, οἡ 
ἴ[ἰὸ Βοὶε, ἢο τϑαὶ τεριιρηδηοα Ὀεΐννεθη (Π6 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΝΊῚΙ. 

Πδιγδῖϊνο ἰῇ ἃ 8. υἹ}}.---χι!. δηὰ [Π6 ρϑϑβδλρθ οὗ 
ει. Ὀεΐοτε ὃ. 

(4) Τα 5 π]ΑυΥ θεῖννθοπ Οὐγ ρᾶϑδᾶρε οὗ 
Ὠεδυῖ. ἀπά σ Κ. χ. ,26---2ο, χὶ. 1--- ς σδηποῖ 
Ὀε ραϊπβαγθά. ὙΠδ ΟὨΪΥ ορεπ (ΠΠτογΑΓΥ) η0165- 
ἴοῃ 15 ψνΒοῖΠοΥ ἴΠ6 ντιῖοῦ οὗ Πευϊ. ῃπἀ {86 
Ῥάϑϑαρὸ οὗ Κίηρϑβ δείοσε δἰπὶ, οὐ (6 νυτεσ οὗ 
Κιίηρξ ἴῃδὶ οὗ ἤευῖϊ. Ὑπὸ Ὀγοδὰ σγϑᾶϑοηϑ οὐ 
ὙΠΟ ἢ ννα ἀδοιάο ἔοσ [ἢ Ἰδίίον δἰϊογηδίνο ἃγῸ 
8εῖ οὐδ ἴῃ ἴῃς [πίτοἀυςσϊίοη. Ηδτο ννὲ ΠΊΔΥῪ 
ποῖο τπαὶ 1ἴ 15. οἰθαγ ἴδ 16 νυσιῖεσ οὗ ἡ Κ. 
μαὰ ἴῃ νοῦν ποῖ ΟἿΪ εουῖ. χνῇ. Ὀυΐ 4150 
ει, νἱ]. 3, 4, 4ηά Εχ. χχχὶν. τό. 

Νοιβδίηρ σδὴ Ὀδ ρἰδίποῦ ἴδῃ [μδὲ 6 ᾿πίθῃ- 
(ἴοη οὗ ἴθ δυῖμογ οὗ σ Κ. ἴῃ χ.' χ,)ό 5η4. 15 ἴο 
ἴγασο ἴπΠῸ Ὀδοκϑιιάϊηρ οὗ ϑοϊοσηοη ἴο ἢϊ5 κ15- 
τεραγὰ διηϊάϑὶ ἢ͵5 Ῥσγοβρευγ οὗ ἴΠ6 νν Ὠο]θϑοπλθ 
Γοβίσγαϊηῖ ἱπιροϑεὰ ὈΥ ἴῆς Ὠίνιηθ ἰανν. ΤΙ 5 
Ἰηϊοποη ΠσοπΊθ5 οι ΕΧΡ]ΙΟΙ ΠΥ ἴῃ ΧΙ, 2; δὺϊ 
ἴ 15 Ὧο |ε55 Ῥεγσερί!ο, ἸΒβου ἢ ἱπιρ] θά, ἴῃ 
(Π6 ργθοθάϊηρ Ἴσοηϊοχῇ; δηὰ ἴπογο 5 ποϊδιηξ 
ἴη τῆαϊ ςοηπίοχὶ Ὡς ἢ [86 ψτιίοῦ σδη μᾶνὸ 
Βαά ἴῃ νἱενν ὀχοθρί οὖσ ρᾶάϑϑαρὸ οὗ Ὠθυΐ. 
ᾳ) ΎΤΠΟ δἱθραίίοη (μδὶ ἴπῸ σϑϑι ΠΟ ΟΠ5 

Ἰαϊὰ οἡ 1ῃς Ξυρροβοὰ Κίηρ ὈὉγ Ὠοιυῖ. τοβοςὶ ἴῃ6 
Ἰάδαϑβ οὗ ἃ ἰαΐῖοσ 58, 15 5 ΠΊΡΙΥ ἀΥδιγασγ. ὙΠῸ 
Ἔχοθβϑος ἑογθιἀάθῃ ἴο ἴῃς Κιηρ οὗ [5γδϑὶ ννεῖθ ὅ 
(Ποϑ6 ἴῃ ΏΙΟΒ δαϑίεσῃ ροϊζεηϊαϊοβ ννεγε σοηΐ 
ἴο ἱπάϊι]ρο; ΠΟΙ, ϑυρροβίηρ Μόοϑβεβ ἴο δᾶνθ 
[πουρῆϊ οὗ ἃ Κίηρ δ 4]], 15 δηγτΐηρ τογα ἴῃ 
Κοορίηρς ΜῈ [ἢ6 σοηΘΓΔΙ βρὶ γι οὗ ἢ15 Ἰθρ!51- 
ἰαϊίοη τῆδη {πᾶς πὸ βδβοιϊὰ ἤᾶανα βοιρῃῆϊ ἴο 
Βυλτὰ δραϊηβὶ ϑοπῖα οὗ (ἢ6 τῆοτὸ οὐνίουβ δηὰ 
ΟΥ̓ ΙΠΑΙΎ αὔυ565 οὗ ΟτἹοηῖϊδὶ ἀθϑροί βγη. 

(6) Τμε οσδιίΐοη δραϊηϑδὶ “" σδιιϑηρ [πῸ 
Ρἷο ἴο τοίυσῃ ἴο Εφγρι" (ει. χυιϊ. τό), 

15 ἸΠΟΥΟΌΡὮΪΥ σοηῃπίϑῖθηϊ ννἢ [Π6 σΠατγαςῖεσ δηὰ 
αἰγουπιβίδησοβ οὗ Μόοβοβ. Αρδὶη δά δραΐῃ 
ἀο ννὲ τοδὰ οὗ ἴῃς ρεορΐδε Ἰοηρίηρ ἔογ ἴη6 ἰδπὰ 
1Π6Υ Πδὰ Ἰεῖ Ὀεμιπα (ςξ. ἔχ. χνὶ. 2; Νιπι. χὶ. 
2); πὰ [Π6Υ οποε δοΐιδ!}Ὺ ργοροβοά το "Δ ΚΘ 
ἃ σαρίδιη δηά σεΐυση ἴο Ερυρὶ" (Ναπι. χῖν. 4). 
Βυϊΐ «ῇεὺ της ρίογίοιιβ γεῖρῃβ οὗ Ὀανίά, ϑοῖο- 
τοη, δηά οἴδπεογβ, ἴῃς Ὀυμάϊηρ οὗ τ6 Το πρΙςο, 
δηά {πε Ἰοπρ δπηδὶς οὗ [5ΓὯ6] ἃ5 δὴ ἱπάθροπάθηϊς 
παίίοη, ἱ ννουἹά πᾶν Ὀδθη γθροβίοσγοι ἴο 
ΤῊΘΏΤΊ ΟΣ 5010} ἃ [Ὠηρ 85 στερ δπίηρ ἴΒ6 [6νν5 
ἴη Εργρί. 

(2) Ἐφυαιν δοουστὰ νου 1 αν Ὀδθη 
ἴη {6 ἀδγβ οἵ ἴδε ἰαΐοσ Κίηρβ ἴο ἑοσ! ἃ τΠ6 
σδοῖςθ οὗ δὴ 8] 6 ἃ5 Κῆρ. Νὸ οὔθ νοιυ]ὰ 
πᾶνε τπουρῆς οὗ δυο δῃ ἀρροϊπίπιθπι Ὑνἢ}15ῖ 
(86 56οα τογδ] ννᾶϑ ὑσο ῆς 1Π 5ουθσγαὶ Ὀγάποῇ65. 

(8) ὙΒε τυ]θ5 ἰαϊὰ ἄοννη ἴῃ εξ. χνί!. 
Τοϑροοῖπρ ἴῃς Κιηράοπι ἀο ποῖ [πεγεΐογε Ὀθᾶσ 
[86 τρᾶγκϑ οὗ ἃ ἀδῖθ ἰοὴρ δῇϊοσ [ῃδϊ οὗ Μοβεϑ, 
Ὀυΐ ταΐθοῦ [Π6 σοπίγασγ. [{ ἰ5 ἃ βίης 1105- 
ἰγαϊίοη οὗἨ ἴδε ρῬεγειηρίοσυ ϑρισὶς ἴῃ ν Ὡς ἢ 
ΔΥΡυμοηΐβ οἡ {Π15 δι ιθ]οςξ ἄγὸ στηδηυξδοζυτοά, 
(δὲ νὰ πὰ Εἰθῆπι σουρ]ηρ [815 Ρραβθᾶρο 
ἢ δυῖ. Χχυ], 68, δηὰ βηάιηιηρ ἴῃ πε ἴννο 
δνίάθηςε οὗ ἃ ἰγεαῖγ ὈΥ ψῃϊςἢ Μδηδβοεἢ ἢυγ- 
ὨϊΞΠΘα ᾿ΠΓΔΠίσΥ ἴο ἴπ6ὸ Εργυρίίδῃ Κίηρ Ῥϑδπι- 
ΤΟ. ς ἢ 5 [η γοϊγη ἔργ ποῦϑοβ. Δοςοζάϊηρ ἴο 
ιοάογυϑ (1. 66), ἀπά Ἡετοά. (1. Σς2), Ῥϑᾶπι- 



γ. 1---4.} 

τηοτςδι5 ιγοὰ 5βο]άϊοῦβ ἔγοπι Ασαῦῖα ἀπά Αϑία 
Μίποσ; Ὀυξ ἴδετε 15 ποῖ ἃ 5ἰηρὶς διβίογοδὶ 
ἴγδος οὗ ἴδε βιιρροβοά ἰγθϑῖῦ ἴῃ ΔΩΥ͂ τοῦ 
βϑογοὰ ΟΥΓ 5ϑουϊαυ; δηὰ πὸ πιοπίίοη οὗ [θὰ 
δῖ 41] ἰῃ τῆς Ηἰδίογίδη5 γοξεττεά ἴο. 

(9) Ν'νε πιὰ δαά {μαΐ ἰΐ 15 ψυϊε υηϊπ- 
16] 10]6 πονν δηἀ ΝΥ ἃ ἰδίεσ νυυϊζεσ, ἀθϑι την 
ἴο Ρᾶ55 υπάδσ ἴἢε πᾶπὶε οὗ Μοβεδβ, οουϊὰ αν 
Ρεπποὰ ἃ ρᾶϑϑαρὸ Ἔχβι της ἴΠ6 ΡΘΟΙ ΔΓ 165 
οὗ 186 οὔθ ὑπάϑγ σοηῃβθἀογαίίοη. Ηδ ςου]ὰ 
ποῖ δᾶνο ἀεδρησὰ ἰἴ 45 δὴ Ἔχδιήρ]ς οὗ [Π6 ργο- 
Ρδοῖίοαὶ ρονγεῖβ οὗ {π6 ρτοαῖΐ ἰαννρῖνεῦ οὗ 
15γδοὶ, ἔοσ 1Ὁ 15 50 νΑρΌ ΙΥ δηᾶ βεΠογΑ ΠΥ Τοοη- 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥΠΠ. 
1 7.6 Ζογά ἐς ἐλε 2νγνίεεί"᾽ απια Ζ ευΐίεη᾽ ἑπλϑρ- 

ἑαμεσ. 3 724 2γίεθ ς ἀμεσ. 6 7124 Ζευϊίεὶς 
2ογήοι. 9 7.4 σαὐογηπαίίομς 977. (Δὲ παΐσος 
αγέ ἔο δὲ αυοξσ. τς Οἀγίτέ ἦς Ῥγοῤλεί ἐς 
ἔο δε ἀεαγά,. 40 7ἦε ῥγωσωπιρέμοις ῥγνοῤῥεί ἐς 
ἕο Ἅϊ2. 

ΗΕ ργίεϑίβ τῆς 1,ονιζοβ, σπαὶ ἃ]]} 
τῆς {τῖδε οὗἉ [,ονὶ., 45}}411 ἤᾶνε πο 

γί Ποῦ ἱηπογίδηςς ἢ [5Γγδεὶ : {Π6Ὺ 
Στ ςοι... 584}} οδξ (6 οβεγίηρβ οὔ τῆς ΓΟῸΚῸ 

τηδάς ὈΥ ἤτε, ἀπά ἢ85 Ἰπμεγίϊληςα. 

σηαρ. ΧΥΠΠ. Ὁ Έ5: βροακίηρ οὗ [6 
δυϊάο5 δηά τυΐοῦβ οὗὨ [86 Ῥεορὶε ἴῃς Ἰερ βἰαῖογ 
ςου]ά ποῖ νγΠΟΪΙΥ οπλῖξ [π6 ῥγιθϑίβ, [Π6 1 ον 65, 
δηά [Π6 Ῥγορβεῖβ, ἰβοιυρῇ ἢ15 ἀεϑοπ ρέοη οὗ 
[Π6 Θςος οϑδϑῖῖςαὶ 16 οὗ [πΠ6 πδίίοη μδὰ ἰοὰ 
Ηἴπὶ Δἰγοδαν ἴο ἔγεαΐ σοριουϑγ οὗ {ποῖγ οβῖςα 
δηά ἀιιξῖε5. ΑΟςΟΓΑΙΏΡΙΥ ἢ ΠΟΥ ΒΕΓΏΤΛΔΙΙΥ͂ 
τερεδίβ, ὑἹ ἢ 50ΠΊ6 5. οπηθηϊδυῪ δά] οη8, 
ἔγοπι ἢ15 ἔοστηοσ Θηδοϊστηθηΐβ νυν ῃδὶ γογο ἴο Ὀ6 
1ΠεῖΣ ρΓιν ]ορε5 ἀπά ροϑβιζίοῃ δῆῖοσ [6 ςεξ16- 
Τθηΐ ἴῃ Οδηδδηῃ; δοριπηΐηρ ἢ (ἢ6 ργοϑῖβ 
(νυ. 3-5), δηά 1, εν!65 (συν. 6---8), ἴῃ6 οτ- 
αἰ ΠΑΣΎ τα! η!Ξίεῖβ οὗ τοὶ! ρίοη δἀπὰ ὄχροϑίϊουβ οὗ 
[Π6 ἰᾶνν οὗ Οοά ; δπά ργοςθεάϊηρ, ἰῇ σοηίγαβὶ 
σ ἢ ἴῃς ἔα ]σο ργεΐθηςθβ οὗ [πΠ6 Ποαῖῃθη 965 
(υυ. 9---14), ἴο Ῥγοχηΐϊθα ἴμδὲ {π6ὸ ἴπιὸ σοάὰ 
ννουὰ ποῖ [41] ἴῃ Ἔχ σου ΠΤῪ ΟΠ ΓΒ ΘΠ οῖ65 
ἴο δῇογάὰ ἴδε πϑοάξ] ἰηϑίσιςςοη ἃ5 ἴο Ηἰ5 
Ὑ}}} ἀπά νγᾶγ. Αςςογάϊηρ! ἴπ6 Ῥσορμοῖβ τὸ 
(νυ. 1ς---22) ἔΟΥΤΉΔΠΥ δοσγοάϊ θὰ 85 ἰποίσυ- 
τηρηΐβ [σου ννΠοἢ ἴῃς ἀϊνίπο Ηρδά οὗ (6 
ὙΠΕοογδΟΥ νου] ἔτῸπὶ {ἰπια ἴο {ἰπτὲ ἐχεγοῖβο 
Η!5 ϑιρεπηϊζοηάθδηςε δηά σοηΐτοὶ. 

1. Ὑ{8ὲ ῥγίειίς ἐδ 7,ουΐει, δηὰ αἱ] ἐδὲ ἐγὶδε 
οΓ Ἰρυῇ Τδε ννογάὰ απά, ἰηϑοσῖθὰ ΌὉῚ οὐζγ 
ἰγδηβίδίοσθ, ννοάκοηβ ἴΠ6 ἔοσοθ οὗ πὸ οχγὶ- 
ξἰηαὶ. ὙΠῸ αὔϑεηςε οὗ σοηϊυηοίίομβ ἴῃ ἴΠ6 
Ηδφῦγεονν, δηὰ 115 οἰ πιᾶχ ἔτΟπὶ ἘΡ Ο εἰ 
ἴο [86 ξοπογαῖ, ἂσὲ ἐπιρμδῖϊς ; {π6 οἴδςϊ πιρῆςϊ 
Ὅς σίνοη τῆυ5: “ὯΠΟΙΘ 5}|4}} ποῖ Ὀ6 ἴο ἴῃ6 
ΡΓοβίβ, (ἢ6 [1,ον!ῖε5, γεα ἴῆ6 ΠΟ ἐτῖδς οὗ 
Ιονὶ, ΔΏΥ ἱπῃογίίδηςε, ὅς." ὙΤ5 ἰ5 (ῃ5 
ξογΟΙΌΪΥ ἰδὰ ἀοννῃ ὈΥ ΨΑΥ οὗὨ Ὀα515 ἔογ ἴῃς 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎ. ΧΝΤΙΗΙ. 

ςεἰνοά 85 ἴο ἰοοῖκ γδί ποῦ 16 ἃ βυστηϑο ΤἤΔη ἃ 
Ργεάϊοϊίοη. Νοῦ σουϊὰ Βε πᾶνε ἱπιθπάθά ἴο 
Ἰηϑεγί ΟΥ̓ ἰξ 4 Κιηά οὗ βδποίίΐοῃ οὗ γουδὶυ ἴῃ 
1Π6 Μορβϑῖς Ἰοριϑἰατίοη; ἔογ τὸ σοπίδιηβ ταῖβοσ 
ἃ τοϊογδίίοῃ οὗἉ [δὶ τηοάς οὗ βρονογηπιοηξ [ἤδη 
ΔΠ ἈΡΡΓΟΥΔΙ οὗ ἰἰ. ΝεοΥ ψουἹὰ ἢθ δᾶνο 
(δουξῆς οὗ 500] οςπρ 15 ᾿ΠΊΔΡΊΠΑΙΥ Κίηρ τὸ 
ΤΌΪο5 τ ὨΙΟὮ τηιϑὲ ἤᾶνο βουπάσά, ἴῃ ραγὶ αἱ 
Ἰοαϑῖ, {{{|6 1655 (πη δὐοϑιγάὰ ἴο δὶς ον σοῃ- 
[επ ρογασθβ, δηὰ υὩ]Γ ἢ τὸ ἴῃ {Ποτηϑοῖνο5 σ Οἢ 
85 ὯΟ ΟἿΘ ἴῃ ἢ15 (ΘΙ ΡΡρΟΞϑ64) {{π|6ὸ δηὰ εἰγουπι- 
βϑίδησεος οδὴ πδίυσγα! ιν Ὀ6 Ἰπουρῆς ἴο ἢᾶνα 
Ἰηνοηίοά, 

2 ΓΒογοίογε 8181} τΠΕῪ ἤανε πο ἰη- 
Βεγίίδηςσε διηοηρ {πεῖ Ὀτγείῃγεπ : [Πς 
ΠΟᾺΚΡῸ ἐ: τῃεῖγ ἱπῃογίϊδηςθ, 45 ἢ ἤδίῃ 
5414 υπῖο δ. 

4 ἵ Αμῃά τ 5 5}411] δ6ὲ τῆς ρῥγίεϑί 
ἄάϊιε ἔτοπι ἴπ6 ρεορῖὶς, ἔγοπι ἔπεπὶ [δῖ 
οἴξεσ ἃ βδογίῆςς, ψνθβοῖθεῦ 12 δέ οχ οὗ 
8ῆεερ; πὰ {ΠΥ 5141} γίνε υἱηῖο {πε 
ΡΓεβῖ [ἢ 5ῃοιυάετγ, απ τῃ6 ἴπνο σἤ εἶ, 
δηά (ἢ τηδνν. 

4 ΤὮΟΣ Βηβείι αἰρο οὗἉ ΤΥ ςογη, οὗ 

ΘηΪδγροσηθηΐ τηδάθ ἴῃ ἴΠ6 80 οοαιοπηί νογϑος οὗ 
(Π6 ὁπιοϊιπιοηΐϊβ οὗ [ἢ6 ῥγιοϑὶβ δπὰ 1, ον 65: 
Δηὰ ϑογνδβ ἴο συρροϑδὲ ἴπ6 ποοά, ὑγοῦδΪγ 4]- 
ΤΟΔΑῪ δϑοογίδιποά, οὗ ϑοπιὸ δι ἀϊξίοη ἴο ἴπεὶγ 
Δ] οννᾶηςδ. 

απά δὶ: ἱπρεγίἑαπεο) ἰ.ς. Οοὐ 5 ἱππειίδηςο, 
(δῖ νοὶ ἴῃ πηλκίηῷ ἃ σταηΐ ἴο Η!5 ρεορὶβ 
οὗ ἴῃς Ῥγοπιιϑοὰ [,δηὰ νυ 115 Αγ Ὁ]655- 
ἴηῃρβ8 Ηδ ιδὰ γχοϑοινοὰ ἴοσ Ηϊπηβοὶ; τηοτὸ 
Ραγι συ ]ΑΥΎ (86 5δογ ἤοθϑ, ΟΥὁ ἃ5 ΠΟΥ ἅγὰ ἤδγα 
[ουτηθὰ “ βσίηρβ,᾽ δηά [ἢ ΠΟΙΪΥ γι 5, σις ἢ 85 
ἘὉΠΠ65 δπὰ ἢγϑισι5 (50 Ψυὶρ. ““ οὐϊαίῖο- 
65). ὙΒοθα ψοσα Οοὐΐβ ροτγίοπ (κλῆρος) 
οὗ {πε σιιδεοίδηςς οὗὨ 586] ; δηά 45 ἴπε 1, ονος 
ψοτα Ηἰἴβ ρογίίοη οὗ ἴῃ 6 5 οὗἩὨ [5γδε], ἱΐ 
νγὰ5 Πεϊπρ τὶ τπ6 1 ονιῖες 5ῃουϊὰ δ6 51.5- 
ἰΔϊπθά ἔτοιῃ ἴποϑθ. ὙΤΠὲ νοσγάς οὗ νυν. σ δπά 
2 ἅτε εὐ ἀθη]γ συρρεσιοὰ ΌὈΥ ΝΠ. ΧΥ]Σ. 20 
5644.; ςἔ, αἰφο Ὠευῖ. χ. ο; ]ο5}. ΧΙ. 14... 22; 
δηά οἡ ἴδε ρυϊποῖρὶς Βογὸ ἰαιὰ ἄοννῃ, σ (ον. 
Χ. 13, 14. 

8--δ. ϑεραγαῖθ 4115 00 15 ΠΟΥ πιδάς ἴο 
ἴῃς ἵννο ρατγῖβ οὗ ἴθ {τῖῦς οὗἩ [,εν], [πε ῥγίεϑῖβ 
(υυ. 5----) δηὰ ἴῃς 1,ον]65 (υν. 6---8). ὙΠΘ 
Ρεγαυϊϑιῖοβ ἤοτὸ παπιθὰ ἀγὸ οἰΘΑΥΥ (ν. 2) 845- 
δἰσηθὰ ἴο {Π6 ῥγιθϑίβϑ 45 αἰϊδίϊποΐϊ ἔγοπη ἴδ6 
1, ονἴοβ ; [ἢ6 ςὸ πάϊηρ πηϑηΐίοη οὗ Ῥσγὶνὶ- 
Ιεθ ὈοΙοηρίηξ 5ΡΕΟΙΠΟΔΙΪΥ ἴο ἴΠ6 ἰδξίεῦ σοπλην 
ἴῃ ἀυὸ οτάεσ, υ. 6 5ηΩΗ:4Φ.« Οη {δε Ὀεαγίηρ οὗ 
[8εθὸ σὺ. ὑροὴ [δε τεϊδίίοης Ὀοΐννθθῃ [86 
ῥγιοϑίβ δηὰ 1 ,ον]ῖθϑ 45 Ὄχῃι το ἴῃ Ὠευϊοτ- 
ΟΠΟΓΙΗΥ͂, 5.5 Νοῖς δῖ επά οὗἉ Ἵδδρίοσ. 

ἐῤε σ“ῥομίάεν, ἀπά {ῤείαυο ἐδεεῖ:, ἀπά ἐδὲ πιααυ] 

β6ὸ 
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(ΠΥ νψνίηε, δηά οἵ τῆϊπε οἱ], δηὰ τῃε 
ἢγβῖ οὗ τῆς ἤεεςε οὗ τῇΥ 8ῆδερ, 8ῃα]ῖ 

᾿δοι ρῖνε ἢϊη1. 
ς. ἕο τε ΤῸ τγ Οοά Βα 

σἤοβθη ἢϊπὶ οὐ οὗὨ ἃ]} ΤᾺΥ {πΠ| 065, ἴο 
βίδηα ἴο πη ΠΙδίογ ἴῃ ἴΠ6 πᾶπὶα οὗ τῆς 
ΓΟΒΡ, Βἰπι δπὰ ἢϊβ 50Π8 ἔογ ὄνοῦ. 

6 4 Απά 14 Ϊ[],ενῖτε σοπὶς ἔτοπι 
ΔΠΥ͂ οὗ (ὮΥ ραῖοβ8 ουξ οὐ 14]}] [β5γδεὶ, 
γῆ εγε ἢς βο]οιγηθά, δπὰ σοπια 1 ἢ 

ΕῸΥ γιααυ τοδὰ βύοσωδοι. Ὅῇο ρατί ᾿πϊοπά- 
εἀ 15 ἴῃς ἔουτίἢ 5Βιἰοιηδοὺ οὗ τυπιϊπδίης δηϊ- 
ΤηΔ]5 ἴῃ Μοῦ (Π6 αἰϊξεβίίοη 5 ςοτμηρίεἰθά. 
ΤΠΙ18 νγᾶ5 σοραγάθαά 88 οπὲ οὗ [6 τσῃοβϑὶ δπὰ 
σδοϊοοδεὲ ρᾶτῖβ (90 ΧΧ. ἤνυστρον, Νυϊξ. 
“ἰ γρηςΠ σα} ι5," Καὶ], ϑοδ]Ζ, ὅτς.). Οἡ [ἢ6 
Ῥγουϊβδίοη ἔογ 1ὴ6 ῥγίοδξ Πόσα τηδᾶὰθ δηὰ ἰΐβ 
τοϊδίίοη ἴο παι οὗ 1,ον". νἱ]. 421----14, 566 
Νοῖςο δὲ ἐπά οὗ σμδρίεσ. ΑἊΚΑ5 ἴδε δῃϊπ8] 5ἰδίη 
ΤΏΔΥ Ὀδ6 Τσοηϑιἀεγτοα ἴο σοῃϑεὶϑὶ οὗ ἴῆγεθ ρῥγίη- 
ΟἹΡΑ] ραγίβ, βεδά, ἔξεῖ, ἀπά Ὀοάγ, ἃ ρουϊΐοῃ οὗ 
ΘΔΟΝ 15 ΟΥ̓ [86 τορυϊδίίοη ἰπ αιεϑίίοη ἴο 6 
ξίνθη ἴο ἴδ ὑγδϑῖ, ἴυ. τοργοϑοητηρ (6 σοη- 
ΒΟΟΓΔΈΟΩ οὗ ἴῃς ψνῇο]ο ; ΟΥ, 85 βοὴθ δησθηΐ 
ςοπιπιοηίδίοσθ {διηκ, ἴδ6 ἀδάϊοφίίοη οὗ {Π6 
ννογάϑ, δοῖβ, δηὰ ἀρρείε5 οὗ ἴδε ἡνοσβῃίρρεῦ 
ἴο σοά. 
] ον 5} δι πουε5 (ΡΒΠΪο, Τ᾿ 5ΈΡἢ., [πο ΤΑ]- 

τα) τεχαγὰ ἴΠ6 τορ δί!οη 85 ΔρΡ]ΙσΔὉ]6 ἴο 
ΔΗΪΠΊ415 5410 δὲ ποπὶθ ἔογ οοά. Βυῖ ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴἢ6 ΡΒ γαϑθοϊοσΥ (“οὔ ἃ βδοσῆςο᾽), θυΐζ 
[86 υἱῖεν ἱπηροβϑι ὈΠΠΠῪ οὗὁὨ ᾿Γδηθροσίηρ [8656 
Ρίε 5 ἔγοπι νδγίοιι5 ραγίβ οὗ ἴῃ 6 σου ΊΓΥ ἴο 
1Π6 τοβϑίἀθῆςθβ οὗ ἴἢ6 ῥγἹθϑῖβ, ϑθθπὶβ ἴο ἔογθιά 
ΒΌΟἢ ἃ 56η56. ΚΟΙ] 15 ῬγΟΌΔΟΪΥ τιρϊ ἰῃ τς 
ἀετϑιδηάίηρς ἴθ ἴοχί ἴο γεΐεσ ἴο ροδοθ- οἴϊευ- 
ἴπρβ, δῃά δηϊπΊδ]9 Κι θὰ ἔοσγ (Π6 5δοσιβςοῖαὶ 
ΤῊΕΔ]5 ΠεΙὰ ἴῃ φοπηθοῖοῃ νἹ 1 [86 ροδοθ οἤετ- 
1ηρ5. 

4. ἼΠε ἴανν οὗ βγβιγι 5 15 τορεαϊθὰ ἔγοτη 
Νπ. ΧΙ. 12, 13 ἔοσ ἴ[π6 ρυγροθε οὗ δά ἀϊηρ 
Κδογεῖο “"ἴῃο ἢγϑὶ ἤθεςθ οὗ ἴῃ 6 58εθρ." 

5. δίνι απά δἰ: σοης 70γ ουεγ)] Α τἱἷδίῃ τὸ- 
ἔογοηςε ἴο 86 ογδίπαὶ] δρροϊηϊτηθηΐ οὗ Αδγοη 
Δηα ἢ]5 50η5 ἴο [ἢ ρῥγοσϊ οοά. 

86--8. ΑἸ]υδίοη 15 πονν τηδάθ ἴο ἴΠ6 1 ,ονϊε5 
ΒΡΘΟΙΠΟΔΙΪΥ 50 οδ]θά, ἐ.6ς. ἴο [Π6 ΠοΠ ῬΓΘΞΕΥ 
1,ενιῖο5, ἴῃ σοπίγασι νὴ Ὦ “16 ῥγίοϑο" νγ 80 
ἐν ἢ ἢϊ5 5005) ἰ5 πιο] οηθὰ υτὐ. 3 δηὰ ς. 

ὙὝΠεθ6 σν. ῥγδδυρροβθα {παῖ ραγέ οὗ ἴΠ6 
Ἰ, εν ῖο5. ΟἿΪΥ Ψ}}] 6 ἴῃ τχεβίάθηςσθ ἀπά οἵ- 
βεϊδίίηρ δὲ ἴῃ6 ρίας οὗ ἴ6 ϑαῃοεΐζυδγυ, [86 
οἴοῖβ οὗ σουγϑο ἀννοὶ!ηρ αἵ {Π6ῚΓ ον Ποθ5 
πη ἴδε [νιοὶ οἰἴ165, οςἔ. Νυπη. ΧΧχν. 2 546. 
Βυϊ 1 δηγ 1οντε οι οὗἩ ἴονὲ ἔογ ἴπ6 ϑοσνῖος 
οὗ τπ6 ϑαποϊυδσΥ οἤοϑε ἴο γϑϑοτί ἴο 1 ἤθη 
Ἦδ τρῆϊ γϑϑιθ ἴῃ ἢ]8 οὐνὴ Βοπιθ, ἢς ννᾶ5 ἴο 

ι ΒᾶνΘ ἢὶς βδῆδγο ἴῃ ἴδ τηδἰηἴθηδησα ῬΒΙςἢ ννᾶ5 
ΡῬτον! ἀδὰ ἔοσ [δοϑο πηϊηϊδίοσιηρ 'ῃ ἴΠ6 ογάοσ οὗ 
ἸΒΕΙ͂Σ σουγϑο, 

ΠΕσυΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΝΊΠΠΠ]. [ν. 5-. 

411 τῆς ἀεϑῖγε οὗ ἢΐ8 πηὶπα υπῖο ἴἢς 
Ρίδος ννῇϊςῃ τὴς [ΟΚῸ 5}4]} σποοβα ; 

 Ἴδπεη Πα 512}} τηϊηϊβῖεσ ἴῃ τῆς 
πδῖης οὗ ἴῃ ΓΚ ἢϊ5 (ὐοά, 45 ἃ}} 8 
Ὀτγεῖῆγεη τς [,ονιῖο5 ἀρ, Ἡν ο ἢ βιαπά 
ἴῃετε Ὀείοτε τῆς ΓΟΚ. 

8 ΤΕΥ 5841] μανε {πκῈ ρουτίοηβ ἴο 
δαί, δεϑίἀἊ ἔτῆδὲ ννῆϊοῖ σομμοῖῃ οὗ τῆς 1Ηεδ, 

ἀΐξ σα δῦ 
8416 οὗ 8 ΡΑΙΓΙΠΊΟΠΥ. ἐὰδ 

ο ὄνμεη τμουὺ ἀγὲ σοπλε ἰηἴο (ἴῃς ΤΟΝ 

ΤἼε νᾶγιοι5 δα πη ηϊσίγαϊίνε ἀ {165 ἀἰϑομα 
ὈΥ [1,ονἴ65 (εν. τῃαἴ οὗἩ δῃοίοτππι, οἕ. χν 8 
544. Δηα ποῖθ) ἡγοι] ἃ ΠΟΟΘΘΘΑΥΪΥ ἰοδὰ ἴο ΣΏΔΩΥ͂ 
Ἰηάιν!άτι]5 οὗ [δῖ “" Ξο] ουΓΠ ἢ" ἔτοπι {{π|6 
ἴο {ἰπ|6 ἰῃ νᾶγίουϑ ραγίβ οὗ (ῃς ἰαπά, δηά οἴθηῃ 
ἴῃ οἴπον ἴῃδη [γον σαὶ οἸΕ65; δηά ᾿πάθοὰ 45 
{πε56 οἰἴο5 σγεσε ϑοδίϊεοσρα ὑθὉρ ἂδηπάὰ ἄοόνηῃ 
διλοηρθὶ ἴῃς {ὙΠ ῦ65, ἀπά νογ (6 ΟΠΪΥ τορι αν 
ἀνε! !ηρρίδοος οὗ {πη6 {δ οὗ [μον], 1Π6 πηθη- 
Ὀεῖβ οὗ ἰδὲ (ὃς πᾶν Ὀδ 5414, ἰη σςοηῖγασι ἢ 
(86 οἴδοσβ, ἴο 6 “" ΒΟ] ΟἼΓΠΟΙΒ " δἰ[ορεῖ ον. 

7. ῥὲ «ῥα! »ιπμίσίονῦ ἐπ ἐδε παρ ΚΓ ἐδὲ 
Τοκο δὲς Οοα] ὙΤμε ἀυῖγ οὗἉ τῆς 1,ονῖος5. νγᾶ5 
ἴο 855|5ςῖ [86 ρῥχίθδίβ ; δά [Π}8 βϑυδοσγαϊηαίο 
ΤΑ ΠΙβίγαίοη 15 Θχργοβϑοα ἴῃ ΝΌπι. Η]. 6 ὈγῪ ἴδ6 
βᾶπιῈ Ηδθῦγεν γοσά 85 15 βούὰ υϑϑὰ. 

8. Τεν «ῥα! ῥαυες δε ῥογίοης ἰ9 εαπ] 
1,|, ἐς ρατὶ |ἰκὸ ραγί 58.411 {ΠΟῪ δὶ : 2.4. ἴῃ 
ΠΟΥ ΟΌΤΊΟΥΓ δηὰ ἴποθὲ Δἰγεδαῦ ᾿'π δίίεπαάδηςδ. 
6 ργονίβίοη ἢδὰ Ὀδθη τηδάθ ἰπ ἴῃς ργθοθάϊηρ 
Ἰερ ϑἰδίίοη ἕοσ (6 πηαϊηΐοηδηςο οὗ [ἢ6 ΤΙ σε 5 
αἴ ἴῃς ϑαποΐπιασγ. ΑἸ} τῃδὲ πονν ποεάθὰ ἴο θ6 
ἄοηθ νγᾶβ ἴο ϑδεουσγε ἴῃ6 υο]ιιηΐθοσ 15 5ῃδα 
ἴῃ 1, 

ὀεείάς ἐδαὶ «υδίορ εογηϑρ 9 ἐδε “αἱ 97 δὶς 
ΤΉ ΠΟΣῚ Μδγῷ. τλοτο 1 ΥΑ ΠΥ “ὁ 15 5865 
γῖδε ἔδιδοτβ." ὙὍΠὲ νογάϊηρ οὗ ἴπΠ6 οὔ ρίπαὶ 

5 βίηρυϊαγ δπὰ ας (5εῈ Νοῖε δ οηὰ 
οὗ ομαρίοτ). Α δτεαῖ νδυθίγ οὗ ἱῃίεγργο- 
(Διοηβ πᾶ5 Ὀδθη ῥσγοροβεά, γοὶ ἴῃετα 56 6Π5 
1{||6Ὲ ἀουδὲ δρουϊ 16 τοᾶὶ πηιραπίης. ὙΠῸ 
[μονϊῖες μδά ἱπάθοαά “"Ὧο ρᾶγί Ποὺ ᾿ἱὩΠοσι Δ η0δ 
ὙΠ 5γ86],᾽) Ὀυϊῖ {Ππογ πλρξ πάν! 8 }}}Κ ροσ- 
8655 ΡΓΟΡΕΙΥ, δηὰ ἴῃ ἕδοϊ οἥδξῃ ἀϊὰ 5οθ. Τ ι5 
ΑὈϊδῖμαγ (τ Κ. 11. 26) οννηδά οογίδιη “" βε] 5," 
δὰ [εγεπιῖδῃ (χχχίϊ. 7 544.) Ὀουξῆϊ ἃ βεϊά οὗ 
ἢ15 υὑπο]θ. ὙΠῸ ἰανν, ον. ΧΧΥ. 23, 24) 0 Ὑ- 
Ὀ1645 πὸ 5416 οὗ [6 ραϑίιυγοϑ δοοηρίης ἴῃ σοτη- 
Του ἴο ἴδ Τ᾿ ον]165 45 βυςῇ, Ὀμΐ ργιναῖς ρσὸ- 
ΡΕΓΥ πιρῃϊ οὗ σουγϑε Ὀ6 ἀϊδροκοὰ οὗ αἱ τῆς 
ΡΙοάϑυγο οὗ ἴδε οννποσ. ὍΠε ον ψνῆο ἀ6- 
δἰγοὰ ἴο ϑϑῖτ]α αἵ {π6 ρἷδος οὗ ἴῃς δαποΐιαγΥ 
νι] ἃ ΡΓΟΒΔΌΪΥ 5611 Π15 ρα γ ΠΊΟΩΥ ννἤδη αυ- 
Ὁπρ 15 ἔοστηοῦ δοσηθ. ὙΠε ἰεχί ἀϊγεςῖβ ἴδ 
Βα 5ῃου]ά, ποϊννποϊδηηρ ΔΠΥ βυςἢ ργναῖς 
Τοϑουγοσβ, ἀὉ]Υ ΘΠ) ΟΥ ἢ5 5πασα οὗ ἴῃ ρεγαι]- 
5165 ργονϊ θά ἔοτ πε τη ]ϑίουβ δ 1ῃ6 88πο- 
ἴυδτγ, Ὧπὰ 85 6 νγᾶβ “να Πρ δ ἴῃ6 ΑἸ Αγἢ 
βῃοιυ ὰ Ὀ6 “" Ῥαυίδκοῦ ΜῈ [86 417 (1 αοτ. 
ἰχ. 1.3). 

6. την 9 1ὃν φαίεε.. «ὐδόγο δὲ “οὐομγπεα 



ν. 1ο---20. 

απ ψνῃῖς ἢ {πε ΓᾺΡ τὰγ ΟΟἀά ρίνειῃ 
τες, τῆοι 5ῃ4]ξ ποῖ ἰθάγῃ ἴο ἀο δῆτε 
τῆς δϑοπιϊπδίοῃβ οὗ ἴοβα πδίϊοῃϑβ. 

10 ΤΒΕτα 5821] ποῖ θὲ ἐοιιπά δπιοηρ 
γοὺ 4ην ὁπό παῖ πηλίκοῖ! ΠῚ8 80η οὗ 

“ἴεν. τ8,, ἢϊς ἀδυρίοῦ “το ρᾶ858 τῃγουρῃ τῆς ἢτε, 
ΟὙΥ(Ὀ [παῖ δεῖ ἀϊνιπαίίοη, 97. Δῃ οὗ- 
ΒΕΓΝΟΥ Οὗ τἰπ168, ΟΥἩΔΠ ἐποδδηΐει, οὕ ἃ 
ννιῖςἢ, 

41,κν. 9. 11 4ΟτὰΔ οἽδμδιπιοι, οὔ ἃ ςοῃϑυϊζοῦ 
τ ψ ἢ ΓΔ ΠΆΠΑ, ΒΡ ΓΙ ἴ8,) ΟΥ 4' ννἱζατγά, οὗ ἃ 
ἿΣ πὰ 4“ ΠΘΟΓΟΙΠΔΠΟΕΓ. 

12 Βὸογ 1} παῖ ἀἄο {π68ε τῇϊπρβ ὅγε 
Δῃ Δνοπλπαῖίοη ὑπίο {πὸ [ΟΚῸ: δηά 
Ὀαςσδιιϑα οὗ τἋΠ686 δδοπληδίίομβ ἴπ6 
ΓῸᾺΡ τὴγ Οοά ἀοτῇ ἀτγῖνε τπεπὶ οἱ 
ἔτοτῃ Ὀείογο [ἢ δ6. 

ΣΟΣΣν 12 ΤΠοι 8}41ς θὲ ἵ ρεγίεςς ψ τῇ τῆς 
οἱ, τέμεένε. ΖΟΚῸ ΤΥ ΟΟά. 

14 ἔογ τῆεβε πδέοηβ, νης ἢ ποὺ 
ΙΟτ, 586|411 ᾿ ροβϑθβϑ, ποαγίκοαηεά υπίο οὔβογν- 
ΙΝ . ς ς 

εἴβ8 οὗ τἰπγε8, δηὰ ὑπο ἀϊνίπεγβ: Ὀυῖ 
8 ἴογ ἴῃεε. τῆς ΓῸΚΡ τὴγ Οοα μδῖἢ 

σ]οθα.. Ποῖ βυβέεγεα {πες 80 20 Ἂἶ. 
45 Ις  “Γῆε ΚΡ τὰν Οοά ν]Ἱ]] 
Αςις 3. 22. . 
δ 7. 37. ΓΑΪΒ6 ΠΡ ὑπἴο ἴῃεε ἃ Ρτορῆες ἴτοπι τῇς 

9--1Ἰ4. Ῥαβθίηρ οὔ ἴῖἋἴο ϑρεαὶς οὗ {πὸ 
ΡΓΟΡΒδεῖβ5, ἴδ Ἰογψιϑαῖοσ ὈΘξΊΠη5 ὈΥ δηυτλθγαῖης 
πὰ ῥγοβιδιεηρ [η6 νδυίουβ 5ι Ὁ Οἢ5. ὉΥ͂ 
ψΜἰοῃ 186 Βεδίμθη ῃδίίοηβ οὗ δηάδη ἢδά 
βουρῆϊ ἴο ἐχρίογε [86 ἔυΐζυγο δηὰ ἴο ἴεϑδὲ ἴδ6 
Ψ}}}1 οὗ [86 Βεἰγ. 

10. »πιαξεῖῥ᾽ δἧς τοΥ οὗ δι: ἀσμρδίεγ ἰο ῥα: 
ἐδγομφ ἐδε Δγε}] 1.ε. ἴο Μοΐοοξ; ςξ [δν!.Ψ 
ΧΥΙ. 21 δηὰ ποῖθ. ὙΠ6 ῥγδςίίοθ ννᾶ58 ὑτὸ"- 
ὈΔΌΪΥ 'Ώ δοὴθ ὙΨΔΑΥ Τςοηποοῖοά ΨΜ] βοοῖἢ- 
ΒΔΥΪΏΡ. 

ἐδαὶ ἐμοὶ ἀυϊπαοη Οὗ, Νυπὶ. χχρΐ. 23 
Δηὰ ποῖδ. 

οὗτεγυεγ 9 ἐϊ»ηο.7 ΟΕ 1μδν. χίχ. λό δηὰ ποῖο. 
ἐπεδαηίεγ) ΟΥ᾽ 8ουρθης-οΠαττηογ, οἔ, [,εν..].ς, 
«υἱο}} ἘἈΔΊΒΟΙ ΘΟΓΟΕΓΈΕΓΣ, 85 ἰῃ ἘΧ. Υἱῖ. 11: 

8566 ποῖς ἴδεσα. 

11. α εραγριογ] 1.5. ὁπ6 ΨΟ ἔλϑοϊῃηδίοβ 
δηὰ βυδάιϊιθ5 ποχίοιϑ Δη:πιδὶβ ΟΥΓ τῇθΠ, ϑ5ιις ἢ 
ἃ5 ἴῃ6 ἔλπιοιι8 βεγρεηῖ-βδστησεβ οὗ ἴῃ. Εδϑῖ. 
ΟΥ̓, ἐϑρθοῖδιγ 5. [ν1}}. 4. 5. Ὅῆο νοχά 5 ἀ6- 
γἰνοά ἴτοπῃ ἃ τοοῖ 5 σπ γηρ ἴο Ὀϊπὰ οΥ ὈδΔη. 

α εοπσμδεγ «υἱὲ γανεδαν “ρἰγ] Οἔ. 1.ἐν. 
ΧΙΧ. 21, ΧΧ. 6. 

4 «υἱκαγ (ἕ 1.ἐν. ]. ς. 
πεογορπιαπεεγ) [{τεέγα γ “’οὴς Μ»ῆο ἱπίοττο- 

δαῖε5 ἴῃ6 ἀεδά." Απὰά ἴἴ πιρῃς Ὀ6 Ὀεςίοσ ἴο 
τοϑίοσο ἴῃ [1ογὰ] τοπάογιηρ ἴῃ ἴῃς ΑΟ Ν,, ἔογ 
16 ἴογπι ὁ" ὨΘΟΓΟΙΊΔΠΟΟΓ᾽᾽ἡ 566 ΠΊ5 ἴο Ὀ6 δηλ ν8- 
Ιοηξ ἴο ἴδε ““σοπβυϊοῦ ἢ ΠΆΠΑ Γ σριγιῖ8,᾽" 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΝΊΙΙΠΙ. 867 

τάς οὐ τες, οὐ τῆγ δτγείῆγεη, ἰκὸ 
ΠΟ π16; υπῖο ἢϊπὶ γα 5041] Ὠδαγίκβῃ : 

16 Αςοοτγάϊηρ᾽ ἴο 411 τῃλς τῆου ἀ6- 
βίγεάβε οὔ τῆς ΓΙ͂ΟΚΡ ΤΥ Οοά ἴῃ Ηο- 
ταῦ ἴῃ τῃ6 ἀδγ οὗ [ἢς 2386} ΌΪΥ., βαγίηρ, 
4],εἰ πὲ ποῖ ἤξδγ ἀραίῃ ἴῃς νοῖςε οἵ" Ἐχοά. :ο. 
τῆς ΓῸΚΡ ταῦ Οσοά, πείτμεγ ἰδεῖ πε 8εε ἡ 
115 ργεδῖ ἤγε ΔΠΥ τποσα, ἴπδὲ 1 ἀϊε ποῖ. 

17 Απά τὲ ΓΟΚΡ 84ἰά ιιηῖο πιε, 
ὙὝΠΕΥ πᾶνε νγὲ}} σῤῥοέεπ ἐῤαὶ ψὨϊςἢ 
ἘΠΕΥ Πᾶνε βροΐκθῃ. 

18 41 ν"}}} γαῖβε τῆδπὶ τρ 4 Ῥγορῆεῖ ἢ 1ομη τ. 
ἔτοπι ἀτηοηρ τπεῖγ Ὀτεῖγεη, {κ6 πο σις 3. ω.. 
{πεε, ἀπά νν}}} ρας ΠΥ ννογάβ ἴῃ ἢΪ5 ἃ γ.37. 
που τῆ ; ἀπά ἢς 541] βρεᾶκ υπῖο τῇθτὶ 
41}1 τῆλε 1 5}1}1 σοπηπιδηα ἢ πὶ. 

19 Απά [ἴ 5}8]] σοπης ἴο ρᾶ88.) ἐῤσέ 
ν οβοενοσ Ὑ}}}} ποῖ πεάγκθη ὑπο ΠΥ 
ὑνογάβ Ὡς ἢ Πα 514}1} δρεαὶς ἴῃ ΠΥ 
πᾶπχς, 1 ψν1}] τοχαῖγα 12 οὗ ἢ ϊη]. 

20 ΒυῊῖ τε ργορῃεῖ, ψνῖς ἢ 5821] 
Ργεβιιπια ἴο βρεαᾶΐς ἃ ὑνογά ἴῃ ΠΥ ΠΔΠΊ6, 
ννῃϊοἢ 1 πᾶνε ποῖ ςοπιπηαπάςεά πηι ἴο 
ϑρεᾶῖς, οὐ [ῃδῖ 8041} βρεαῖ ἴῃ τῆς πᾶπὶς 
οὗ οἵδε ροάβ, ὄνεῃ τπδὲ ργορῇες 5}]]} 
ἀϊ6. 

πδηιοα αῦονθ. ὍΤἢδ ρυγσροϑε οὗ ἴῃς ἴεχί 15 οὔ- 
νἱουδὶγ ἴο στοιρ τοζεῖδεσ 411 {πῸ κηόννὴ ννοσάβ 
ὈΘΙοηρίηρ το ἴδε ρῥγαςίῖςοβ ἰῇ ιυοβίίου ; ςξ 
4 Οβγοη. χχχῆὶ,- 6. 

18. 7 ομ «δαΐξ δὲ βεγζεεῖ «υἱἱό΄ ἰδὲ ΚΟΚῸ 
ὁγ Οοα Οπ ἴδε ψοσγὰ ρεγήρε! οἴ. Οεη. χυῖ!. 
αι; [00 5.1. Τα 8δῆϑε 15 [ῃδὲ βγαϑθὶ ννᾶϑ5 ἴο 
Κεαρ [Π6 ψόσϑδῖρ οὗ ἴδε ἴτπιςὸ Οοὰ ΨΠΟΪΥ 
ἀποοηϊδιγηδῖοα ὮΥ ἰἀο]αῖγοι!5 ΡΟ] [ἸΟη8. 

15---190. Οη {815 ραϑϑᾶρε 866 Νοῖς δὲ επὰ 
οὗ ςβδρίοσ. 

156. ἃ δε μα, Οἔ 81 ]οδῃ 1. 45, ν. 44--- 
47. Οπ ἴδε Πεῦγενν ννοσγὰ (πόδε) 8εὲὲ [πίγοὰ. 
ἴο Νυμιροῖβ, ὃ 4. 
πο ῥίγε γ6 “δα! δεαγζεη}] (ἱ. 81 Μεαῖίϊ. 

ΧΥῚΣ. ς. 

16. ἐπ δε ἀαν 9 δε α“5ε»νιδ,»} ΟΕ, ΟΒδρ. 
ἰχ. το δηά ἔχ. χχ. 19. 

18. ἐλε ὠπίο ἐῤέεε] (. Ἡεοῦ. 111. 2 544. 
δὲ «θα! “ρεαξ μπίο ἐδεηε αἱ δα 1 «δαὶ 

εογγτ»αρά ῥὶ»ε] ΕΟ, 81 ]ὁοδη ἵν. 2ς, Ὑἱϊ. 28, Χιϊ. 
49, 50, δηὰ τοΗ͂, 

19. 1 «υἱϊ] τεφιώῶγε 1 οὗ δίρ] ἴῃ Αςῖδ 11]. 
21, “.8}}8}} Ὀ6 ἀσϑῖσο ἔτοπὶ διποὴρ ἴδε 
ΡΘΟΡΪΟ ;᾽" 566 ποΐδ ἵἴδετσε. 

2Ο. ἐῤε ῥγοῤῥδεῖ, «υδέεῦ εὀαὶ! ῥγειρηο, δίς.} 
ΟἿ ΧΙ. σ-τος πὰ ποῖεβ; δἂηάὰ ἴδσ. ΧΧΥΙΣ. 
Ὶς---17. 



δ6ὃ 

21 Αμπὰ ΙΕ τδοι 54Υ ἰπ της εδτγί, 
Ηονν 5}4]} ννὲ Κπονν ἴῃς ννογὰ ψνῃϊςἢ 
[6 ΓΟΚῸ δίῃ ποῖ βροκδεῃ 

22 ΝΒεη ἃ ρτγορῃεῖ βρεάκεῖῃ ἴῃ 
τς πᾶπιὲ οἵ τῇς ΙΟΚΡ,, [Ε τῆς τὨϊηρ 

4]. “1.4 ᾧ ἐδοι “αν ἐπ ἐδίπε δεαγί, σαυ, 
ὅς.1 ΤὍῆδ ράβϑαρο δου] ΠΕΥ 455}1Π|65 500 ἢ 8ῃ 
ΟσΟΔΞΙΟΩ ῸΓ σΟηΒυ  ηρ ἴδε Ρτορμεῖ 845 ννᾶβ5 
υϑιιδὶ ἀπποηρϑὶ ἴμ6 Ὠοδίμεη, 6.9. Δη ἱπῃροηάϊηρ 
Ὀαῖι]Σ οὐ ΟἾΒΟΥΓ δος ἢ οτὶϑὶβ (ςἢ. σ Κ. χχίι!. 
11), ἰῃ ὙνΒΙΟΣ ἢἷ5 νογδοΥ ψγου]ὰ ϑοοη δ ρυΐ 
ἴο {πε ἰεσῖ. Ῥδίϊισγε οὗ ἃ ἀμδῦτμ 15. δεῖ 
ἔοτἢ 45 ἃ ϑδυγε ποίθ οὗ 15 Ὀδίηρ “" ῥγεϑιιπιρ- 
ἴυου5." Βιυῖ ΠῸΠι ΧΙ. 2 5464. νὰ 5ε6 [δῖ ἴδ6 

ΝΟΤῈΘ οἡ (ΗΑΡ. 

Οη υ. 3. 

ΤΠ6 σοπιηδηά σίνοη ἰῇ στ. 1 δηά 2 (δῖ 
ἴῃς ργοϑῖβ δηὰ 1,ονϊεβ ϑῃοιϊὰ ἤᾶνθ πο ἰη- 
Βογιίδηοα ἰη Οδηδδῃ 45 ἴδ6 οἵπον {π|δ65 ἢδά, 
5. ΟἸΘΑΥ͂Υ τερεαίθά, ἱπάθεά δἰπιοβὲ νου δε! ΠΊ, 
ἴτοπιὶ Νυπιῦεῖβ. ΝΕ ΠΕ οαη 1 ΙΓ δηὰ 
ΠΟηΒ 5 ΠΕΪΥ Ὀ6 ἀεηϊεὰ [Πδΐ [Π6 Ῥσγουϊϑίου ἤθγα 
Τηδάδδ Ὧδ5 ἴῃ νον ἴΠ6 γεγο δι οηϑ οὗ [ῃ6 δυο Σ 
θΟΟΚΞ5 οἡ ἴδε 5ιδ᾽εςῖ: ςξ, Εχ. χχῖχ. λό-- : 
ον. ΥἹ]. 231-34, ἀπά Χ. 12-ῖ|ς; ΝΕΠΊ. νἱ. 2ο, 
δηά ΧΥ]], 11-- 18. Ὑεῖ ἴῃ ἴδοϑα ρδϑϑᾶροϑ 
τῆγουρβουῖΐ [ἢ6 ρογίίοηβ δϑβίρηθά ἴο {δ 
Ῥυοθὶ ἀγὸ “πε ννάνθ τοδὶ δηὰ (Π6 Ποᾶνο- 
5Ποι] ἀογ," ΟΥ ΙΔΟΓΕ ῬΓΟΡΟΥ ὁ“ Πρανθοϊορ." 
Ἦροτγο, οἡ {δε σοπίγαγυγ, ἴῃ ρχίοϑὲ 15 ἴο πάνθ 
“(ἢς δου άον," 2.6. ἴ1πΠ6 ξογθ-υάτίον (9), 
ποῖ ἂρ ΕΥ̓ 186 5άπὶὸ ΜῈ ῈΠ [6 “εάν - 
5βου]άον" (ΟΡ) οὗ μὲν. υἱῖ, 324; ἴῃς ἵνο 
785 ΟΥ̓ σΒΘ6Κ5 ; δῃηὰ “ἴῃς την," [ΧΧ.. ἥνυ- 
στρον. ΒΥ ἴδε Ἰαζίεογ 15 υ5014}} 7 ἀπά σογγοςῖν 
υηάογϑιοοά [πὲ ἰοννοῦ οΥ̓́Γου ἢ 5ἰοιηδοῦ οὗ 
Τυπλπδηΐ Δηἰπιδῖβ, νυν] ἢ ννᾶ5 οοϊθοπηθά 85 ἃ 
ἀδίητυ ὈΥ [Π6 ἀποϊθηῖθ. (ε, Οεϑβεη. "Τ βεβδαγ." 
5. Υ̓ : 
ΤΠ ᾳυσϑίοη ἰ5 ψ Βοῖμοῦ [π6 ρογίίοῃς 85- 

βίγηθὰ ἴο τῆς ῥχγίδϑε ἰπ [ἢ]5 ρίδοθ ἃῖδ 50 ἴῃ 
σεδι δ οη ἔοΥ ἴπθοϑθα πδιηθὰ Ϊ ον. Υἱϊ., ΟΥ̓ΪΏ 
αάάιοπ ᾿ποτεῖο ὃ ὺ 
Τα ἔοστηοῦ Υἱονν 15 ἰκεη ὈΥ ἃ ἰάτρε οἶδ55 

οὗἩὨ ςοτηπγεηϊδίοτθ, γῆ τεραγὰ [ῆθ ῥγον)βίοη 
Ποτδ πιδδ ἔογ ἴῃ ῥγιεϑῖϑ 85 πλι οἢ ΤΊΟΤῸ 5] ηάθ Γ᾽ 
πάη [δὶ ἴῃ [Π6 Θαυ] εγ θοΟΚβ, δηὰ 866 ἴῃ ἴῃ6 
ἀϊεγεηςε ἃ ἰοκοη (δαΐ ει. νας υυγιτθη δἱ 
ἃ ἰδία ἀδίβ, ννβθη τῆς 1 ον! ς 8] ροϑι ποοά μδὰ 
ἀδο!ηθά ἴῃ οϑιϊπιδῦοη, δπὰ δά ἴο Ὀς ςοπηΐθηϊ 
ΨῈΠ σεάυοδα στενθηι 68. 

Βυΐῖ ἴῃ6 ξο ον ηρ σοποδιἀογαίίοηβ πιιϑὲ Ὀδ6 
ὈοΣτ6 ἴῃ πη: (1) ΤΟ ρᾶϑϑᾶρθ ὀρεῆβ, τυ. Σ 
Δηαὰ 2, ΟΥ̓ ΘΙ ΡΠ ΔΙΟΔΙΠΥ Ῥγοϑοπῖηρ [Π6 Ρῥγοϑίς 
δηά 1,ονιῖε5 45 ϑσἰδπάϊηρ [ἢ ποοὰ οὗ 50ΠΊ6 ϑρϑοῖδὶ 
Ρτγονίβιοη δῇοσγ [ἢ6 ϑεϊ]εηθηῖ ἴῃ (δηδδη ἢδὰ 
δϑϑισηθα ροβϑοϑϑίοηϑβ οὗ ἰδηά ἴο ἴῃ οἴποσ ἰγὶ δ6 5, 
(2) Τμαῖ οογῖδιπ ρεγηιυ ϑιῖος ἈΠ οτῖο οπ͵]ογοά 
Ὁγ ἴδε ρῥγίεϑίβ "νοι! ζ411 αἴοσ ἴῃ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ 

ΘΕΥΤΕΒΟΝΟΜΎΥ. ΧΝΤΙΠΙΙ. ν. 21, 22. 

[Ό]]ονν ποῖ, ποῖ σοπια ἴο ρ838, ἴῃδΐ ἐς 
τῆς την ψῆϊςἢ τῇς ΓΟΚῸ μδῖἢ ποῖ 
ΒΡΟΚοη, ὀκέὲ ἴῃε ργορῆεῖ μαῖῃ βροόΐεη 
1 ργεδυσηρίμυοιϑὶυ : ἴοι 8Π4]: ποῖ θὲ 
αἰγαιἀ οὗ ἢϊηι. 

ΓΟΙΒΙπιεπὶ οὗ ἃ ργεάϊοϊοπ νγουἹὰ ποῖ ἀοςὶ- 
ΒΙν οἷν δοογοάϊε ἢ 8ο υἱἱΐζετοά 1: ἔοσ 186 
ΡΓΌΡΠΟΣ ΟΥ ἀγοδπηοσ οὗ ἀσγθαπὶ5 νὴ. οῆ- 
ἀοανουτοά οη. ἴῃς οἰγοηρίῃ οὗ πιγδοΐος ἴο 
βράυος ἴο ἸΟἸΔΙΊΤΥ νγᾶ5 ἴο Ὀδ6 τεὐοςϊοὰ δηὰ 
ΡῬυηιϑμοά, Νοιίδίης {δπεγεΐοτε εοπμέγαρ ἴο 16 
τενθαϊθὰ τὰ οὗ Οοὰ ννᾶ5 ἴο ὈῈ δοςορίοά 
ὈΠΩΘΥ ΔΠΥ Οἰγοιιπηϑίδησεϑβ. 

ΧΥΠῚ. 2, 8, 15---τϑ. 

Δρο  οη (ςξ οἷ. χίὶϊ. σφ) οὗ (δῈ ςοπιπιαπὰ 
Εἴνθη ἴῃ 1 ον. ΧΥΪΪ, ἴο 5]4Υ δηϊπη4]5 Ὠουνἤοτο 
βᾶγε δῖ 1ῃ6 ἄοοῦ οὗ (ῃ6 Τδῦθεγηδοῖθ, (3) 
ΤῊΣ 5ῃου ον" δηά “6 πιᾶνν " ννοῖο ποῖ 
ἐϑίθοπηθά ἱπέογιοσ ῥίθςθβ, θυ οὐ 16 σοΠίΓΑΣΎ 
διηλοηρϑί ἴΠ6 σδοίοοσί. (4) Ὑπαὶ συ. 4 ἱποοη- 
[ΓΟΥΘΙΈΙΥ ρσονιὰθ5 ἃ πονν ἰΐοτη Οὗ ἱπσοπιο ἔοσ 
[86 ῥγοβίβ, νἱΖ. "ἴδ ἢτϑὶ ἤθοσε οὗ ΤΥ βῇῆθορ," 
ς Νυπι. 1. ς. (ς) Α ἀϊδιιποιϊίοη ϑθοῖῃβ 
ΟἸδασγ Ἰηϊοηάρα δεΐννθοη “πὲ ἢσγίηρϑ οἵ {πὸ 
Ιοτὰ δηὰ Ηἰς ᾿πποηϊδηςθ᾽" ἴῃ τ. 1, ὙΠΟ 
ψνου]Ἱὰ ποθ “δὲ ννᾶνε Ὀγεαςὶ δηὰ [ῃ6 ἤδᾶνο 
βῃοιυϊάον," δηὰ “ἴὴ6 ῥγίοσίϑ᾽ ἀμ ἔγοιῃ {6 
Ρϑορὶθ," «. 2) ἦ.6. ἴῃ6 5ῃουϊάογ, [6 σἤροῖο, 
δηά [Π6 τπᾶνν, νν ΒΙ ἢ νετὰ ἴο Ὀ6 ρίνθη ὈΥ͂ ἴῃς 
Ρθορὶς ἴο ἴῃ ῥγίεδ οι οὗ ΘΓ ον ροχίίοῃ 
ΟΥ̓ ὁ ἸΩΒοΥ ἴλης 6." (6) [ἴ ἀρρθᾶγβ Ὠἰϑζου Δ} 
(δαῖ ἴῃ Ἰαῖοσ Εἰπιθ5 τῃ6 ῥσιοδὲ δά ἃ τοςορῃϊζοὰ 
οἰδίτη ἴο βϑοπῆθ οἴπεσ ρογίίοης οἵ ἴπῸ νἱςςπης 
5ἰδῖη [Πδη (86 ννανθτγεαςι δηὰ μονα ϑῃου]άοῦ: 
ςἔ σ 5.1. 13:-..ΥΧᾺᾺἋὉ ὄ )δῃά ποῖο. 
.Οπ ἴΠ6 ψ Ποῖος ἴπεη {πότ ϑθοπὶ ἴο δ 
ποίπιηρ ἴῃ ἴῃς ραβϑαρὲ ἴο μΡοϊπΐ ἴο ἃ ἰουνεῦ 
οϑιπλδίϊοη οὗ ἴῃς ῥχιθσῖβ ἴδῃ παῖ δυρρεκιοά 
Ὀγ πε ργεοθάϊηρ Ὀοοκϑ: ποῦ οδηῃ ἰξ ἐλ τὶγ Ὀ6 
τοραγάθα 845 δι σι υτιπρ ἔογ (Π6 πλογὸ ΒΈΠΟΓΟΙ5 
ΔΙΠονγαποθ οὗ οἷά ἰαννϑθ ἃ ϑοδητοσ ῥσχγονίβίοῃ, 
(6 Ὀεσῖ (μαὶ Ἰδίεσ πὰ 1685 τϑὶ βίους ἀδγϑξ 
δάγαι 6 οἵ. Οἡ ἴδπο6 σοπίγσγασυ 115 ἴθηοῦ δηὰ 
σοηϊοηῖ5 ΟἸΘΑΥΪΥ Ροϊηΐ ἴο [Π6 σοποϊιϑίοη (Δάορῖ- 
εὐ ὈΥ ΚαοΙ, δου, ΥΥογάσννογσί ἢ, ἄζς,), 
[δὲ “16 5ῃου]άογ, σἤθοκϑ, ἀπά πᾶν" νοΓῸ 
ἴο Ὀ6 κίνθεῃ ΟΥ̓ [6 Ῥεορῖίες ἴο ἴπ6 ῥγίοϑίβ 
ἐπ αὐδάϊἑίοπ ἐο ἴῇοϑ6 ρογίίοηβ οἰ πηιθὰ ὈΥ͂ ἴῃ 6 
αν οὗ [ον], ἃ5 Ὀεοϊοπρίηρ ἴο ἴῃς ],οτγά. 
7]υβὲ 50 (εξ. Νυπι. νἱ. το, 20) ἴ!ες Ναζασῖϊο, 
νν ἤθη ἴΠ6 ἀδγβ οὗ 15 ϑοραγδίίοῃ ΟΓῈ σοπ- 
Ρἰεῖο, δὰ ἴο ρῖνε ἴο {π6 ρὑγθϑὶ "ἴηο ϑοάάξῃ 
5ῃου ἀογ " (2.6. ([Π6 ἔογε-υδγίου) ἴῃ δά άϊοη 
ἴο “186 ννανε- Ὀγεαβὶ δῃὰ ἴπ6 ἤρανθ-ϑῃου]άοσ." 

Ου υ. 8. 

ΤῊῆδ νγογάβ ΠΊΣΝΠ δ᾽ ἸΣἼΣΘ Ἴ2Ρ, ἐπουρὴ 
{ΠΕῚΓ βοηογαὶ 5ΘΏ56 566 1Ὼ5 οἶθαγ (566 ἑοοϊ-Ὠοΐο), 



ΠΕΤΕΒΚΒΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΝΊΙΠ. 

ἅτε ἴῃ ἃ ξγδπυτδίῖς8] ροϊπὶ οὗ υἱενν Ῥεγρίεχίηρ. 
ΤΠδ ἀΠΟΙΊΔ1165 σοηΐδιποα ἴῃ ἴῃοπὶ ἅγὸ 5:10 ἢ 85 
ἴο βυζρεβί ἃ συϑρίςίοη (ῃδὶ [πὸ τοχί 15 σογτιρίῖ. 

(α) 22 δνεσγννθογο οἶϑα νυ βοη θὰ 85 ἃ ῥγθρ. 
1ἴ5 δοσοιηρδηϊθά ὈΥ ἸΏ. ῬοββιΌΪγ, 45 δνοσιυς 
βιι σι ροϑῖβ, (ἢς Ὁ 15 βογὸ οπητἰοὰ Ὀδσοδιιϑο οὗ (Π6 
ἀουδ]ο Ὁ οὗ (πε ννογά ζο]οννίηρ. (12) Το οχ- 
Ῥτεββίοῃ ὃν) ἸΣἼΞΘΌ ἰ5 νυἱμοαΐ ῬΑΓΑ} 16] δηά 
Βαγαάϊγ πιο] ρῖ ] 6. Ψνοσζιθ σοπηραᾶγεβ 1 
[6 ΕτΤεηςἢ Ἰάϊοπι “’ νεπάγο βὺγ ϑοὴ θη." (3) 
ΤΒε ψογάς ΠΊΣΝ ὉΝ πιυϑὲ οὐ! ἀθπεγ δα 8 εἷ- 
ΠρΡΕΟΔ] οχργοβϑίοῃ ἴον ΝΣ ΓΔ 2}), νος ἢ 
ννου ]ὰ πιεδη “δὲ ἴῃς Βουε οὗ 5 ἐδί ῃοσβ," 

Οη συ. 1ς---τ8. 

ΤὨε δηςσίεπὶ Ἐδίβοιβ οὗ ἴπ6ὸ Οῃυγοῖῦ μάνα 
ΒΟΠΟΓΑΙΥ τεξαγάθα ον 1 ογά 85 ἴπῸ Ῥσορβεῖ 
Ρτοπηϑοά τη ἴΠ656 νν.; δηά ἴἢ15 νίονν δδ5 
δάορίοά ΌΥ͂ πιοκῖ 1ἰΠογᾶη (οπητηοπίδίους 85 
ν76}} 45 ὈΥ ἸΏΔΩΥ ἘἈοπιδη Οδῖβο]ςβ δηὰ Απ- 
Εἰϊοδηβ. 

Ου ἴΠ6 ΘΟΠΙΣΑΤΎ ΠΊΔΗΥ οὗ {Π6 τηδάϊτνδὶ 
7ονν δὴ δι που |65 (Μαϊπηοηϊάε5, Κιιτηςῆι, 1,1Ρ- 
ΤΏΔΠη, ἄζο.) τοῖον 1 ἴο [6 ργορμδίιοδὶ ογάεσ 
δῖ ἰαγρο, ἀθηυηρ ΔΩΥ τεΐεσεηοθ, οὐ δί [εδᾶαϑὶ 
ΔΩΥ 5Ρ6018] τεΐεσγοησθ, ἴο (6 Μεβϑίδῃ. Ὑεῖ 
1 15 ονϊάθοπί ἤτοπι ἴἢς Νὲνν Τοβίδπηθηΐ δἷοπα 
τ-ιδὲ ἴτὴ6 Μεβϑίδηϊς ἱπιογργείδίίοη ννᾶ5 {ΠῸ δο- 
σσθάϊοὰ οπὲ δἰποηρβῖ ἴΠῸ [ἐὴὴν5 δ ἴῃ ΒερΊ πηϊην 
οὗ ἴδε ΟΠγίίδη εγὰ. δείίπρ δϑϊὰθ δὲ58 
ΒΌΟΒ ἃ5 851 [1|Κὸ χχῖν. 2): δῖ [μη ἱ. 2ὲ δηά 
45. ἰῇ ΜΏΙΓΣ ᾿ζ 15 ρογθδρϑ ὑηςογίδίη ΒΟ ΠΟΥ 
Ποιῖ, ΧΡῊ]. ᾿ς 546. 15 δἰ υἀοὰ το δἱ 4]}], οσ αἱ 
ἰεαϑσὲ τ βοίπεν τ δίοπθ 15 50, ἴ 5. σθυ ΔΙ] 
ἀἰγοσῖ οἰϊοά Αοἰβ 1]. 22 544. δηά νυἱῖ. 37. 
ὁη 1ἴ πο ἀουδὲ ἴδε ϑαπιδγιίδηβ, νἢο γοςοϊνοά 
[ῃς Ῥεοηϊδίθυς ἢ ΟἾΪΥ, στουπάοα {πεῖς Ἔχρθος- 
ἰδίίοη οὗ ἃ Μεβϑίδῃ; οἕ. δῖ [οὔῇῃ ἵν. 2ς; ΠῸΣ 
σδη οἷν ]ογὰ Η;πιϑοῖ, ἤθη Ηδ ἐροΐλγοϑθ 
[μὲ Μοϑεβ "“ντοῖς οὗ Ηιπλ᾽ (δῖ [οὁδη ν. 4.ς--- 
47), Ὀ6 διιρροθοὰ ἴο αν δὴν οἵδε ᾿τογάς 
ἴῃ νἱονν ἴδῃ ἴπ656, (ἢ6 ΟἿΪΥ ννοσγάϑβ ἴῃ ὑϊὶσ ἢ 
Μόορεβ, ϑβρθακιηρ 1ῃ ἢ]5 ΟΥΤ ῬΟΙΞΟΠ, 5͵|ν 65 ΔΗΥ͂ 
Ῥτεοάϊοίοη οὗἩ ἴπ6 Κἰπά. [π|ἴμδ86 βαϑθᾶρθβθ ΠῸ 
αἰϊοιηρί 15 πιδάθ ἴο ὑγουθ ἴῃς Μεββίδηϊς ἴἢ- 
[ογρσγοίδίίοη, ποῦ ΔΩΥ ἴο σμδ θῆρα [ἴ. [ἰ ἰ5 
ἴλκεη ἴοσ ρτδηϊθά οἡ δ4}}] βαπάβ. οϊοηϊοδὶ 
ςοποιάἀογαίοηβ νου ]Ἱὰ {πογθίοσα ϑθθπὶ ἴῃ [ἢ]5, 
Ὧ5 ἴῃ 9ΘΟΠῚ6 ΟΠΟΓ ρᾶϑβθαροβ, ἴο ἤἢδνθ ἱπάυσοά 
ἰλῖο [ον 8} Ἰπίογργοίεσβ ἴο ἀορασγὲ ἔγοπι 16 
7υάρπιεηΐξ οὗ {πεῖν Τογοίδί ῃουβ. 

Υεῖ (δουρσὰ (Π6 Μεββίδηϊς ἱπιογρσγοίδιεοη ἰ5 
[5 σοττεςῖ, πὰ ὄνθη ὈΓΙΙΊΔΙΙΪΥ ἱπτοπάθά, γεῖ 
ἴϊ 566 π|5 οὗ 156} ποῖ ἴο ὕὲ ὀχδδιιβίῖνο οὗ ἴῃ 6 
Ῥγορηδηΐ οἰδυϑθ5 Ὀείογε 085. ὙΠῸ ἴεποῦ οὗ (ῃς 
Ῥᾶβϑαρε Ἴοηδἀοτοαὰ 25 ἃ ῃοΐο ροϊηῖβ ἴο ἃ 
5665 Οὗ Ῥγορδεοῖβ ἴο Ὀθ σδιϑεὰὰ ΠΡ 85 ἴΠ6 οχὶ- 
δεηςίεβ οὗ Οοα᾽β ρϑορῖίθ τσ ῆξ ΤΕ ΌΪΓΟ 85 ΠΟ 
655 ργοπ)γίϑεεὶ ἤογθ, ἴἤδη 15 ἴπὸ Οπθ Ὠινὶποὸ 
Τοδοδογ ἴο ὙΝΠοπὶ ΠΟΥ 4}} ψᾶνθ τυ πε55. ΕῸΥ 

(α) ὙὍΠε ραϑϑᾶρε ὀσουγϑ δηγἀϑῖ ἃ ϑοσίεβ οὗ 
του Δί] οη5 σΟΠΟΟΓΠΙΠΣΖ ἴῃ6 ογάεγ, ΟὗὨ ΓΆ]ΟΙΒ, 
Εἶν} δηά ϑορισγϊυδὶ, ὈΥ δῖ ἢ [6 ῬΘΟρ]Ὲ ννοῖδ 

ἴο 6 ρονεγποὰ ννἤδη ϑοιἰθὰ ἱπ σδπᾶδη. ἴῃ 
5 Οἢ ἃ σΟΠΠΟΧΙΟη 1ἴ 566 Π|5 ΔΠοιΏΔ οι 3 ἴ0 τοίου 
ἴῃ νυ. Ὀεΐογα υ8 ἴο Δῃ ᾿ηάἀϊν! 4] Ἔχουσι νοὶγ. 

(2) ὙὝδε ραββᾶρξὲ 15 ἰηϊγοάυσοά ὈΥ Ρσοδ- 
ὈΙΌοΟΙ 5 οὗἩ ἴῃοϑὲ “"" συ Γου5 ἀγί5." Ὁ. ψνὨςἢ [ἢ 
Βοδίμθη βοιρῃς ἴο ῬΥῪ ἱπῖο διΐυσγ. ὕροη 
ἴΠ656 ἱπίοσαϊοῖβ 15 θαϑοὰ ἃ ῥγοπηβο, [ῃ6 ρυΓ- 
Ῥοτί οὗ ννῃ! ἢ 5 ἴο 455ιτὸ ἧϊε ῬθορΪΐθ τμδὲ 4]} 
ΠΟΘ] ἱπϑίσυσοη ἀπά συϊάδληςο 5141} Ὁς 
νουοβμεοαίοα ἴο [Πεπὶ ἴῃ ἴΠεΙΓ Ποοαβϑι[ο65. ὉΥ͂ 
Οοὰ Ηϊ ποεῖ. Βυῖ ἴο τεΐοσ ἰϑγδεὶ ἴο ἃ βἰηρὶθ 
ἼρδΔοδοσ ἴῃ πο ἀϊδίδηϊς ζυΐυγε ννουϊὰ ποῖ Ὁ6 
ἴο ἴπ6 ρυγροθο. 

(3) Το δὲ ργοπγϑε Μοβοβ δά ἀςβ ἃ ἀδθπιῃ- 
αἰδίίοη οὗ ἔλ͵96 ργορδεῖβ, ἀπά κίνεϑ ἃ ἰθϑξ ὈὉῪ 
ὙΠΙΟΝ ΠΟΥ πλὶρμῖ Ὀ6 ἀεϊεοϊοά. [1 ϑθεῖὴβ ἴῃθη 
(μαῖ μὸ πλυδὲ ἴῃ ννμδί ρῥγεοθάθβ αν Ὀδθη 
βροδκίηρ ποῖ οὗ ἃ βἰπρὶε ἔπιθ ργορδεοῖ, Ὀυΐ οὗ 
ἴγπ6 Ργορἢοῖβ βθποσα!γ. Οου]ά ΔΩΥ τοίεσγοηςσο 
ἴο δ0ςἢ ἃ σοπίηΡΈΠΟΥ 45 παῖ ᾿πάϊςαιοα ἰῃ 
νυ. 1ο---2ο Ὧδ 5υ Δ Ὁ ]6, ΟΥ̓ Ἔνθη δάγη βϑι Ὁ]6, 1 
[Π6 σοπίοχί ὑνεῖε δρρ !ςΔ0]6 ἴο (Ἰγσὶ 5 ΡΥ 
Δηά Θχο] ϑνοὶν Ὁ 

(4) [ΙΕ τὴι5 ραϑϑᾶρο ροϊηΐβ 50 [6] ἴο [8}6 
Ῥεγβοη οὗ ἴῃε Μοεϑίδῃ, ἴδῃ [Π6 ργορῃοῖβ ἃγὸ 
Ἰοῆῖ, 50 ἔαγ ἃ5 ἴΠ6 1,ἂνῪὸ΄ 15 σοποογηρά, νὶπουῖ 
ΔΥ τοσορηιοη. (Οοηθιάοτγιηρ, ἴπε ᾿τηροτίδηϊ 
ρασί Ὡς ἢ ἀσνοϊνοά οἡ ἴδε ργορῃθῦςδὶ ογάθτ 
ἴῃ ἴδε δῇοσ ἢιβίοσγ οὗ [86 Ἵμοόϑεη ρθορὶς, δηεὶ 
ἴη 186 ἀονοϊορηηθεηΐς δηᾶὰ τερυ]δίοη οὗ ἴδ6 
ὙΒεοοΥδοΥ, [ἢ15 ϑθθπὴβ ΒΙΡὮΪΥ ἸΠΡΓΟΌΔΌΙΟ. 
ὙΠ 5ῖ τποη (Π6 τεΐίογεηςς ἴο ἴῃς Μοββίδῃ 

τιυϑὲ ποῖ Ὀ6 ὀχοϊυ δά, Ὀυϊ ΓΑΙΠΟΣ πιδιηϊδιποά, 
Ὧ5 ὈΓΟ-ΕΠΉΠΟΠΕΥ ἀεθιρηθεα ἴῃ ἴῃς υν. ὈείοΓγο 
1.5, γοῖ ἘΠΟΥ͂ ϑθθτλ ἰο δᾶνο ἃ ἔΓΠΟΥ, ΠΟ 655 
ονϊάοσηϊ 1 δι 5 ἀἸΑΥΥ, τεΐσγεπος ἴω ἃ ρσορβοί!- 
ΟΔἹΪ ογάου νυ ]οἢ 5μου ]ὰ κἰδπα ἔγοπι {ἰπὶ6 ἴο 
ἘΠ16, ἃ5 Μοϑοβ μδὰ ἄοῃο, Ὀεΐϊννεεη Οοά δηὰ 
1}6 Ῥδϑορῖθ; ψ ἘΙΟἢ ϑῃουα πλδκὸ Κποννῃ Οοάβ 
Ψ1} ἴο ἴῃς ἰατῖοτ; ἡ ὨΙ ἢ 5δου]ὰ ὉΥ 115 ργόβϑθησθ 
ΤΟΠΘΥ 1 ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΤῪ οἰἴθογ ἴπαὶ Οοά 5ῃου]ὰ 
δα άγοβϑ ἴῃ ρεορὶς αἰ γοςῖγ, 45 δὲ 51η8] (υ. σό, 
ἃπὰ οὗ. οὔδρ. ν. 2ς 564.); οὐ 1ῃδὲ {Π6 Ῥβορὶε 
τπμοιλϑοῖνοϑ ἢ ἰδεῖ οὗ σοι 56] 5ῃοι ἃ χοϑοσζί ἴο 
186 50 ἰἰοη5 οὗ [86 ποδίμεπ. [1 νγᾶβ ἴπ6 
ὑπ θηιδὺ]ς ΔΙ] ΑἸπλθηΐ οὗ [ἢ]5 Ῥγοπγδο νυ] ἢ 
Ἰεηΐ ροϊηξ ἴο ἴδε σεῦυκο οὗ ΕἸ ]}4ἢ (2 Κ'. 1. 3, 
ό, 16): “"15 ἰξ ποῖ Ὀδοδιιθα ἴπογα ἰ5 ποῖ ἃ 
Οοὰ 1ῃ 5γ86] (δὶ γε σὸ ἴο ἰηψυϊγε οὗ Β44]- 
Ζουι ν᾽" ὅζςς., ἀπά ἴο ἴπ6 τεργοδοὴ οὗ Ατηοβ, 
ἤθη Πα τϑοοιιηῖβ [ἢϊ5 διηοηγϑοὶῖ ἴδ ΠΊΟΙΓΙ65 
οἔ σοὰ (. χα): “Απα 1 γαϊϑοὰ πρ οὗ γουτγ 
50η5 ῸΓ ργορῃεῖβ," ἄς. ὍΤῆδ ταβϑυὶὲ 15. ννε]]} 
βυττηθὰ ὉΡ ᾿ἴπῃ ῬοοΪεῖβ ὁ ϑΥπορβίβ:᾿ “118 ἀδ 
Ῥχορποῖῖβ υἱ 5πιὰϊ ἀὲ Οδγϑῖο ρῥγαοῖρυς εἴ 
Ρτἰπιδτῖο ἐπίο σε πάπη.᾽" 

11 15 ἀύρυσὰ ᾿πάθοὰ [ἢδί ποηρ οὗ [86 ὕὑτγοὸ- 
Ῥῃοῖβ σου]Ἱά Ὀε ΓΔΙΣΪΥ 5διὰ ἴο Ἀὲ ""Ἰ'κεὲ υπῖο ἢ" 
Μορδβ: δπὰ χχχὶν. το; Νυπι, χίϊ. 6--.8; Ηςῦγ. 
111. 2, 5 ἅσε φυοϊοά ἴῃ σςοττορογδίίοη. Μοϑοβ, 
1 ἰ5 υγχεά, πδὰ ΠΟ ϑιιοσθβϑου, ἴῃ 5 σμδγαςίοῦ 
οὗ Ἰοξ ϑδίοσ, οἵ ἰῃ ἴῃς ἀϊγεςΐηθϑε δηἋ ΠΟΑΓΤΤ655 
οὗ ἢ]5 ἀρργοδοὴ ἴο Οοά, ἐχεοορὶ ἴῃ Μεββίδῃ. 
Βυΐϊ ἴμε ἐχργεϑϑίοη “Ἰἶκα υηΐο," στ. τς δηὰ 
18, ΠαΤΑΪγ τοίευβ ἴο ῬΑ ΙσΌ ΑΓΒ ΠΚὸ {Π656, δηὰ 
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ἴη ἕλοὶ Πηάβ 115 ἐχρίπαίίοη ὈΥ ννμδί ἔοϊϊοννβ 
ἴῃ Ὁ. 18: 1 Ψ1} ρυζ ΠΥ ννογάβ ἴῃ ἢ15 τπου (ἢ, 
δηά ἢδ 5}4}} σρθὰῖκ υἱηΐο ἴποπὶ 411 [παῖ 1 5}}]1 
ςοτητηδηά ἢΙπὶ.) ὍΤὨϊ5 ὀχρίδηδίίομ δ ο65 
Δ ΟΓΙΠΑΓΥ ἔοττηιἶα ἴοσ ἀδϑοσιδιηρ ἔδο ὨΙνὶπὸ 
ςοΙηπλυηϊοδιϊοηβ ἴο [6 Ῥσγορμεῖβ (ςξ. Νυπι. 
ΧΧΙΝ. ς, 16; 15. 11. 16; 6Γ. 1. 9, ἄζς.) ; δηὰ 
ἱπιπηαῖος [δὶ ἴπ6 ἔπζυτο ὑτορπμεῖ νγὰ5 ἴο Ὀδ 
ἜΚ πο" Μοϑοβ ποῖ ΠΟΟΘΘΘΑΓΪΥ ἴῃ 411} τὸς 
βρεςῖβ, Ὀυζ ἴῃ τΠξ πον ἰπ αυσπέίοη, νἱΖ. [παῖ 
δ 5ῃουά ὃδ6 ἱπϊειτηεάϊδία Ὀεῖϊννιχε Οοά ἂπὰ 
(ἢς ρεορῖδο. 
ΤΠ ἀγρυπιοηΐϊδ νν ὨΙςἢ ᾿ποῖ πη 5 ἴο οχίθηά 

[ἢ 50ορδ οὗ {πΠ6 ρᾶϑϑᾶρε Ὀεγοηά ἴῃ6 Ῥεζβοη οὗ 
Οἢγϑῖ, ἅγὸ ἀδθοϊϑῖνο ἀραϊηϑδὲ ἤοθο ψνῃο [1πνλὶξ 
ἴτ ἴο ΔΠΥ οΟἴμοῖ ἱπαϊν!άϊ4]: 6... ᾿ανιά, Ϊεγε- 
ταϊδῃ (ΑαγΌδη6}), οὐ [οβδυδ (τοδὶ, ΑὈδη- 
εχγα). ΤΠ ἰαϑῖ νἱονν νγὰἃ5 ουγτοηξΐ διιοηρϑὶ 
1ῃ6 [εννα ἴῃ ἴῃς {ἰπ|6ὸ οὗ 81 Αὐυκιυκίίης (ςξ 
ὁ ΟΠΙΓ. δυσί. ΧΥῚ. 19), ἃπά [5 σϑςεϊνοα 
σουπίοηδησο ΠΌΤ 50ΠῚ6 πηοάσγῃ ΘΧχροϑιῖουβ 
(ΕἸεήςι5, Απηπιοη. δζο.). Υεῖ 1Ε [Π6 ννοτὰβ 
σου]ὰ ρΡοϊηΐ 5016} 7 ἴο ΔηΥ οπἠδ ρϑίβοῃ, 'ὲ νγουὰ 
βϑοῖλ οὐὑνίουβ {μαι [οβῆυα οοιϊά ποῖ δ6 ἢα, 
βδίησο ἴΠ6 ρῬτοχηῖβο 5 ἤγ ἐῤε ἡμέμγε, πὰ [οβῆιδ 
δὰ δἰγθδάυν Ὀδεὲπ ἀσδιρπαϊοα 45 Μοβεβ᾽ 5ις- 
σῦβϑοσ (Νυπη. ΧΧΝ. 18, 23). 
ΤῈ νοσγὰ “Ῥυόρῃοῖ" (8232) 15 ῬΧΟΌΔΟΙΥ 

Ποῖα ἃ ““ σοἸ]οςῖνε πουη." “ὙἼΠ6 ν ΠΟΥ τὸ- 
δατὰβ [86 ργορῆῃεῖβϑ 45 ὑϑοηρίηρ ἴπ6 οης ἴο 
1ῃε οἴοῦ; οὐ ἃ5 ἃ ψῃοΐςθ, ννῃϊςἢ ᾿ποίυἀοθ5 [ἢ 6 
ϑισοοββοῖβ οὗ Μοϑεϑβ, 85 ἴῃ6 ροϑί- Μοϑβαὶς 6π|- 
θά55Υ οἵ Οοά; πὰ 50 1565 ἴΠ6 5 ηρι ]41.᾽ Καο- 
Ὀ6] ἐπ ἰοο. Ἐχδιηρὶεβ οὗ “" ςο]]θςῖνε ποιιη5᾽" 
αἴο Ὁ ὥσθη, ας ; 229.» ὕσθη. ἵν. 2ο; δὲὲ ἔχ. 
ἢ, 6: ἽΝ Ναπὶ. χὶ. 27: δηὰ 2 ἴῃ τῆς ῥτὸ- 
σράϊης οπαρίοῦ νυ. 14----:ὸ ἀρρθδῦβ δηϊναϊεηΐ 
ἴο {πε Κίπρβ οὗ 5γδεὶ βεπεγα! νυ. ὙΠῸ ννογὰ 
δὲ} [1961 966 π|5 50 ιιϑϑοὰ 8ῃ. 1Χ. 24. 
ΤΠ μάβδᾶρο ἴΠ15 ἀρρΘΔΥΓ5 ἴο σοπίοιηρ]δΐο, 45 

118 Θοσοηάδγγ ποιῇ 51}}} πιοπηθηΐοιι5 56η56, ἃ 
διισσοβϑίοη οὗ ρσγορῃεῖβ, ποῖ ΠΘΟΘΒΘΑΤΙΪΥ δη τη- 
ἱπιογτιιρίοα ϑυςοεβϑίοη, Ὁ πὸ νυ ἢ] ἢ σδου]ά 
ὭΘΥΘΙ 41} ἴῃ 5γ86} 5 οηθροηςγ. Αηάᾶ οὄνθη 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΙΧ. 
ι 771: εἰ ες ο7 γορέ. 4 7). 2γίνήερε ἐλεγεο 
,)»ν δε νιαμοίαγεγ. τᾷ 781ε ἑαμπάνιαγα ἐς γτ1οἵ 
ἴο ἐέ γωρμουεά, τ-.5. 7τὸῦο τουϊηέσσές αὐ ἐδε ἐρασέ. 
ιό 72:  ομμ σα ΩΝ τοἱγεςς. 

ΕΝ τῆς ἴοκρ τὰν Οοά 
α ςἤΔρ. τ2. δ Φῃδῖἢ οξ ΟΥ̓́ τὴ6. παῖο8. 
20. ψνῃοβε ἰλπά τῆς ΙΟΚῸ τὰγ Οἀ ρίνειῃ 

σπαΑρΡ. ΧΙΧ. ΤΠῖβ δηὰ {πῸ ποχί ἵννο οδδρ- 
[615 σοπίδίῃ οπδοϊπιεηῖβ ἀοϑί πο ἴο ῥτοΐεςξ 
Βυπίδη 116, ἀπά ἴο ᾿τῆρΓοβ5 115 54 ΠΟΙ ΠΥ Οἡ [5ταοὶ. 
ἍΝ οὖν. 1--- 3, ΠΟ. τοϊδῖο ἴο ἴΠπ6 οἸ[|65 

οὗ τοῖιρο, ςἔ, Εχ. χΧὶ. 13) ᾶ8η Ναπὶ. Χχχν. 9 
--τ4ώ. ὙὍΒο Ἰαννδ ΠοΥδ ψίνθη ἃΓῸ ἴῃ 50Πὴ6 ρᾶΓ- 
(ἰσυϊαγβ συ ρΡΡΙομ πίασΥ ἴο ἴΒοϑο οὗ ἴῃς ἰαϑῖ- 
ὩὨδιηθα ρᾶ55αδ. 

ὈΕΌΤΕΒΟΝΟΜΥ͂. ΧΙΧ. ἵν. τ, 2. 

1 1 θογα πὸ γί Ποῦ ἱταροσέ ἴῃδιν [5 18 ττουϊὰ 
γεῖ α ογεογὶ Ὦδυθ ἃ τεΐεγεηςθ ἴο ἴδε Μεββίδῃ, 
(βουρὰ ποῖ ἴο Ηἰπὶ δοπθ. Εογ ἴῃ ργοροσίίοῃ 
8ἃ5 Ὑ6 566 ἰη Ηΐἴπὶ ἴῃς Τσμδγδοίογιϑιοβ οὗ {δ6 
Ῥγορδεῖ πιοϑδῖ Ῥεγίδοι ΠΥ ὄχμιθιοά, 850. πιιϑῖ 
ν6 τεραγὰ (86 ργογηϑε οὗ Μοϑϑθβ 85 ἰη Ηἰπὶ 
τηοϑὲ σοπΊΡ] ΕἸ ΟἸΥ Δοσοπρ]ιϑθθά. Βαϊ ἰῃ δεῖ, 
ἴῃ ἴδε νογάς Ὀεΐοτε υ5 Μοβοβ ρῖνθβ ργοηΐϑθο 
Ὀοίἢ οὗ ἃ ργορμεῖίςδὶ ογάοσ, δηὰ οὗ [6 Με5- 
5:4 ἢ ἴῃ ῬΑΓΕΟΌΪΑΓ 45 115 σπιοῖ; οὗ ἃ 1ἴπὸ οὗ 
Ργορμεῖβ συ] ηδίϊηρ ἴῃ οὔθ ἐπιποηΐ ᾿πάϊνὶ- 
ἄυλ]. Ὑἢ5 ΥἹΟΥ͂ 15 βιιρρογίθα ποτα οὐ 1655 
ἀεοϊάθα!γ ὉΥ Οτβοη δηὰ Τπεοάοσεῖ, ΌΥ Οογη. 
ἃ Ἁριά6, Μεηοςῇ., ΤΊΠηι5, (δίνη, Οτοί5, 
ϑ.δο]Ζ, Ηδνεπι., Και], ϑοδυ] ; δά Ἐβρθ ΠΥ 
Όγ Κείηκο ἴῃ ἃ ςορίοιι5 ἰγοδίϊϑθ, " ΒΟΙΕΣ. Ζυγ 
Εγκιάσυηρ ἀἐ5. Α. Τ.᾽ ν΄. 289---3ς2; ΠΟΓ σδῃ 
[6 νῖενν οὗ Ηδθηρϑίθηθεγρ, “ ΟΠ τ ϑιοϊορῖθ ἀθ5 
Α. Τ᾽ 1. 11ο--- 124, Ὀ6 χογχαγάρα 85 βιιϊθβεϊδῃ- 
[14}}γ ἀ! εσγεηΐ. 

ΤὮὸ υοσοη ὙΒοΙΠΟΓ Μοϑβοβ ἢ πι96 1} μδὰ 
ΠΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ἴῃ νἱονν ἴῃς Ῥοσϑοη ἴῃ ΝΝΟπι ἢ 5 
ννοσάς ψνου]ὰ πηά {πεὶγ υἱτἰπιαΐς δοςσοπιρ 5ἢ}- 
τηθηΐ [895 ποΐδιῃρ γα ]γ ἴοὸ ἄἀο σὰ (ῃς 
Θχοξεβὶβ οὗ ἴῃς ραϑϑᾶρθ. δὲ τιλχὶπὶ “Π1}1] 
Ροΐοϑί 6556 ἴῃ βοτρίο αιοὰ Ὡοπ ἴῃ βογρίοτγε," 
σδηποῖ δ6 δάμη το ἤθη ἀρρὶ θὰ ἴο ντηρβ 
ΡΓΕΒΌΡΡοθοὰ ἴο 6 αἰϊνίποὶν ἰηϑρισοά. Ἀν 
ΤΩΔΥ͂ ννῈ}} Ὀοῖανα (μδῖ [86 ργασηπηδίςδὶ ἔοττῃ 
οὗἩἨ 186 νοτγάς ([Π6 5 πρΌϊαυ παπποῦ οὗ τῆς 
ἰεδάϊηρ πουῃ, δηὰ {86 ϑηρυϊασ 50 Χ)ὺ νγᾶϑ5 
Ονοιτυϊοὰ 850 8ἃ5 ἴο βιιρρεσῖ ἴο ἴδε τγοῆθο- 
ἔνε δπὰ ἱπαυϊσγηρ ἴΠ6 ἐχροοϊδίίοη οὗ Οπο ἱπ 
ἌΝ Βοῖη ΠΟΥ ννου]ὰ Ὀ6 πιοϑὶ ϑσηαὶ γϑα] θά. 
ΤΠδ ρσοπηῖϑα οἵ Οδηῃ. 1. χς ργοϑθηΐβ ἴῃ τῆϊς 
5 ἴῃ ΟΠΕΟΥ ΤΠδγδοίογιϑίῖοβ ἃ σι κίηρ ΓΟ - 
βειίδηςσε ἴο {πὶ Ποτὲ Ὀδίοσε υ5. Βοίῃ ἃγὸ 
᾿πϑίδῃοθϑ οὗ Ῥγόρῆεςῖεβ νος ἢ ἢᾶγα μδὰ ννδδῖ 
Ιοτὰ Βάςσοπ ς8}}5 “" ϑργιηρίηρ ἀπά ρογπιϊηδηϊ 
ΔΟσΟΙΙρΡ] 9Πσηθηῖ5," 2. 9. ψῃςἢ Παὰ ρασίϊαὶ 
του τεὰὶ δοςουηρ 5ῃπιεπηΐ5 ἔσοπιὶ ρθε ἴο 
αρε, Ὀυϊ ννοἢ ἀνναιῖθά ἴῃ ἴδ6 Μοβϑίδῃ [δαΐ 
σσοννηΐηρ Φ] ΔΒ] 'π ὙΠ ἢ ΠΟΣῚ 5δῆϑο 
νου] 6 ὀχμδυσίθά. 

τες, Δπά του ᾿δυςςεεάεθς τῃδπὶ, Δπὰ |ΗεΡ. 
ἀννε ]αδὲ ἴῃ τοῖν οἰτ1685, Δπά ἴῃ τῆεὶγ ἐὐωρ ὙΩΣ 
Βοιι568 ; τ 

2 ἼΠου 5802]: βεραγδῖς ζἤγες οἰ 5 ὁ Εχοά. τι. 
[ογ ἴπεε ἴῃ πε πιιάβε οὐ τὴγ Ἰαπά, Ναπιδ. :-. 
ψὨΙΓἢ τῆς ΠΟᾺΡ τὰ (ὐοἀ ρίνειῃ τμ ες ἴδ κο. .. 
ἴο Ροβ8688 ἰἴ, 

1. Δ. ΤὨο [ἶγοο οἰτ|65 οὗ γοῆιρο ἔοσ ἴδ ἡ15- 
(᾿ςὶ οαϑῖ οὗ ἰογάδη παὰ Ὀδεη δἰγεδάῦ παπιρά. 
Μοϑβεβ ἢονν αἰγεοςῖβ ἴδ βοη (6 [ΕΥΤΙΟΣΥ͂ 
οὐ ἴῃς ννεβὲ οὗ [ογάδη μαὰ δθὴ σοπαιογο, 
ἃ ἴἶκ δ]οϊπιεπὶ οὗ ἴῆγοα οἴποὺ οἰζίο5. ἰὴ 1 
βου ἃ 6 τηδάθ. ΤῊΐ5 ννὰ5 ἀοπο δοσοτγάϊηὶγ ; 
οξ, [οϑβῇ. Χχ. σ 544. 



1 ἩΗοῦδ. 
)»ονε γό8- 
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“πκαάελ. 
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Ζλὶ 

“ᾷΦ 
427}. 

νυν. 3-ἰ1.] 

4 Του 504]: ργερᾶγα ἴπεδε ἃ ὙΨΑΥ, 
αηὰ αἰνίάε τῆς οολϑῖβ οὐ τὴν ἰδπά, 
νος ἢ της ΓΚ ΤΥ Οὐοά ρίνειῃ τες 
ἴο ἱπῃεη, ἱπῖο τἤγεα ραγῖβ, (Πδῖ δνθυν 
βίδα ΠΊΔΥ ες ΓὨ Π ΘΓ. 

4 ἦ Αμπὰά τ} 15 ἐς τῆς σδ86 οὗ τε 
βίδγει, νος ἢ 5041] δε τπϊτῆογ, τῆδὶ 
ἢε ΤῊΔῪ ἶΐνε :  Ποϑβο ΚΙΠ]δἢ ἢϊ5 πεὶρἢ- 
θουγ ἱρπογαητίυ, νοπὶ ἂς μαῖοα ποῖ 
ἔῃ τἰπλς ρᾶβῖ; 

ς Αβ ψῆεῃ ἃ πιᾶῃ ρΌΕΙἢ ἱπίο ἴδε 
ψοοὰ νι ἢ18 πείρῃροιγ ἴο δεν 
τννοοά, δηά ἢ15 ἢλπά Ἐιεβοιῃ ἃ β8ἴγοκε 
ψ ἢ τῆς ἀχὲ ἴο οὐδ ἀοννγη ἴῃς ἵτγεε, 
Δηά τῆς ᾿Πεδά 5]]}ρρεῖῃ ἔτοπι ἴῃς μεῖνε, 
δηὰ ᾿ΠΙΡΉΓΘΙἢ ἀροη ἢ 8 πεῖρῆθοιτγ, τμδῖ 
Βα ἀϊε; ἢς 584}} 66 πο οπα οὗ ἴοβθἊ 
οἰ 65, Δηά ᾿νε: 

6 [1,ε8ὲ τῆς ἀνεηρεῦ οὗ τῆς δἱοοά 
Ρυζϑια [6 5ἰαγαγ, ννῆ}]Ὲ ἢ158 Ὠδαγί [8 
ἢοῖ, δηά ονογίακε ἢΐπι, Ὀδοδυβε τῆς 
ΨΥ ἰδ ἰοῆρ, Δπ4 ᾿βἰδυ ἢϊπι; ννῇθγθδβ 
ἢς τῦᾶς ποῖ ννοστῆγ οὗ ἀδαῖῇῃ, ᾿παϑπιιςῇ 
45 Ὦς Παῖεά ἢίπὶ ποῖ ᾿ἴη {ἰπι6 ρδϑῖ. 

8. Τρομ «ῥα ῥγεβαγε ἐδέε ὦ «υα7} [1 νγ88 
[86 ἀυΐγ οὗ (πε ϑεπαῖα ἴο τηδίςς ἴῃς γοϑάϑβ [ῃδ 
Ιοὰ ἴο {πὸ οε5 οὗ τεῆιψε σοηνεηθηῖ ὈΥ τὸ - 
Ραϊ πρὶ ἴποπὶ ΔΠΠΌΔΙΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 πηοηῖῃ Αἀδτ δπὰ 
ΤΟΠΊΟΥΙΠΣ ΘΥΕΓῪ οὐδίσυςοη. Νὸο ΠΠΠΟΟΚ ννᾶ5 
Ἰεῆ, πὸ Υνοσ οὐδοῦ νη οἢ {Ποῖ ννὰ5 ποΐ ἃ 
Ὀπιάρο: δπὰ ἴπε τοαδὰ νγᾶβ5 δ ἰθδϑὶ ἴνο δηά 
ΤΠΙΓΓΥ οὐδ]15 Ὀτοαά. Αἱ ογοβοσοδάς ποτα 
ὍΕΓΟ ροϑί5 ὈΘΑΓηρ (6 ννογὰς είχε, Κεΐμσε, 
ἴα συϊάς ἴῃς ἔυριτονο ἴπ ἢϊ5 βιρῃηϊ. ὅ8εςε ϑυτγεη- 
Ὠιυιῖυ5, Μιδῃπα, ΝοΪ. 1ν. 279. [{ 56ῈΠὶ5 ἃ5 ἰἢ 
ἴῃ 15. Χ]. 3 544. ἴΠ6 ᾿πιλϑεγΥ ψγεσα Ὀογτοννθὰ 
ἔγοτῃ ἴῃς ργερασγαίίοη οὗ [6 ννᾶῦϑ ἴο ἴΠ6 οἰ Ε165 
οὗ τοῆιρο. 

5. αὐ 1δὲ αχε]ῇ Τὶ. “ἐν Π {86 Ἰγοη." 
Νοῖς [6 δπιρ]ογτηθηΐ οὗ ἴσο ἴογ ἴοοϊϑβ, δπά 
ςἢ, οὐ 1]. ττ.ὅ 
σἤρρει 8} Οἷα 1815 νοτὰ οἷ. Χχν!. 40. 

8, 9. Το ἐῤνγες εἰ θὲ γιογέ σδῃηηοῖ, 845 
Κποῦδεῖ, ΗἩοπρϑίοηθοῦς, ὅς. τηδιηΐδιη, Ὀ6 ἴῃς 
5416 45 ἴπῃοϑο Δ] ἀθα ἴο ἰη συν.  ἀηὰά )η. Ἐ8- 
{ΠῸΓ 15 Ῥγον ϑίοη ἤογὸ πιδὴθ ἔοσ ἴΠ6 δηξιοϊραϊοα 
δηϊλγρεοιιοπὶ οὗ ἴπ6 Ὀογάουβ οὗ [526] ἴο [π6 
υἱπιοϑῖ ᾿πι|ῖ5 ρσοσγηϊϑοὰ Ὀγ Οοά, ἔγοπι {πὸ σίνεσ 
οὗ Εεγρί ἴο ἴπο Ευρἢτγαῖε5 (Οεη. χν. 18; Εχ. 
ΧΧΙΪ. 21, Δηἀ ποῖε5). ΤῊΪ5 Ργοπῖϑα, οὐνηξ ἴο 
[ἢ 51πη5 οὗ ἴπ6 ρεορῖθ, τοςεϊνοά δι ἃ δῖος ἢ}}]- 
ΠΙπιοπὶ δῆογ αν μδὰ σοπαυετγοὰ [Π6 ῬΠ1}15- 
[1Π65, ϑυσίδῃβ, ἄς.; δηὰ 4 ἰσγαηϑίθηΐ οῃθ, [ῸΓ 
ΓΆΔΩΥ οὗ ἴΠ6 ςοπαιιογοὰ ρθορ 65 τοραιηθά 1η- 
ἀεροηάθησε οἡ ἴδε ἀϊβϑοϊ το οὗὨ ϑοϊοπηοπ 8 
ΘΙΏΡῖγο. Απάὰ ἴῃ ϑενογαὶ αἀἰκίγςῖ5. ἴΠ6 ηδίϊνε 
ἱπηδοϊδηΐβ, ἈΠΟ ΡὮ τεπάογοὰ {ΠΌΘΪΑΓΥ, ννεγο 

ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΙΧ. 

᾽ ὙΝ Βεγείοσγβ 1 σοπηπιδηά ἢ δα, 8ᾶγ- 
ἵηρ,), ἼΒοῖι 5Π41}} βεραγαῖα ἴῆγες οἰτ168 
ἔογ τῆεα. 

8 Απά [ τε ΓῸκΡ τὰγ Οὐοά “6δη- ζςδᾶρ. τα. 
ἶλγρε ΤῊΥ τοδϑῖ, 485 με παῖ βυνογῃ 
πηἴο (ΠΥ ἐδίῃογβ, Δπά ρίνε ἴῃς ἃ]] τῆς 
ἰλῃά ννῆϊς ἢ ἢς ῥσγοπλιβεά ἴο ρίνε υπῖο 
(γ (ΔΊ 8; 

9 [ΙΓ του 8μαῖϊς ἵζεερ 411 {πεβ86 
σουμδηπιοηῖβ ἴο ἄο τΠ6π, νος ἢ 1 
ςοπηπηδπά τῆς (ἢ]15 ἀΔγ, ἴο ἰονε τῇς 
ΤῸΚΡ ΤΥ Οοά, ἀπά ἴο νναὶκ ενεῦ ἴῃ 
ἢἰβ νγαγϑ; κτθεη 5ῃδ]ς τῆου δάά τῆγας 4795. 5. 
οἰτίθϑ πιοῦα ἔογ ἴθ, δεβϑίάς τῃε8ε ἴπγεθ ἢ 

Ιο Ἴπαῖ ἱπποοεηῖς δοοά δὲ ποῖ 
8ηεα ἴπ τῇγ ἰαπά, νης ἢ τῆς ΠᾺΡ 
τ (σά ρίνειῃ τπεθ “Ὁγ δὴ ἱπμεγιῖ- 
Δῆςε, Δη4 “9 Ὀοοά ὈῈ προπ τ 66. 

11 4 Βυῖ 1 ΔηΥ πιὰῃ ἢαῖς ἢΐ8 
περηθουγ, δηά 16 τῇ νγαῖς ἔοσ ἢ]πὶ, 
ΔΠᾺ Γίδα ὉΡ ἀρδίηβξ ἢϊπὶ,) Δπα ϑηηϊτε 
Πίπὶ ᾿πλογίδ! } Υ τπαῖ μὲ ἀϊς, δηά βεεῖὶ Ηεδ. 

ἐμ ἐΐε. 
ἰηἴο οπα οὗ (ἢδϑ8ε οἰτἴ65: 

12 Ἴδη (ἢ ε]άετβ οἱ 18 οἰ 588] 

ΠΟνοῚ αΪ5 Ηλὰ 5γδοὶ “" ϑυςςεεάοά ἢ" 
ἴο ἴπο ποδίμθη, δηά “ἄννγεϊξ ἱπ ἘΠοὶγ ρἷδος ἢ 
(Πτουρδουῖ 411 [Π6 στορίοπβ δοοίρηοὰ Ὁγ σοάβ 
ςονοηδηΐ ν ἢ {πον ἔδίΠοτῦβ, [Π6 ἡἶπὸ οἰ[165 οὗ 
τοῆιζο, νυ ὶς ἢ ἅτ σοηπιειηρίδῖοα ὈΥ ἴῃς ρᾶ5- 
βᾶψεὲ Ὀείογε ι.5, ψγου]ὰ σογίδι ἶΥ πᾶν Ὀδοη 
περάρά. Ὑπμαῖ πῖπε οἰτε5 δὰ ποῖ βῖχ ΟὨΪΥ͂ ἅγα 
Ργονϊ θὰ ΌΥ ἴπὸ νυν. Ὀοΐοσε υ5 15 ἴῃς ορίπίοη 
οὔ 6 [Θννϑἢ δι  Πογιε65. βθπογα  , οὗ ἔγτὰ, 
Οεγδασά, Κοὶὶ, δου, ἄς. [τ 5 οὈνίοιιβ 
(δὲ δσυυςἢ ἃ ραβϑϑᾶρε 45 [(ἢ]5 σοιυϊἹὰ ποῖ ἤδνθ 
Ὀδοη ρεπηρὰ τη 16 ΕΠ πη65 ἴο νυν] ἢ ται] οΠ δ] 15 
ΟΥ̓ 5 ἅτ ψοηΐ ἴο βίῃ Ὠευῖϊ. Νὸ οπδ 
᾿Ηνίης ἰπ ἴποβα {Ππ|ὲ5 νουἹὰ τὨΠῖηἰκ οὗἁἨ {γϑαιϊηρ 
8ἃ5 ἃ ἴυΐυγε σοπεηρεηου (“ἸΕ ἴμὰ6 Τογὰ (ὮΥ 
Οοὰ εηϊαγρε," ὅζς.) δῃ δχἴθηβίοη οὗ ἰου ΟΥΎ 
ὙΠ ἢ, δὲ ἴΠ6 ἀδῖς ἴπ ηυσδίίοη, πδὰ ἴῃ ἕαςϊ 
ἴλκοη ρἷαςος Ἰοηρ ἃρὸῸ δηὰ Ὀδθη 51:05 ΠΏ] 
ξοτέειϊοά. 

11. 135. (Οἔ Νιπὶ. χχχνυ. 12, 24; 7οϑβῇ. 
Χχ. 6 5η4ᾳ. Το εἰάεγϑβ ἄσγὲ ἴο ἂςῖΐ 45 ἴῃ ἰοδά- 
οἴ5 ἀπά δάπιὶπιϑισγαϊουβ οὗ ἴῃς ρεορὶε αἵ ἰᾶγρϑ, 
ἰ.«. οὗ ““1ἢὴ6 σοηρτοραίίοη," ἢ νοῦ ἴῃς 
δα)υάϊςδίίοη γεϑρεςσίης ἴπ6 ρα οὗ [ἢδ πιδ- 
δίαγεγ νουϊὰ υἱ]τδίο]υ ταβῖ. 

ἴῃ ἴπ68ὲ νυ. ἴῃς ἀϊγεςτοη5. τοϑρεςϊίης (ἢς 
Ρτεραγδίίοη οὔ ἴπῸ στοδάὰβς ἴο {πθ ςἰ65 οὗ 
τοῆιρο, ἴῃς ργονϊβιίοη οἵ δάάϊϊοπμδὶ οἰκε5. ἴῃ 
ς856 οἴ δὴ Ἔχίοπϑοίοη οἵ [οιτιΐογυ, δπὰ ἴῃ ἰη- 
τογνοηςοη οὗ ἴπ6 οἱάθῦβ 45 γεργοϑοητης ἴΠ6 
σοηξτοψαίίοη, ἄγὸ ροου αγ ἴο [λευϊ. ἀπά 5Ξὺρ-" 
ῬἰΕΠλΕΠΊΑΓΥ ἴο ἴδ6 ἰανγβ οα 16 βαπιὸ βυ)οςὶ 
δίνθη ἴῃ ἴῃε δᾶσίοσ θοοῖ8. 
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βοαηά δηά ἔδεῖοςἢ δΒίπιὶ ἴπδποο, δηᾶ ἀς- 
Ἰῖνετ Ἀἰπὶ ἱπῖο ἴῃς μδηά οὗ ἴῃ6 ἀνθηρογ 
οὔ Ὀ]οοά, τας ἢ πιᾶγ ἀϊε. 

12 ΤῊϊΠΘ δγε 5141] ποῖ ριὙ Πἰπι, 
δυς τῆου 5ῃα]ς ρυὰῖ ἀννὰγ ἐῤε σμεὲ ον 
ἱπποοοηΐς ὑ]οοά ἴτοπῃ [β8γδοὶ, παῖ ιἴ 
ὨΊΑΥ͂ ΡῸ ν͵7Ὲ}} νι ἢ τες. 

14  ἼἼΒοιι 5ῃ2]: ποῖ σεηϊονε [ΠΥ 
περ θοιιγ᾿8 ἰδληάτηδγκ, νυ Ὡς ἢ {ΠῈῪ οὗ 
οἰά τἰπι6 πᾶνε 8εῖ ἴῃ τ]πὸ ᾿πῃεγΐδηςαο, 
γῆ ἢ τῆου 5041} ἱηδοσγς ἴῃ τῆς ἰαπά 
τῃδὲ τἢ6 ΤΟ τὰν Οοά ρίνειῃ τδεὸ 
ἴο Ροβ8685 ἴζ. 

ΠΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ ΧΙΧ. [ν. 12----2 8. 

17 ΤΠεη ὈοΓ ἀπ τπθη, δεῦνγεθη 
νΠοπὶ ἴΠδ ΠΟΠΙΓΟΨΕΓΒΥ 2550 5Π4]] βίαπά 
δείοτγε τε ΤΟΚΡ,, ὈῬείογε τῆς ρῥγίεβίβ 
πὰ τῆς Ἰυάρεβ, ννῃ]ο ἢ 514}} 6 ἴῃ 
[Πο86 ἀδγϑ8; 

18 Απὰ τς Ἰιάρεβ 512]] τηλκε 
αἰ ρεπε. ἱπαυϊδιτίοη : 4πά, δεδβοϊά, 

τῆς νυῖῖπεββ ἐξ ἃ ἔιἰδβεὲ νυ ]ΐηοββ, 
σπά δῖ τεϑι πε (]56ὶν ἀραϊηϑδε ἢ 18 
Ὀτγοίθογ; 

19 7 Πεη 514]] γε ἀο τπηΐο Ἦϊπι, 457 ἜΝ 19. 
ἢε Παά τῃουρῃϊξ ἴο ἢανε ἀοηε ὑπἴο ἢ ἴδχΝ. 6. 24. 
Ὀγοῖδογ: 80 5ῆδ]ς ποι ρυς ἴῃς εν] 

κομαρ. 17. 1Γ5 “(πε Ὁ Π655 5}4]] ποῖ σίβεὲ ΑΥΔΥ ἔτοπι Ἀπιοηρ γου. 
Νααιδ. 35. ὮΡ Ἀρδίηϑδί ἃ ΠΊΔἢ [ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ἸΠἸαυγ, ΓΤ. 20 Απά τποβ6 ΨΠΙςἢ ταπιαΐη 5}2]]} 
δίλιι. 8. [ῸΓ ΔΩΥ͂ 5:η, ἴῃ ΔΠΥ 8η ἴπδῖ ἢθ 51η- ἤδδῖ, δηά ἔδαγ, δηὰ 584} πεποθίογιῃ 
Ἰρε δ νυν ποῖῃ : δὲ [Π6 τπουτῇ οὐ ἔννο νυ ἘΠ 5868, ΟΟΠΊΠΊΪ ΠῸ ΠΊΟΓΕ ΔΠΥ͂ δ (ἢ 6ν}] διηοηρ 
4 Οοτ. 13. Οὐ Δἴ ἴῃ6 τπηοικῇ οὐ ἴἤγεθ νυ τη 6585650. γόου. β 
εν. :ο. 814]} (ἢε πιδῖίεγ ὃς 65:8] 15Π64. 21 Απά τῃϊπε αγα 5}4]1] ποῖ ΡΥ ; σ Ἑχοὰ. υἱ. 
250. ι6 4 [ΙΓ 4 ἴαἶβε ν]πεβθ τῖϑα ὑρ ὀμ 6]1{6 «ῥα γο ἴοτ Ἰἴξε, εγε ἔογ εγς, ἴξ..,,. 
ΝΣ ἈρΆϊηϑῖ ΔΩ͂ ΠΔΠ ἴο ἴΕ5ἘΠ δραϊηθὲ ἴοοί ἔογ τοοίῃ, πδαηὰ ἰογ ἢδηά, ἔοοϊ ὙΠ 
ἀτυα),. δὶπὶ "ἐῤαί τυροῦ ἐς ψτοηρ ; ἔοτ (οοι. 1 ππ5. 

14. Α5 ἃ τηδηδβ [116 50 ἢἰ5 τλθδηβ οὗ 11ν6]}- οὗ (ἢ ἰᾶνν ρίνοη ἴῃ σ. τς. Βιιῖ ἴποϑθθ συ. 
Ποοά ἃἴὸ ἴο ὃ6 ΠοΙὰ βδοτθά  δηά ἴῃ 1ἢϊ5 ςοῃ- 
ΠΟΟΙΟη ἃ ῬγΟΒΙΠΟη 15 ἰπϑεσίθαὰ ἀρδιηϑί σὰ σ᾿ 
ΤΟΥ ΠΡ ἃ ΠΕ ὨΡΟιΓ᾿ 5 ἰδηἀπηδτκ: οἷ. ΧΧΥῚΣ. 17 
Ῥτον. Χχι!. χϑ, ΧΧΙΙ!. Το. 

ἐβεγ 9 οἷά "ἴ»6] ἘλΊΠου ρογθδρϑ, “ΤΥ 
ΔΊ ΠοΓΒ," ἃ5 ΧΧ.;} ΜΝυΐξ. ῥγίογω, 885 16 
ννογὰ 50 ῬγοσὈΪΥ τηθδῃϑ ἰὴ 15. ἰχὶ. 4. ὙΤΠ6 
δηδοίτησηΐ 5 ΓΊΡΙῚΥ ἕογ 5 [6 τεπιονδὶ οὗ τῆς 
Ἰλπάπιλγκϑ δεῖ ἃρ ὈΥ ἴδοϑα ψγῆο 5ῃουϊά ἀϊ5- 
τἀπδιυῖο {Π6 Ἰαπά δῖεσ ἴῃς σοπαυοσὶ. ΤὮΘ ἔδει 
παῖ {πε ννογάϑ ᾿τιπιθά δῖον ξο]οννηρ τείοσ ἴὸ 
τῆς ἰδηά 85 γεῖ ἴο Ὀ6 δοηυϊγοά, ουρῆς ἴο ἢᾶνθ 
Ρτοοϊυάδὰ ἴῃς δἰορδίϊοῃ οὗ Ναῖοεσ, ᾿ἢδανϊ ἄβοῃ, 
ὅτς., ἴ(πλὲ ἴΠ6 Ὁ. ργδθυρροϑοβ ἃ ἰοηρ ἀροάθ ἴῃ 
(δηδδῃ. 

15. ΤΠε τυ]ε Ἰα!ὰ ἀούνη χυϊὶ. 6 85 ἴο σδρὶ- 
(αὶ σἤαγροϑ 15 οχίοπαθαᾷ ἤογὸ ἴο 41] δοςυβδίοηϑ 
Ὀοΐογο ἃ οουτί οὗ )ι5ῖς6. 

16---41. ΤΟ ΡΑ558ρῈ ΓΟΙοΥ5 σΘΠΟΓΑΙΥ ἴο ἴΠ6 
οὔ) οὗ Ὀοαγηρ [2156 νυν] τη655, ἀδποιηςοὰ 50 
Τορθαΐεα!υ ἴῃ ἴπ6 Ὠοοδίοσιιθ δπὰ οἰβοννῃοσο ; 
ςἔ, Εχ. ΧΧΙΠ χα; [,δν. χίχ. τό. 1 ΔΩΥ ἴγᾶςοθβ οὗ 
(ἢ]5 ογ πὸ 5Βῃου ἃ ἀρρδαῦ η [Π6 σουῦγϑε οὗ 1 ]- 
οἶδ] ργοςοθάϊηρβ, [Π6 πηδίζοῦ ννᾷβ5 ἴο Ὀ6 Ὀγουρῆξ 
Ὀεΐογσγε (δὲ ϑιργοηθ σουγί (ςῇ, οἡ ΧΥ]]. 9); 
δηά [Π6 2156 νυηθθϑ οἡ σοηνιοῖοη Ρυπιϑῃμδά 
αἴζοσ {πὸ τι] οὗ {πΠ6 Ιοχ [8] 10η15. Ασςογάϊηρ ἴο 
(δ6 ἈΔΌΡΙπ5 {Π6 τεβΕ ΠΙΟΗΥ͂ οὗ ἃ βἰηρ]ς νυ} Π655 
ννᾶ5 ἴῃ οἷν] οᾶ965 50 ἕδσ δα πη το 45 ἴο οΟὈΪ ρα 
{πε δοςσυϑοά ρεγϑοη ἴο ρυγρε ὨἰπΊϑο  ὉΥ Τοδῇ ; 
ἴῃ σΥΙπιῖη4] σᾶ565 500 ἢ Ὀπϑυρρογίθα [ας ΠΊΟΠΥ͂ 
νγᾶβ ποῖ οὴἷν ἴο ὃδ [6] το]οςίοα, Ὀὰϊ [Π6 
Ῥόγβοη νγἢο τοηάδετγοὰ [ἴ ρΡυηἰσῃεα ἔογ ἃ Ὀγεδοῇ 

---.ὦ΄ὦὖᾧὲὶὦ. -α ..Ἅ 

ἄο ποῖ τείογ ἴο ἴΠ6 πιρρρόδγ οὐ νυν Π65565 δ 4]}, 
Ὀυΐ ἜΡΡΎ ΡΠ τπὺς ἢονν ἃ ςᾶϑε οὗ ἴλ]5ε νἹἴ- 
Π655 5 10 6 ἀθδ]ῖ ν ἢ. 

16. ἐσ ἀφαὶπεὶ ῥὶηι δαὶ «οδίοῦ 4 «υτγοης] 
Ματγτξ. τπογὸ ᾿Πογα]γ, “ὁ ἃ ΓΑΠἸῺΡ ἀνναγ." Τμε 
ἱνοσὰ (σαγαῤ) 15 υϑδοὰ ΧΙ. ς ἴὺ 55 ἀρὸ- 
ΒίᾶϑΥ : Ὀυϊΐ ΠΕΙῸ 15 πο ἀοιδὲ ἴο Ὀ6 υπάροτ- 
βίοοά ἴῃ {πε νά οΓ δεῆθε οὗ ΠΥ ἀορασχίιγο 
ἔτοῃι {ῃε Ἶανν. 

17. δοίδ ἐδὲ »ιοπ, δεοίπυεοη «υδο»» ἐδὲ εοπ- 
ἐγούογον 44] ἰ.6. ἴῃς. ραγίίε5. ἴο {86 οτἱψίπδὶ 
50, οὔθ οὔ ψγῆοπι ἢᾶ5 Ὁχγουξῃὶς ξογνναγὰ ἃ 
[156 ΠΪΠ655; ποῖ (25 Καὶ) ἴπῸ δοςιβοὰ 
δηά (πὸ 2156 νυ ϊῖϊποββ. ὙΠ6 βυρτοῖλα οουγί 15 
αἰγεςϊοὰ ἴο βυτηπίοη [6 Ρ]ΑΙ ΠΕ δηὰ ἀείοπα- 
δηΐῖ, δηά [Ὠγουρ ἴπεῚΓ δνιάθησο, δπὰ βυςῇ 
ΟἾΠΟΥ 85 πηρς Ὀς οὈίδἰπεά, (ΓΥ ἴδ βυξροςϊοὰ 
νυϊζηθ55, υ. το; ςἕ. ἔχ. χχιῆ. 1. 

“ἰαπά δεΐογε δὲ ΠΟΚΡ, δοίογε ἐδ ῥγὶεεῖς απ 
ἐδε ἡμάφεε] 1.6. Ὀεΐογε [Π6 Βυρσοπιθ σουγῖ Βο]ά, 
85 ργονϊ ἀθὰ ἴπ οἴ αρ. χνἹ]., δὲ ἴῃς δαποϊυδγγ. 
ΤΙ ἡυάξεβ βἰοοά 45 Οοά β τοργοθοηϊδενες; ἴὸ 
16 ἴο {πεπὶ νγᾶβ ἴο 116ὰ ἰο Ηϊπι. ὙΠῸ οὔτι οὗ 
ἔΑῖϑα νυ] ηθ55 ἱποτείογα ννᾶ5 ἴο 6 τσῖθὰ οἡ (ἢ ϊ5 
δοσοιηΐ, ἃ5 ΜΜ6]1] βοσῆδρθ 845 Ὀδοδιϑε οὗ 115 
ἱπίγηϑὶς Ρ͵ΑΥ Υ ἀπά αἰ ΒΠσυ γ, ἴθ Η!5 πιοτὸ 
ἱηπηθάϊδίθ ργέϑθηςθ, 

190. ΟΓ Ρχγον. χίχ. ς, 9; [δῃ. νἱ. 24. 

4]. Ου ({Π6 ᾿οχ ἰδ] οηΐβ, συ ιϊς ἢ νγᾶς. οὔ- 
βεγνυθὰ ἴῃ ῥγίποὶρὶθ ποί ἴῃ Ἰεϊῖεγ Ὁγ ἴδε [εἰν- 
15}: σοιγίβ, 566 ἔχ. χχὶ. 23, 24. 



ὈΕυΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ΧΧ. 

ς ΄ Απὰ τε οἶοειβ 5411] ϑρεδκ 
ἀηἴο ἴἢς Ρβορῖβ, βαγίπρ, νΒαῖ πιδη 
ἐς ἐῤέγε ται ἤδῖῆ θυ} 4 πανν Ποιιδε, 
Δηα ἢδίῃ ποῖ ἀεάϊςδιεά ἰὴ ἰεῖ Πΐπ ρὸ 
Δηα γοῖυγη ἴο ΠῚ8 Βοιι56. [δῖ ἢδ ἀΐε ἴῃ 
τῃςε Ὀδίι]ς, ἀπά δηοῖῃοῦ τηδη ἀδάϊςδῖε ἰξ. 

6 Απά ψνῇῆαδῖ πηδῃ ἐς δέ τῆλ: ἤδίἢ 
Ρἰαηϊοά ἃ νἱπεγαγά, ἀπά παῖῃ ποῖ γε 
᾿εδίεῃ οὗ 1τὴ ἰεὲ πὶ αὐ ρῸ δηά τα- ἐμεῦ. 
ταγῃ πηἴο ἢ]8 Ποιβα, ἰαδῖ με ἀΐδβ ἴῃ τῆς πα ἐέ 
Ὀαῖτ]α, πα Ποῖ ΠΟ. πδη δεῖ οὗ ἴζ. 8ες ἴμεν. 
 “Απὰ ψῆδὲ πιδὴ ἐς ἐῤεγε τῆδϊ δ ἜμαΡ. σι. 

δίῃ θεςτοιηεα ἃ ννυῖίβ, δῃὰ διῇ ποῖ 5 
ἴἌΚεη Πεγὺ ἰοῖ ἢϊπὶ ρὸ ἀπά σεΐιγηῃ 
ἀπο ἢ]5 ἤουϑε, ἰεϑῖ ἣἢς ἀϊδ ἴῃ τῆς Ὀαῖ- 
1|ε, Δῃὰ Δῃοῖθοῦ πιᾶη ἴᾶκε Πογ. 
8 Απά ἢς οΠῆςειβ 5}}8}1 βρεακ ἔυγ- 
ἴπεγ ὑπίο ἴῃε ρεορὶε, πὰ τῇεγ 5}8]] 
βαγ, ὁ ας τηδη ἐς ἐῤέγε ἐξα 1: ἔδατ- ὁ 7αάς. 7. 

ν. 1- 9. 873 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧ. 
712 2γίετίὶ» ἐχλογίαοη ἐο ἐπεομγαρε ἦέ  εοῤἴε 
ο δαί. 5 71}: οὔἥεοντ᾽ 2γοείανιαίοη τοὴσ 
αγέ ο δέ αἰϊτηεξεσσα γγοσε 144 τῦαὰῦ. τὸ “ἴοτο [9 
“4 1ὲ αἰἰες ἐλαέ ἀεοορέ ον γέΐεσέ ἐλεγοκίαγια- 
ξἴογε οὔ εσέξ. τό γλαΐ εἰξίες τητεοέ δὲ ἐευοίρ. 
10 7γγἐες οὕ νιαρἧς νιεκαΐ πεμσέ ποί ἐξ ἀκείγογεαῖ 
ἦν ἐἦξ φέρε. 

ΗΕΝ τοι ροεβῖ οὐΐ ἴο Ῥαῖ- 
τὲ ἀραίηβὲ {Π1Π6 δηθπΊῖ68, ἀπά 

ϑεαϑῖ ἤοῦβθβ, πα Ἴῃαγίοῖβ, σπά ἃ ρεο- 
ΡΪε τπογε πη ἴπου, Ὀε ποῖ δέγαι ἡ οὗ 
{Β6πὶ: ἔογ (6 ΓΚ τὰγ Οσοά ἐς ψιῃ 
ἴῆ66, ψ Ὡς ἢ Ὀτγουρηϊς 66 υρ οὐκ οὗ 
τῃ6 ἰαπά οὗ Εργρί. 

2 Απά [τ 51}41}} 6, εη γε δΓῈ 
σοπια πἰρῇ ὑπο τῆς ῥδίοε, τῆδὲ τῆς 
Ρτεϑὲ 514}} ἀρργοδοῖ δηά βρεὰκ ιἱπἴο 
τῆε ρεορΐο, 

2. Απά 5}]] 84Υ τἱπῖο ἴπεπὶ, Ηφδσ, 

ων 

Ο ἴβγδϑεὶ, γε ἀρργοδοὴ (ἢ18 ΟΥ υπῖο 
Ὀλτ]α ἀρδιηδὲ γΟὰΓ ΘΠΘΠΪ65: ἰεῖ ποῖ 

ι Ηεδ. ΩΣ ἜΠευ ας, γουγ μεαγίβ ᾿αἰηῖ, ἔξαγ ποῖ, ἀπά ἀο 
ΕΗεν. ποῖ ᾿(γαπλθ]ς, ποῖμοῦ ΡῈ γε τογπβεά 

Ὀδοδιιϑα οὗ τη 6 πηι; 

[1 δπά ἐαἰηςμεαγίθα ἡ ἰδὲ ἢΐἷπὶ ρὸ δπά " 
γεζυγη ἀπῖο ἢ] Ποιιδ6, ἰε5ῖ ἢϊ5 Ὀγεῖῃ- 
ΓΟ δ Ποαγί ᾿ἰπῖ 45 νν6]}] 25. ἢϊ5 μοαγῖ. εν. 

9 Απά ἰε 5881} δε, ψῆδη τῆς οδῇ- "κ 

(ΕΓΒ ἤᾶνε πηδάβ δὴ Ἂεπά οὐ βρελκίη 

4 ἔογ τε ΓΟΚΡ γοιγ Οοάἧ ᾿ς δε 
τπδῖ ροοῖῃ νντἢ γου, ἴο πρδς ἰοῦ γου 
Δραϊηβῖ γόουΓ ΘΠΟΠ,165. ἴο ϑᾶνῈ γου. 

υπῖο τῆς ρεορ]ςθ, τα {ΠΕ 5}}4}} πχδκς ' ΞΡ. 
: ᾿ ἴο ὃς ἐν 

σδρίδιῃ8 οὐ (ἢς ἃγηε8 ᾽ἴο ἰεδά τὴς "ἢ επᾶ 
[2 

ΡΕΟρὶε. Ζεορίε. 
σας προ τονε κοσααγταν: 

ΓΠΗΑΡ. ΧΧ. ἈΒνεγεηςο ἴον δυπηδη 116 δηὰ 
τῆδλι νος ἢ τοπας ἴο ργέϑογνε ἴἴ νγᾶ5 ἴπ6 τηοῖνο 
οὗἩὨ 186 ἰαννβ ξίνθεῃ ἴῃ ἴῃς αϑὲ σμαρίοσ. ΤῈς 
58ΠῚ6 5 (6 4515 οὗ ἴοϑε ἴῃ 1}15 ομδρῖοσ, Ενθη 
πὶ Ἐπλδ οὗ νγὰγ ἔογθεάσγαποθ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 Ἔχογοϊϑοα 
ὈοΟΙὨ 1π στεϑρεςΐ οὗ ἴῃ [5γδϑὶ 65 Ποσηϑονο5 
νΒῸ ἅζὸ Ἰευιὰ ἴὺσ νγᾶῦ (υν. 1---οΟ): ἴῃ τεβρεςῖ 
οὗἩἨἁ 16 ΘΠΏΕΙΩΥ͂ (νυ. 1ο---ῷ 5), ἴῃ6 (ὐδπδδηϊῖ- 
ἰ58ἢ πδοηβ δίομε ὀχοορίθα (16--- 8): δηά ἴῃ 
τοβϑρεςῖ οὗ [ἢ6 ῬγΟρΡΕΣΥ οὗ ἴΠ6 νδπαηιϑηθα τ 
19, 20). ὙΒάβα τϑαυϊγετηθηΐβ βοιηά ἱπαθοὰ 
Ὀυξ 51:14}} ἴο ΟΠ γιϑίιδη οαγο: Ὀὰχϊ ννῆοη ἴῃ6 
ἔογοο ΕΥ̓ ἀηὰ πΊΕΓΟΙ]Θϑϑηθθβ οὗ ΟΥΘηἴΑ] ννᾶγ5 ἴῃ 
Δηςίοηΐ {ΠΠ|6ὲ5 ἃΓῸ γεςο]]οςίοά, Μοϑεβ τπλδΎῪ ννε]] 
ἴῃ 1ῃ 15 85 ἴῃ οἴου γεϑρεςῖβ ὈῈ [βουρῆῖϊ ἴο ἢάνο 
οαττιθα Πἰ5 ἀσπηαηά 5 οἡ [86 56] -ςοηῖτοὶ οὗ [Πς 
ῬΘΟρΪς ἴο {δ παἰπιοϑὲ πε σου]ὰ ἴμοη Ὀθᾶσ. 

1. δογιδι, απά ἐραγίο!»)] ΤὮδ πιοϑβὶ [οττη]- 
ἀδὺϊ]ο οἰοσηθηΐβ οὗ δὴ Οτθηΐδὶ μοβῖ, νυ ἰς ἢ 1Π6 
Ο(ὐδπδδηΐϊΐοβ ροϑϑεβϑεὰ ἴῃ στεδῖ πυπιθοῖβ: οἷ, 
05}. χνυ. τό; [υάγ. ἵν. 1; χ 8. χὶϊ. ς. 
ἰ5γ86] οςου]Ἱά ποῖ πιδίςἢ [μ6596 ἢ σοττοβροηά- 
ἴῃ ἔογοθβ ( ΧΥ. τό ποῖε5 ἀπά τε), Ὀυϊ 
δανῖηρ ἴῃ6 Οοά οὗ Ὀαἴι165 οἡ 115 5σ'άθ, ννὰ5 ποΐ 
ἴο Ὀ6 ἀϊθπιαγοὰ ὈΥ πε. ΤΤῊ]5 ἰορὶς οὗ εη- 
σουγαφοπιοηΐῖ, ποῖ ἰε55 ἤδη {Π6 ἰδηρυάρε ρυϊ 
ἰηΐο (δε πιουῖδ οὗ ἴδ6 ῥγίθδὶ υτὐ. 3, 4, 85- 
ΒΌΠΩΘ5 ἰμδῖ ΘΥΕΙΥ͂ ΘῈ Οἢ ννᾶγ πδὰ ἴΠ6 βαηςςοη 
οἵ Οοά, δπὰ νγᾶϑ σοῃϑεα θη 7.51, 

Φ. “δὲ ῥγίω ἢ Νοῖ τς ΗἰΣἢ Ῥηοϑῖ, Ὀυϊ 
οὔθ Δρροϊπίοα ἴοσ ἴπῈ ρυγροϑθε, δηὰ οδ] θά, 
δοςοσγάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἈΔΌὈ᾽η5, “ἴῃς Αποιπίδὰα οὗ 
(ἢς ναγ:"" δῆος ρουπαρϑ ἴδ6 ὄχργοϑϑίοη οὗ 
]ετ. νὶ. 4, ὅζο, ““ἴο ρσθραγθ᾽" (11. ςοῃϑεογαῖθ) 
να. Τδυ5 ΡὨηοδδς νοΐ ἢ [6 ννΑυτῖοῦβ 
ἴο ἤρδῖ αραϊηϑὲ Μιάϊδη, Νυπὶ. χχχὶ. 6; ςἴ. 
1 5. 1γ. 4. 11; 2 (δγοῃ. ΧΙ. 12. 

4. δὲ ΠΟΒῸ γομγ Οοὐ ἐς ῥὲ 1δαΐ 5οεῖρ «υἱὴῥ 
7οι, 1Ἰο ἤσῥι ὃ γ γοι (ΟΕ, 1. 20, 11}. 22; [ο5ἢ, 
ΧΧΙΙ. το, ἄς. 

δ. δε οἵδειγ:) 1.6. ἴῃς ϑδδοΐοσῃ, οἡ 
ὙΒΟΤῚ 566 οἡ ἔχ. Υ. 1ο. 

ἀεάεαϊεί ἢ (Οὗ, ΝΕἢ. ΧΙ, 27; 5, χχχ. 
16. ὙὍὌΠΕ ὀχργοβϑϑίοη 15 δρρσοργίδίθ, Ὀεσδυϑα 
νΑτὶου 5 σοτοοη165 οὗ ἃ σοὶ ρίουβ Κιπά ννογο 
συιδίοπηχατν διηοηρθὶ [Π6 [ονν5 οὐ δκιηρ Ρο5- 
ϑεξβϑίοῃ οὗ ἃ πενν ἤουϑθ. ὍΤὴδ ΠΠΌΠΠΥ σΟη- 
ἔεττοὰ ἴῃ 1815 Ὁ. ἰδϑιθὰ (ΠΌβερβ. “Απί ιν. 8. 
41}, ἀπὸ ἐδ 1ῃ ν. 7 (οἵ. χχῖν. ς)) ἴῸΣ ἃ γδᾶγ. 

Θ. δαὲῤ ποὲ γε εαίεπ οΥΓ 4] ἩδΘΌΓΕΥ 15 
τᾶ. ὁ ὯΔ ποῖ πιδάδ 1 σοπμηοη." Τῆς 
ἔτυϊς οὗ Ὡονγ Ρῥἰδηϊοὰ ἴγοοϑ νγᾶ9 δεῖ δραγί 
ἔοι ΘΟ ΠΊΟΙ ι1565 ἔογ ἔουγ γοαγϑ (ἴμεν. χῖχ. 
23 564.). 

Θ. δὲν «δα! »ιαάε εαῤῥαὶπ: ΟΥΓ δὲ ἀγηεῖδ 
ἴο ἰεαά {δὲ ῥεορἰ] Μαγξ. ταογε ᾿Πτογα! ν “ ἰπ 
(δε ποδὰ οἵ {δε ρβύορ]β." ὍΒδ πιθδηϊηξ 15 [μδί 



ὃ74 
1.  Ώεη τοι σοπηεβϑὲ ΠΡ υἡ- 

ἴο ἃ οἰ ἴο ἄρῃς δραίπϑβι 1ἴ, [πεη ργο- 
οἰδίπι ρεᾶςε υηῖο ἴξ. 

11 Απά [:ξ 5}4]1} 6. [{1ὸ τηᾶκα τπ 66 
ΔΏΒυγΕΙ οὗ ρεᾶςε, δΔηά ορεη υὑπῖἴο ἴδεε, 
τΠεη ἰς 5}4}} θ6, ἐδαὲ 411 τῇς. ρβορὶε 
ἐφαὶ ἰς ἰουπά τΠεγείῃ 85}4}1} ὃς τγίδυ- 
τΑγῖ68 υπῖο ἴδε, δπά {ΠΟΥ 5}8}} βεσνς 
τῆεε. 

12 Απά [τ 11 πλάκα πὸ ρβᾶςα 
ἢ τπ66, Ὀὰς νν1}} πιαῖκα ννἂῦ δρδιηβῖ 
τῆς6. (πη τῇου 88ῃ41{ ὑαβίαρα 1: 

112 Απά ψβεπ τε ΓᾺΡ τὰγ (σοά 
μδῖῃ ἀε]νεγεὰ ἴτ ἱπῖο τπϊπα πδπάβ, 
του 8] ϑπλῖε νει Ύ πιδὶα τπεγεοῦ 
ἢ τῆε εἄρε οὗ τῃε βυνογά: 

14 Βυὲ τὰς Ψψοπιεη, ἀπά τῆς {π||6 
οἤς68. Δη4 “τῆς Τοδίι]ε, δηὰ 411 τῆδῖ 15 
ἴη ἴῃς οἰτγ, εὐεη 411 τῇ 6 85ρ011 τμεγθοῦ, 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΣΧΣ, [ν. 10---20. 

ψϊςἢ τε ΤοκΡ ΤΥ (ὐοά ἀοίῇ ρῖνε 
{πεῈ Μῶγ ἂπ ἱπμδγίίδποθ, ἴδοι βῃδὶζ 
βᾶνε ἃἰῖνε ποιῃίηρ (παῖ Ὀτγθδίμειῃ : 

17 Βυῖ ποι 5015 υἱίου!Υ ἀαϑ,ΓΟΥ 
{πεῖ ; παριοὶγ, τὴς Ηἰπῖε5, ἀπά τῃς 
Απιογίῖαβ. ἴῆ6 (ὐδηδδηϊζεβ. ἀπά τῆς Ρε- 
ΤΖΖιϊο5, [6 Ηἰϊνιῖεβ, δΔηά τῆς εδιι5- 
ἰῖεβ; 8ὃ8 ἴ!εΣ Ι͂ῸΚΡ (ΠΥ (ὐοά δΒδῖἢ 
ςοπχπηδηάεά τες: 

18 Τἢδῖ {ΠΕΥ τελοἢ γου ποῖ ἴο ἀο 
αἴεγ 411} τηεὶγ δροπιηδίοηβ, νη ἢ 
{ΠεΥ πᾶνε ἀοης υηΐο {ΠΕῚΓ ροάβ; 50 
5ῃοι 4 γε 8ἰπ ἀραίπβὲ [ἢ ΓΟᾺῸ γουγ 
Οοά. 

19 Ἶ νΠδη τπου 5841} θαβίερε ἃ 
ον ἃ ἰοπρ [ἰπ|6. ἰῃ πλλκίηρ Ὑγὰῦ 
Ἀρδϊηδὶ ἰξ ἴο ἴᾶκα 1ἴ, ἴμου 5ῃδὶς ποῖ 
ἀδβίγου τῆς ἴδε 1πογθοῦ ΟΥ̓ ἐογοϊηρ 
Δη ΧΕ Δρδίηβί ἴῃ 6Π|ὶ: ἔογ ἴποιῖι πιαγαβῖ 
οδὲ οὗ ἴῃδηι, δηά ποι 5] ποῖ ουξ 84 του ᾿τκε ὑπο {Πγβεϊξ; δηά 

ἴοι 8ῃδ]ῖ εἂΐ τὴς 801} οὐ τΠ]π6 6π6- 
τηΐεβ, ἢ ϊοἢ τὰς ΓΟΚῸ τὴγ ὐοά Βδῖῃ 
σίνεη ἴῃεε. 

1Ις Τι5 5141: του ἀο πηΐο 81] τς 
οἰείεβ τυδίερ γε νετῪ ἔατ οἤῇ ἔτοπι ἴῃεε, 
ἢ ς ἢ ἀγέ ποῖ οὗ τῇς οἰτε8 οὗ [Π68ς6 

ἘῊς. 

Ὑ: τ επὶ ἀοννη (' ἰογ ἴῃς ἔτεα οὗ {πε δε ά ἐς  Οτ, μον, 
43 . ξ Φ . Τα, 

ΤΛΔ ἢ 8 72) 'ἴο Ἔπιρίου ἐῤέσι ἴῃ [ἢ 5]6ρῈ : “ῃε ἐττε 
20 ὍΠΙΥ τὲ ἴτεεβ ψῆϊοῃ του ἐφ ἐς ει 

Κηονγεβέ τῃλὲ ἴον δὲ ἤοῖ ἴγθεβ ἔου Ζέργεά ἐν 
ἕλε σέεξε. 

τηθδῖ, τῇουι 5ῃ411 ἀ65.ΟΥ͂ δηά οι ΤΠ επὶ ᾿ ΗεΡ. 
ἄονγῃ ; δηά τῆοιι 5ῃα]ε θυ ]ὰ θυ ίνγατκ ΚΣ 

ΠΔΙΙΟΏ8. 
16 Βυὲ οἵ τῃς οἰτῖε5 οὗἉ τῇεβϑε ρεορΐε, 

ἀρδίηβῖ ἴῃς ΟΥ̓ τπδῖ πλλκεῖῃ ννὰῦ ἢ ᾿Ηεν. 
2: ςΟΥἾΝΕ 
ἄσιυκ. πε 6. ἀη1|} τς δ6 δυθάμςεά, 

[86 ““ΟΒοοΓβ᾽" (566 οἡ υ. ς) 5ῃουϊά ἴποη 5ιὺ- 
ἀϊν!άς 186 ἰενῖθ5, ἀπά δρροίηϊ ἰοδάθγβ οἵ {86 
5Β1ΏΔ116γ ἀϊν!βίοηβ ἔπ.5 σοηδεςυϊοά. δεὲ Νοῖς 
ἃ οπὰ οὗ ἴῃς σῃδρίοσ. 

10--20. Ὀἰτγεςίοη5 ἱπίεπάθά ἴο Ὀσγενθηῖ 
νγδηΐοῃ ἀεϑίσυςσίοη οὗὨ 115 δηὰ ΡῬγορεσίγυ ἴῃ 
56 ρ65. 

10. (Οἔ 25. χχ. 1:8---λο. [ἴ ἀρρθᾶγβ ἵτοπὶ 
[15 Ὁ. 18αῖ ψ θη ἴοννῃβ βυττεηάογεὰ ρεᾶοθ- 
ΔΌΪ ποῖ ὄνεῃ (86 διτηθὰ σηξῃ ἴῃ 1 ννϑσε ἴο 
6 ρνυΐ ἴο ἀδαίῃ: ἀπά ἔτοπι [6 ΖΟ] ον συ. 
τῃαῖ ἴῃ ἴΠο56 ἴδ κθη ὈΥ βίοστηῃ τ 8165 ΟὨΪΥ στρ 
Ὀε ΚηΠεὰ, 

18. «»πιξ ΦΌοΡ γιαΐο] ΟΥ. Ναπι. χχχί. 7. 
14. ἐῤειρῥοὶ! οΥΓ ἐῤίπε ἐπερρ4} ΟΕ. [΄οϑἢ. ν1!}. 

4, ΧΧΙΙ. 8. 
15---18. ϑυςἢ ἔογθοαγδηςθ, πουγουοσ, νγὰ5 

ποῖ ἴο Ὀ6 5ἤονγῃ ἰονναγάβ ἴῃ6 (ΔΠΔΔΠΣ 5ἢ 
πδίϊοπϑ, ὑνδιοἢ εγα ἴο 6 ΟἱζΟΥΥ οχίοπη!- 
παϊθὰ : ςξ, ν]. χ--4. 

16. 42φοε τὐραΐϊ σαῦς αἰδυς ποὶῥίης δαὶ 
ὀγεαι δε 8ὴ ἱ.6. ΚΠ] ὄνετυ δυμηδη Ὀδίηγ. Ὑδ6 
σοτησηδηα ἀϊὰ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο ᾿θεαϑίβ 85 νγ6}} ἃ5 
τηθῃ ; οὗ, [οδϑῇ. ΧΙ. 1 δηὰ 14. 

19. ἐδομ «ῥαϊῥ ποὲ ομὲ ἐῤεγε ἄοαυη (9 Υ δὲ 
γε 9 ἐῤε βείά ἰς νιαπὶ {,4) 1ο ἐριρίογ {ῥέε ἐπ 
δὲ “ἴοσ)] ὍὌΠὲ ΑΟ ὟΝ. Βογα ξΌ]]ονν5 ἴῃς ᾿πῖογ- 
ῥτείϊδίίιοη οὗ Αὐδοπθζῖά. ὙΠῸ ννοτάβ οὗ [ΠῸ 
ΡΔΓΘΏ 6515 ΠΊΔΥ Ὀδ τοΓὰ [ΠΟ ΓΑΙ Ὺ σοπάογοα ὁ ἴῸΓ 

ΤΑΔῚ ἰ5 ἃ ἴγθ6 οὗ (ἢ6 δβεοϊά,᾽") 2.6. Πᾶς 15 ΠῸ 
ἔτοτῃ ἴδ6 ἴσες οἵ ἴῃς βεϊ]ά, 15 σξυρροτγίθα ἴῃ 1ἴδ 
ὉΥ [ἴ: ςἕ χχῖν. 6. ΤΕ Ρδγοπίμοϑίβ 1.561} ΤΏΔῪ 
Ὀ6 ςοπηραγεάὰ ἢ ΧΙ. 9φ. Οη 1815 αἀἰῆςυῖ 
Ῥᾶϑϑαρο 5ε6 Νοῖίε δῖ ἴθ επά οὗ {δε σμπδρίεγ. 

γ»πωρς 72] 1.6. ἴῃς διιδίθδηδηςς δηὰ βιρροτί 
οὗ πἴὲ, ὙΠδ ρῆγαθε 15 υϑοὰ δραὶῃ χχῖν. ό, 
(“Νὸο πιᾶη 5}4]1} ἰακα (ἢς πείμεγ οἵ ἴῃ6 ὑρρογ 
ΤΑ] ]ςΐοηθ ἴο ρἱθάρε, ἔοσ ἢς (δοίη ἃ πιδηβ 1ΠῸ 
ἴο ρἰοάο")}) Ὀυϊ τὲ Ηδθῦγονν ἴπογε μᾶ5 “ 116} 
ΟἾΪΥ, ὙνὮ15ὲ Πογα 1 ἢᾶς ““πιδῃ 7 ΟΪγ. ὙΤΒ6 
Α. Ψ΄. Βοννένοσ βθεῖηβϑ οἡ ἴδε 8016 ἴο Ἔχ 
ΠΟΥΤΘΟΌΥ {Π6 56η56 οὗ ἴΠ6 ρᾶβϑᾶρθ. ὅδ6ὲ Νοῖε 
δ [Π6 επάὰ οὗ ἴῃς σπαρίεσ, ὙΠῸ Ἐρυρίδηβ 
ϑεοπὶ ἱηναγίὈΪΥ ἴο δᾶνο οὐδ ἀοννῃ (ΠῸ ἔγυ- 
ἴΓθο5 ἴῃ ννᾶγ. ὍὙῃυβ ἴῃ [Π6 42οἷἢ ΥΘΔΓ οὗ 
ΤΒοίμιοβ 111]. ἴ[ῃῆ6 Κιηρ ᾿ηνδάθά [ῃ6 Ἐπΐρηβ, 
“ἐ σουρᾶπξ ἴοι! 565. ΑγΌγεβ εἱ ἀέξίγυϊπαηξς 5οὴ 
δ]έ," Βγυρβοῖ, " ΗἰκΞῖ, ἀ Ερυρῖο,, Ρ. τοι; δηὰ 
ἃΡ65 Ὀείογε 115 ἴῃ δὴ ὀχρϑάϊοη ἀραῖηϑῖ (ἢ6 
Ἡδογιβῆδ, Ὀγο Δ ΌΪΥ ἃ Ῥϑορὶς οὗ Αϑίβ, {Π6 ἌσΤΩΥ 
οὗ Ρερὶ, οὗ 6 ΝΠ ἀγπαϑίγ, οὐΐξ ἀον ἴδ 
ἢρ γδ65 ἀπά [Π6 νίποβ, ες Κουρέ, ““ Ἀδοδποετῖ- 
οἢθ5 δῦ ἰο5 Μοηυπιοηΐβ ἀς 1᾿ Εξγρῖοθ," Ρ. χς. 
{πεν Τοίεγεηοθϑ ἤᾶνα Ῥδθη 5υρρ] οὰ ̓  1} 

ἴϊοσ, Ὺαν. ὕδῆοῃ ἘΝ Τ 
40. εμὲ ἐῤενι ἀοαυ"] ΟἿ, [εγ. υἱ. 6. 
μη} 1} δὲ σὐδάμε] Ματρ. ᾿ἸΠςοτα] Ὺ “Ἢ σοῖς 

ἀονη." Ου [δδ ννογά ςῇ. ΧΧΥ. ς 2. 
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ΝΟΤΕΘ οὐ ΟΗΑΡ. ΧΧ. 9, δηᾷ οἡ 19, 20. 

Ὁ. 9. 

ΤΠο ψογὰ “" σδρίδι 5" (2) ἴῃ {815 τ. πΊΔΥ 
ΒτΑΙΑΓΏΔΙ ΓΑΙ 6 ΟἸΓΠΟΓ ϑυδ]οςὶ ογ οὈ͵οςῖ, 
Το Α. Ὗ.. ἰαἶκος. τὸ ἴο ὍΘ τῇδ Ἰαϊζου, δέζοσ 
ΧΧ.., Οἠκεῖοβ, ϑδδά., Καὶ, Κποῦοὶ, οσυσ, 
ἄς. ὙΤΠπο οἴδοσ Ἴσοηῃβίγυςιίίοη 15 ΠΟΎΨΟΥΟΙ 8ἃ- 
ἀορίοα ΌὉΥ Μυϊζ., ὅγζ., Μαβίυϑ, ΟἸεγςυβ, 
ϑοΒυ 12, ἄζε., ἀηὰ ψου]ὰ ρῖνο [ἢ6 5θῆϑθ “" (ῃ6 
οδρίδιίηβ δῖ ἴῃ6 πεδὰ οὗ [ἢδ βεορὶθ 5}.4}} Ἄγγᾶν 
{Πεπ|." Βυῖ πο ἰπδίδῃσθ σδῃ 6 ρῥγοάιυςοάὰ οὗ 
[Π6 νετῦ ἽΡΘΌ θείης υϑοὰ νἱβουΐ δὴ οδ]οοῖ ; 
δηὰ “ἼΦ,, [Ε τῆε βυιθ)]εςξ οὗ {86 βεηΐθηοθ, οὐσδξ 
ἴο δανα (6 ἀγίϊοϊο. 

΄τοτ. 19. 20. 

ΤΗῈ Α. Μ΄ δϑϑιιπιεβ ἃ ῥδγοπίμοϑὶς ἰῇ τῆ 
ἕοστηοσ οἵ ἴμεβε υὐ.; Ὀυϊ ἃ ἰαγρο εἶδϑθς οἔ 
ςοπιηηεηΐδίουϑβ τε]θςξ [ἢ15 ὀχρϑάϊθηϊ, δῃὰ Ἷοῃ- 
ποςῖ {πε Ἰδιζεγ οἰδυιθοβ οὗ ἴπεῈ6ὶ υ. σ9 οἰ βεὶν 
ψῈ (ἢ6 ᾿πιπηθάϊαςεὶυ ργθοθάϊηρ σοηΐοχί. Οἵ 
ἴπεθε ϑοπῖὶαὲ (ἴ[εὲ ΧΧ., ἀγοδὶ, ΟΙογσυ5, 
Ἐνναϊὰ, Κπορεὶ, Κεῖ) τεηάογ ἴθ οἴδιιϑοϑ 
ἴῃ αυξδίίοη 845 ἰηϊεγγοραῖίνο: “ ΕῸΣ ἰ5 ἴῃ 
ἵἴγεε οὗ {Π6 βεϊὰ ἃ πιδὴ ἴπαὶ ἴἃ βου] 6 
Ὀεσιοροὰ Ὀεΐοσγο {πο ὺ" Βιυζ [5 9εῆϑθθ σὸ- 
αυΐγεβ, 45 115 δἀνοσδίεβ βϑπογα ν Α]]ονῦ, δη 
δἰζεγαϊίΐοη ἴῃ ἴῃ6 ρυποίιδίίοη, {π6 δι θδείξι- 
ἴοη οἵ ΠΠ Ἰπϊεγτορδῖῖνο (ἰ.6. 1) ἔοσ 86 δγξςϊς () 
ἴῃ {πὸ νογτά ὈἽΝΠ. ΟἾΠοΥβ ἀττῖνο αἵ τηυςἢ 
[πε 54Π|6 5656 ΟΥ̓ σΑυτυηρ Οἡ ἃ πορδίϊνο ἔτοπ 
(Π6 ργεοθάϊης ννογάς: “ΕῸΥ [86 ἴγχοο οὗ [Π6 
Πεϊά 15 ποῖ ἃ τῆδῃ ἴο ρὸ Ὀεΐογε {Π6ὲ (ἰ. ἐ. 
βίδηἀ 85 Δ ΔανΟΥΒΑῪ ἴο {Π66) ἰπ [Πς 5ἰορε."" 
ὙΠ15 τεπάσπηρ, ἰδουρἢ ξανουγοὰ ὉΥ οἷά 6ὁχ- 
Ῥοβιίοτβ οἵ νεῖ 6 Μνυϊξαῖο, ΟὨκΚεῖοβ, 
ΑΒΑγθδηοῖ, Πυϊδοτγ, Οτοίίι5), μα8 ἀθβοσυθαὶϊῦ 
Ὀδδη πορθοϊοαὰ ΌΥ [Π6 τπηοάογηθ. ὙῈῸ ἰηΐοι- 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙ. 
Ι 72 ἐχριαϊίον οὗ απὸ μρρόγίσέρ τ 227. Τὸ 

7Ζάε τραρ οὐ α εαϑίυε ἑα ζεῖ 10 τοῦξ. 15 7.26 
“3 γεἰδονρ ἐς γιοί 19 ἐξ ἰἐείμλεγεοα πβορε 2γέναζε 
σῆεαηομ. 1τ8 “4 εἰμδόονηε 205 ἐς 19 ἐξ σἰορφαῖ 
ο ἀεαίή. ,χ“1 7ἦε »ιαλγαςίον νερε ποί ἀαηρ 
αὐ κπισἀέ ογε α ἔγέε. 

ΕἙ ὁπ ὃὈε ἔοιιπά 5]4ἱπ ἰπ ἴἢ6 ἰλπὰ 
ΒΙ ἢ τε ΓΚ τὰγ ΟΟἀ ρίνειμ 

ΟΗΑΡρ. ΧΧΙ. Τῇ βαποῖυ οὗὨἩ Βυπλδη [18 15 
51] ἴῃς Ἰεδάϊπρ [πουγῆϊ; ςξ. [Π6 ἱπιγτοάἀυςίζογγ 
ὑογάς ἴο σΠδρίοσβ χὶχ. δῃηά χχ.; δῃηὰ ψΠοτ ἃ 
σΟΙΡΘ6 ἰ5 ἑουηά “Ἰγίηρ ἴῃ (Π6 πο], δπὰ 1 ὃ 
ποῖ Κποννῃ ννῆο δίῃ ἰδίῃ ἢϊπὶ,᾿ [6 ψἢο]6 
ἰδληὰ 15 γορξαγάθα 825 ξΌ ΠΥ Ὀεΐογε Οοὰ (υ. 8) 
ὈΠῚῸ1 ἃ βοϊθιηη σχΐθ οὗ οὀχρίδίίοη Ὀ6 βοπΘ 
[γουρῃ. Κυ. 1--ῷ οὗ [Π]5 σπαρίεγ ργεβοσῖθε 
[86 πιοάς δηὰ ἔοστῃ οὗ [15 Ὄχριδίίοη ; ἢ] ἢ 
ἔγοτα [πε πδΐυγε οὗ [6 ςᾶ95ε σου! ἢᾶνα ῥἷδος 

Ῥοϊδίίοη οὔ [86 περδιίνε ἴτοπὶ δ θδυ ον ρα 
οὗ (6 νϑῦϑθ ἰ5 ἤδύβῃ, δηὰ υποχαπιρ θά, δηὰ 
[Π6 πδίυγαὶ ογάδν οὗ [6 ψψοσάϑβ, δοσογάϊης ἴο 
νΒῖοἢ ΝΠ 15 οἰ θαυ Π6 συ )οςῖ, 15 Ἱηνεσίθά. 
ἼΤο ςοπηπιδηά ἃ ἔπι-ἴγοθ ἴο 6 σραγοὰ δ6- 
σδυ56 ὸ 15 “ποῖ ἃ πιδη,᾽" 5Ξθεῖὴ5 δυϑιιγά, δηά 
Ἰγγοθυδηΐ 490, δίησθ [6 ϑάπὴ6 σϊρϊ δὲ 5διὰ 
οὗ (γθθ5 νη ἢ τὸ ποῖ “" ἴγ665 ἔογ τηϑαδΐ." 

ΟὟ» τρλυρπ (50 ἐς Ὠ 161) κιισβεϑίβ ἃ ἔου ἢ 
νον. Τακὶηρ ἴῃ ΠῚ 45 ἴδε εἰρτι οὗ ἴδ νοςδ- 
ἴνο, 1 γίνοβ ἴη6 ϑθῆϑο οὗ {πὸ ἰαϊίζοσ ρατί οἵ [ῃ6 
νοῦϑο ἴἢυ5:; ““ἔογ, Ο τηδη, ἴδε ἴσος οὗ ἴῃε δοϊά 
15 ἴο θ6 οπιρίογοά ἴῃ ἴῃς 5ίερε." Βα, ραϑϑίηρ 
Ὀγ (8εὲ ἔδοϊ τθδὲῖ Π “"οὐυπὶ νἱ Θχοϊδσηδηάὶ " 5 
ουἱ οὗ ρΐίδοθ ἴῃ ἀϊάδεϊϊς δηὰ ρἱδίῃ ργοδθ 
πδτταίίοῃ, {πὸ ογιςίσπι οὗ ἘτΤομπηπιδηη (Δρυὰ 
ἘἈϑοητ Π116Γ “ΘΒ οἾ 4 απὰ Βαστεῖτ 5 “Θυηορϑιϑ᾽ 
ἐπ Ἶος.) ϑθθτῃβ σον πο ; ΥἱΖ. {μα 5ἴποθ π6 
σοτηπηδπα ἴο εὐ ἄονγῃ ὑπρτοάιπςξνε ἴγεοϑ ᾿ς 
ξἴνθη οἸοαΥ δηὰ ΘΧΡΓΈΒΘΙΥ ἴῃ ἴΠ6 ποχί υ., 1 
5 ποῖ [{κεὶγ (πα Μοϑβοβ ϑῃουϊὰ μάνα ρίνθη 
Δῃ οἴΐοβο, δηά 1 ταῖρῆς 6 δά ἀδὰ οὔδουσο, γα - 
Ῥϑιοη οὗἉ 1ἴ τη [ἢ15. 

ϑοξγοθάσγ( [|4πι8 Ἡδῦγ.᾽ ἐπ Ὡρ νὰ λον ας οΝ 
ῬΓΌΡΟΘΕ5 ἴο τόπον [86 Αἰ πακῇ ἕο [ἴ5 
Ῥτεβοηΐῖ ρίας δέεοσ ΓΖ ἴο ἃ ποὸὺν ροβι[ίοῃ 
δον ὈἽΝΠ, δπά ἴο τόπον πι5: “ἴῆοιυ, 584] 
τοι ουΐ ἀονγῃ ἴπεπὶ (ἰ. ε. [πΠ6 ἴγ665) Ὀμὰὲ πιθη 
ΟὨΪγ.᾽ 

Ου ἴδε ψΏο]6 11 ϑθθτθ Ὀοϑὶ ἴο στείλη (ἢς 
τοηοῦηρ οὗ [Π6 Α. Ν. Ιπ ἔδεοθ οὗ ἴδὸ ἕδεϊ 
(δὲ “ν. 20 τηδη ἘἘ5Ε}]Ὺ ἀ64]15 ἢ ἴῃς οδ56 οὗ 
ἴγθοβ ἴδ ἀσγὸ “ποῖ 1ῸΓ τηραΐ,᾽) 11 ϑθθπ5 ἢδίι- 
ταὶ ἴο τοραγὰ ἴθ ἔχθὲβ βροκοη οὗ ἴῃ σ᾿. 19 85 
ἴποβε ψιοἢ ἀγα ἴοσ τηϑαῖ. 80 5:05. ΔΠΈ1|Δ}}Κ 
ΤΟΣ ΑὐδησθΖγὰα, Ετοπιπιδηη, Ἐ ΟΘΘ τ Π]]6ύ, 
Πλαῖμο, Νδίεσ, Βαυπιραγίθη, δοῆιζ, Ἠδοτχ- 
ΒοΙπΊοσ, ἄτα. 

ἴδε ἴο ροββε858 ἴϊ, ᾿γίπρ' ἰῃ τῇς ἢε]ά. 
απά ἴὰ 6 ποῖ ποόονγη ννῆο δαῖῇ απ 
Ἀπ: 

2 ἼΠεη ΤῊΥ εἰάοτβ ἀπά ΠΥ Ἰυάρεβ 
86.411 σοπὶς ἰΌσῖῃ, δηἀ ἘΠΕΥ 8.41} πιεᾶ- 
816 υηΐο ἴδε οεἰτε5 ννῆϊοἢ ἄγε γτοιηά 
δῦοιιξ ἢϊπὶ τί 15 5[41Π: 

2 Απά [ξ 884}} δε, ἐῤαΐ πε οἰ 

ΟΠΪΥ ἤδη {δε Ρεορὶθ τατα Ξοῖ δὰ ἴῃ (δηδδῃ, 
δΔηά 50 15 ργεϑουιθεα ἤγϑὶ ἴπ ΠλαυϊοΓΟΠΟΠΊΥ. 

2. δν εἰάεγ: απά 1:67 ἡμάφε:} ἰ.6. [6 6] ἀετ5 
δηὰ ᾿υάφεβ οὗ [πΠ6 ποὶψῃθουσγιηρς οἰθ65; ςἕ 
]οβερῇ. “Απίὐ ιν. 8. ὙΤα οἰάοτβ τεργεβεηΐϊοῦ 
ἴδε οἰ 268 αἱ ἴαγψο, {πε Ἰυάρεβ {ΠπῸ πηδρίϑ- 
ἴγᾶου, νγΠ5ὲ “1ηὸ ῥγιεϑῖβ ἴῃ6 5οη5 οὗ [ον], 
τ. ς, ἰ.Ε. Βοτὴς Ὀγοϑίβ ἔγοπὶ ἴΠ6 Ὡρδγαϑῖ ργΘσΕῪ 
ἴοννῃ, σγοσο [πΠκοννῖϑο ἴο Ὀ6 δ βαπά. Τδυ5 4]]} 
οἶλϑϑθς ἡγεῖ γοργοϑεηϊοά δὶ ἴΠ6 ΡΌΓΡΙ ΠΣ ἀΥΑΥ͂ 



δ)6᾽ 

Δ: ΟΣ 
“ον, 

τυῤίεν τς ποχὶ πηῖο τε 5'δλὶπ πιδῃ. 
ενεη πε εἰάεδιβ οὗ τῃλὲ οἱ 58}4]]} 
ΚΕ δὴ δείξει. νος ἢ ἤδῖῃ ποῖ Ὀεεη 
ννγουρσης νν ἢ, ἀπά νὨΙς ἢ. Πδῖ ποῖ 
ἄγανγῃ ἴῃ ἴΠ6 γοκο; 

4 Απά τῆς εἰάετβ οὗἩ τῆδξ οἰ 581] 
δγίηρ, ἄονγῃ {πὰ Πεῖΐεγ ὑπο ἃ τουρῇ 
νΆ]]εγ. ννῃῖ ἢ 5 ΠοῖΠαΓ δαγεά Ποὺ 
80, νὴ, ΔΠ4 58] βίγικε οἱ τῆς δεῖ ίογ β 
πεςκ τΒετε ἴῃ της νδ]]δῪὺ : 

ς Απά τῇε ρτγιθϑῖβ [ῃς 80η8 οὗ [ ενὶ 
8211] σοπὶα πεαῦ; ἔογ ἴπθπὶ ἴῃς ΓΟΚῸ 
τὴν (σοά Παῖῃ σῃοββῃ ἴο πιὶηϊβῖεῦ ὑπο 
Ἀπ, ἀπ4 ἴο 0655 ἴῃ ἴῃς παᾶπὶὲ οὗ τῆς 
ΠΟ; δπά ὃγ τμεῖγ ὑνγογαά 5}}8}} ἌνεῦγΥ 
ΠΟΠΙΓΟΝΕΓΘΥ ἀπά ἘνετΥ βἴγοκα ὃς ἐγίφά: 

6 Απά 8ἃ}1 τπε εἰάδιβ οὗ τῆδι οἰτγ, 
ἐῤαί αγό πεχῖ απῖο ἴῃς 541 για, 5841] 
ὑγΆ5ἢ {ΠεῚΓ παπάς ονεγ ἴῃς Πεϊέεγ τῃδὲ 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΙ. [ν. 4---.13. 

. 8 Βε πιεγοῖία!, Ο ἴοκΡ, υπῖο τὴν 
Ρέορὶε ἰβϑγδεὶῖ, ψβοπὶ ἴπου Πιαβῖ τε- 
ἀςεπιεά, «πὰ ᾿αΥ ποῖ ἱπποσεηΐς δἰοοά 
ἱ μηῃῖο τὴν ρεορὶε οὗ ἰβγδαὶ᾿ β σμᾶγρε. 
Ἀπά τῇς {πορα 884}1 θῈ ἰογρίνεπ ἴΠεπ|. 

9. 80 8841: ἴοι ρυΐῖ ΔΙΝΑΥ͂ ἴπ6 σελ 
67 Ἰπποσεηΐ Ὀοοά ἴτοπη δίποηρ γου, 
ΨΉΘη δου 504]: ἀο ἐδαΐ «τυῤίερ ἰς 
ΓΡμς ἴῃ τῆς βρης οὗ τς ΟΚὉ. 

ιο 4 ννμεη ἴδοι ροαβὶ ἔοτἢ ἴο 
ΑΓ Ἀρδίηδῖ ΤΠ]Π6 Θη6Π1168. ἀπά τῆς 
ΓΟΚῺ τῆν (ὐοά Βαῖῃ ἀε]ϊνετεά τἤετὴ 
ἰπῖο της μδπάβ8. ἀπά τῆου ἢαβῖ ἌΚοπς 
{μετὰ σδρῖϊνε, 

11 Απά 8εεβῖ ἀπιοηρ [ἢ σλρίνεϑβ ἃ 
Ὀεαυτιι! ννοπιδη, πὰ μαϑῖ ἃ ἀξεϑίγε 
πηῖο Πεῖ, τηδξ τῆοι ννου]άεβε ἢανα Πογ 
ἴο τὴν νέα ; 

12 ἼΠεη ἴμοι 5ῃλ]ς Ὀγίπρ Ποῦ ἤοπις 

ἡ ἩΗεῦ, 
ὧκ ἐλε 
»ρηξῶ» 7. 

'6 δεμεδάβά ἴῃ τε νδ]]εν: 
7 Απά τῆν 5841] δῆβννεγ ΔΠᾺ 5880. 

Ουὖυτγ μαηάβ πᾶνε ποῖ βῃεα τῇϊ15 δοοά, 

ἴο [ῃϊπ6 ἤουβδε; ἀπά 5Π6 5}4}1] 5Πλνε κ ογ 
Βδὺ μεδά, δηά 'ραγε Πεὺ πλ1}5; σπδέέν" ἐσ 

12 Απά 586 5}8}} ρυῖ τῆς ταϊπιεης Ἦσεδ. 
»ιΩξ, οὐ, ΠΕΙΓΠΕΓ ἤᾶνα ΟἿΓ αΥ68 566 ῃ 11. 

οὗ τπαῖ Ὀϊοοά- υ 1 τἰπ655. ννΠΙΟΒ ὉΠῈ} χετιονοὰ 
αἰζδομοὰ ἴο 186 ν᾽ ο]6 σοπιπλι ΠΥ. 

38. «κηπ δεν, «υδίες ῥαὶ ποὶ δεεη «αυγοισ δὲ 
«υἱ}}ἢ ὙὍὌΠΕ γοαυ γε πιθηἴβ 85 τοραγάβ ρ]δοθ ἀπά 
ΥἹ Επὶ ἀΓῸ ϑυγρο] οαὶ. ὙῊΘ ΠΟΙ ἔοτ γεργεϑεηϊοα 
[Π6 τη γάθυοσ, 50 ἔα δ Ἰοασῖ 45 ἴο ἀϊ6 ἴῃ ἢ]5 
δβίοδά, ϑ'ποθ ἣδ ΠΙ ΠΊ561 σου] ποῖ 6 ξουπά. Α5 
Ὀραγηρ δ5 συ τηδη 86 ΠοΙξοσ σηισὲ Ὅ6 ΟἿΘ 
ὙΏΙΘἢ ννᾶ5 οὗ 1} στον δηὰ ϑἰγεηρίη, δπὰ 
μδὰ ποῖ γοῖ Ὀδθῆ σοΥ ΠΊΟΏ ΔΙ Ργοξαποα ὉΥ 
Βυπίδη ι.56 (εξ, ἔχ. χχ. 25). ὙΠῸ ΟΠηϑίδη 
ςοπιπιοηϊδίοῦβ πὰ Βοῖὸ ἃ ἴγρε οὗ (ἢ γισῖ δηὰ 
οὗ Ηἴ5 βδούιῆςε ἔογ τῆδῃ: διῖ ἴῃς ΠΕΙΕΓ ννᾶ5 
ποῖ 5[ΓἸΟΌΥ ἃ ϑδουῆςσθ οσ 5: -οἤεσι πῦρ. ὙΠὲ 
τγαηϑασίίοη νν5 γαῖμοσ πρυγαῖνο, δηὰ ννᾶ5 50 
οτάογθά 85 ἴο ᾿πλργοϑϑ Π6 ἰοϑϑοη οὗ σδῃ. ἴχ. ς. 
ἌΝΏΘη 16 τϑα] συ]ργιξ ἐϑοδροα 7υ5ῖῖςς Πόσα 
πιυϑὲ Ὀ6 δὲ ἰθαϑὲ 4 βυγῃθο]οδὶ ᾿ηΠΙσ[οη οὗ [ἢ 6 
ἄτι ρέμα], ογα ἴῃς ᾿ηποςοηΐ Ὀ]οοά οουϊὰ Ὁ 
ἀδοπιοὰ ἴο Ὀ6 οχρίαἴεά. Δοςςοογάϊπηρ ἴο ἴδ 
ἈΔΌὈΙΠἰσῖ5 (5εε 544 ]9 ἢ 12, “ Μοβ. Ἀθοδί.᾽ Ρ. 
4548) ἴπε τηυγάστγογ, 1 δ ϑθα ΠΕ ἄρρτο- 
δοηάρά, ννουϊά Ὀδ 1Ι40]6 ἴο ἢ15 ῬΥΟΡΕΥ ΡιΠΙ5ἢ- 
τηθηΐ, ποϊιν Πδιαπάϊηρ ἴῈ6 Ρεγξοσσηδησθ οὗ 
[15 Ἰοραὶ Ἔχ ριδοῃ. 

4. γομσἢ σαἰεν] Οπ ἔδοϑο ννογάς 566 Νοῖβ 
αἴ ἐπά οἵ ςδαρίευ. 

εαγε4] ἐ.ε. Ὁ]ου ρα, 45 'ἴπ 1 8, ΥἹἱ!}. 12; 
[5, ΧΧχ. 24. ἼΠ6 ννογὰ 15 ἀογινθὰ ἔγοπι (Π6 
1,αἴἴη ““Ἀγάγο,"" δῃηὰ 15 'ἰη ὥτοαυθηῖΐ 56 ὉῪ 
ἘΠΡΠ 5ἢ νοῦ οὗ [86 ΒΡ ΟΠ δηὰ ἴννο ἴ0]- 
Ἰοννίπρ οδηζυσίθθ: οἷ, δ... ϑΚακοβρθάγε, " Απΐ, 
δηὰ ΑἸεορ.᾽ 1. 

οὔ ἢεγ σδρείν!Υ ἔτοπι οἱ μετ, δηὰ 54} ὥρσες 

εἰ Μεηθοζδῖοϑ απὰ Μεηδϑ, ἕΑ πλοῦ ριγδίοϑ, 
Μᾶαΐῖκ τΠ6 868 ϑεσυθ ἴμθπὶ, νΒΙσοἢ ΠΟῪ δὰΣ 

Δηάᾶ ρου ἢ 
ἍΝ ΊῈ Κοοὶς." 

σίγίξε ΟΣ 1 δὲ ῥεῖγεν᾽» πε] Ἀλδίμογ, “ Ὀγθακ 
115 ποοῖκ," 45 ἴΠ6 βατὴθ ννοσά 5 τεηάοσεάὰ Εχ. 
ΧΙ. 13. ΤΟ πιοάδ οὗ ΚΠ Πρ [6 νἱσῦτη ἀ15- 
ἘΠΊ 5065 [ἢ 5 ̓ σϊγαῖίοη ἔγοσῃ [86 51η- οἴἴεσίηρ, 
ἴῃ νυν ἢ ΤΠογθ ψου]ὰ Ὀ6 οὗ σουγϑὲ 5ῃεδάϊηνς 
ΔηΔ ϑρυηΚ]ηΡ οὗἩ ἴῃς Ὀϊοοά. 

δ. Τἢδ ρῥγόϑοηςς οὗ ἴη6 ῥγοϑδίβ 966 ΠῚ5 σὰ - 
υϊγοὰ 45 πε γσεργεβοηζδίννεϑ οὗ {Ποῖγ ογάθσ ἴῃ 
1Π6 ϑσἴαῖθβ ὙΠΕΥ ψου]ά 4150 566 ἰδαῖ ἴπ6 σις 
νγ85 γορ ἱασὶγ ρογξοττηθά, δηὰ δοογεάϊξ 1 ἤδη 
ἰἴι δὰ θδθθη 580. ὙΠΕΥ ἀο ποῖ Ἄρρϑᾶσ ἴο ἢᾶνε 
ΔΗΥ ἀϊτοςὶ ρατγὶ δϑϑιρηεὰ ἴῃοτὶ ἴπ ἰΐ, Ροαρ5 
ἴῃ οΥάδσ ἴο πιᾶσὶς πιο οἰ ΪΎ ἴπδΐ ΠΟ 58ςτΊ- 
ἤςε, ΡΓΟΡΕΤΙΙ͂Υ 50 ςδ]]θά, ννᾶ5 θεῖηρ οἤεγοά. 

10 5464. Ἴδε τορυϊδίοηβ νυ οἢ πονν ἔΟ]Ϊονν 
ἴῃ (Π6 γχεϑί οὗ [15 δηά [ῃγουρμουΐ ἴπ6 ποχί 
σδαρίοσ ὈΠπρ οὐδ [Π6 ϑησοῖυ οὗ νδυῦοι 
Ρογβοηδὶ τ ρἷ5 δηὰ σοϊατοηθ διιηἀατηδηΐδὶ ἴο 
δυπίᾶη [16 ἀπὰ ϑοςϊεῖγ.0 Μοτε οχἰϑΐθηςθ, 
ὙὨΙΟἢ Πᾶ5 Ὀθθη ρσυδγάδα τη [ἢ 6 ἶαννβ ργθοθάϊηρ, 
15 ν] 16 1655 Ὁ01655 νυ 1 Ὀ6 βεσυγο 4150 186 
1.56 Δηά εἐπ]ογτηθηΐ οὗ 115 ὈΪΘ5ϑιηρβ δηὰ ὑγῖν!- 
Ἰοξ69. 

10--14., ὙΠ υϑᾶρὸ οὗ ἃ σδρίϊνο ἴκθη ἴο 
νθ. ὙΠΟ ννᾶΓ βιρροβοά ἤοτε 15 ομδ δραϊηϑῖ 
[Π6 πεσθθουγίηρ, παίίους δῇέῖο [53γδο] δὰ 
υἱζεῦ!γ ἀοοιγσογοά ἴΠ6 (δπδδηϊζοβ, οἷ. γῇ. 2, 
δηά ἴάκοη ροβϑοβϑίοῃ οὗ [ποῖς ἰδπὰ : ςξ οἡ χχίὶ. 

12. ραγὲ ῥδὲγρ πα Μάαγρ. ““τηλκο οΥ 
οἰ ἀγ655) ΟΥ ἐϑυβεν ἴο στον." Οὐ [ΓΔῃ95- 



ν. 14-22]} 

τοπιδίη ἰῃ τῆ 1η6 ἤου56. δηά ανν]} Ποῦ 
(Δ πεγ δηά ἤεσ τποῖῃεγ 4 {1]} πιοητῃ: 
ΔΠ4 δϊεγ τῆλε τῆου 54] ρῸ ἴῃ πηΐϊο 
Ποῖ, ἀπά δὲ Ποῖ Πιιβραπά, δηά 8ἢς 5}]]} 
δὲ τῆὴγ να. 

14 Απὰ ᾿ξ 58}4}1} θ6, 1ξ του Πᾶνε πὸ 
ἀεἰ σῆς ἴῃ μεῖ, τπεη τῆου 5}4]0 ἰδεῖ ΒδΓ 
δὸ γῆ οΓ 886 ψν}]}}; ας τπου 5}]ῖ 
ποῖ 56}1 Πεῦ δὲ 411 ἰοῦ πιόηαυ, ἴδοι 
8ῃλϊς ποῖ πιᾶκε πηεγοῃδηάϊβε οὗ ἢεῖς 
δεοδιιδε ἴδοι μαϑὲ Πυπιθ]εά ἢετ. 

Ις 41 ἃ πδὴ ἤᾶνε ἴνο νίνεβ. 
οπς δεϊονεά, Δηἀ Δποῖμεγ μαῖεά, δηά 
ΠΟΥ πᾶνε θόγη ἢΐπι ΤμΙ]άγθη, δοίῥ 
τῆς δεϊονεά δηά {πε Παῖεά; δηά 17 
ἴῃς βιβίδογῃ δοηὴ δὲ Πεῖβ ἴπαϊ νγᾶϑ 
Βαῖθά: 

16 ΤΤΏδη ἰξ 584] θ6, ἤθη ἢς πηλῖκ- 
᾿ ΘΓΙἢ 15 80η8 ἴο ἱημογιῖ ἐῤαξ νης ἢ ἢς 
Βαῖῃ, ἐῤαὶ ἢε πιὰγ ποῖ πιᾶκε τῆς βοη 

᾿ οἴ τε δεϊονεά βτοίδογη δείογε [ἢ 6 βοῃ 
οὗ τῆς μαῖεά, τυῤῥεὐ 5 ἱπάφεά (γε ἢγεῖ- 
Ὀοτῃ: 

17 Βυῖ δε 5411} δοκηον]εάρε (ἢς 
80η οἔτδε δδῖεά ,μὴγ τῆς ἤτγβίδογη, ΕΥ͂ 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΝΥ͂. ΧΧΙ. 

Ηἷπιὶ ἃ ἀουδὶε ρογίίοη οὐ 41] σὶν!ηρ; 
᾿τῆδς 6 δῆ : ἔοσ ἢδ ᾿ς τῆς δερίηπίηρ εν. 
οὗ Ὠΐ5 βιγεηρτῃ ; τῆς τίρῃε οὗ τῆς ἢτϑι- βμκάωμα 

Ν.-. Ὀογη ἡ: ἢ]8. 
18 4 [Δ πιᾶῃ ἢᾶνε ἃ βι δ ογη ἀπά 

γε 6 ]]Π]Ἰου8 ϑοη, τῆ] ἢ γν}}} ποῖ ΟδεΥ 
[ἢ νοῖςδ οὗ ἢϊ5 δῖε, οὐ τῆς νοῖςε οὗ 
18 τηοῖδῃεγ, πὰ δα, ἤδη ΠΕ ἢᾶνε 
ςἢδϑβϑίεπεά ἢϊπὶ. νν}}} ποῖ πεάγκεη υπῖο 
τῆεηι: 

19. ΤΠεη 584}1} ἢϊ8 ἔδῖπεγ δηά ἢ]8 
ΤΛΟΙΠΘΓ ἰΔΥ Πο]ά οπ ἢίπι, δηά Ὀγίηρ 
ἢϊπὶ οὐξ απο τῆς εἰάεγβ οὐ ἢϊ5 οἱ, 
Δη4 υηΐο ἴπΠε ραῖε οἵ ἢΪ8 ρἷδςε ; 

20 Απά {ΠεῪ 5}|2}} βὰγ υπῖο ἴδε εἷ- 
ἄεῖβ οἵ ἢ8 οἰἴγ, Τ᾽ 8. οὐγ 80η ἐς 5σῖι8- 
δογη ἀπά γερε]]ουβ, μ6 νν1}} ποῖ ΟδΕΥ͂ 
οὐγΓ νοῖςε; ς ᾿ς ἃ ρυκίοη, ἂπά ἃ 
ἀγιηκαγα. 

21 Απά 411] (Π6 πιεη οὐ ἢ 8. οἰ 
80Π4}} βἴοηα ἢϊπὶ ἢ βἴοπθβϑ, [πηδῖ ἢ6 
ἀϊε : 80 8Π4]ξ ποι ρυιῖ δν}] ἀυνᾶὺ ἔγοηι 
Δτποηρ γοιι ; δηά 4] ]ϑγδοὶ Ἐμα ἢεδύ, 
Δη4 ἔδδγ. 

22  Απά 1 ἃ πιδῃ ἧἢδλνε ςοπληλ ἴ- 

ἰαΐοτβ ἄρῆθασ ἴο ἢᾶνε Ὀδθη τποειξδῖη οὗ ἴῃ6 
οχᾶςῖ βεῆβθ, ὙΠῸ (ἢ γιϑιίδη ὀχροβιΐοσθ ὈΟ(ἢ 
δηςσϊοηΐ δηά τηοάσεσῃ πάνθ ϑΟΏΘΓΑΙΥ δαορίεοά 
[(ἢς τεπάογηρ ξίνεη ὉΥ ΔΟΝ.: [86 [ἐνν 15} ἔογ 
1ῃ6 πιοϑῖ ρατΐ ῥγείεσ ἴῃε ορροβίΐε οπὲ ρίνεπ ἴῃ 
(86 ἢχϑὶ ρίασε ὉΥ ἴπε6 τιάύρίῃη. ὙΠ αυοβίοη 
τουδὶ Ὀε ἀεϊεττηϊποὰ ὈΥ Οὐγ νἱενν οὗ [πὲ 
δοΠοΙΆΪ ρυτροϑε οὗ ἴἢεϑε ἀϊγεσίίουβ, Ὧν 6 οδῃ 
ϑοᾶτος ἀοιδὶ [παῖ ([Π6 σμανίηρ [6 μεδὰ (ἃ 
εὐυπῖο βῖρτι οὗ ριυτγιβοδίίοη, [,εν. χῖν. 8; 
Νυπ. Υ11}. 7), δηὰ [6 ρυϊζηξ ἀυΑΥ “6 
ξατιτηοπῖ οὗ Ποὺ σδρίνιγ," τηυϑὲ Ὀκ ἀσδιρηεὰ 
ἴο 5 πη ν (6 ἰγαδηβίδίίοη οὗ [6 ννογλδῃ ἔτοπὶ 
1} 5ἰδίε οὗ ἃ ἢεδίμεπ δῃὰ ἃ 5ἴανε ἴο ἴῃδῖ οὗ ἃ 
ὙΠῸ δπιοηρεὶ ἴη6 σονοπδηΐ Ῥεορῖίθ. Οοη- 
5, 5[ἘΠΟΥ 566 Π|5 ἴΠοη ἴο τεαιῖγο δὶ 506 5ῃου]ὰ 
“ ΡᾶχΟ," ποῖ “5 Εν ἴο ρσονν," ΠΟΥ η8115 ; δῃά 
ἴδ, 580 ἴΓ ἃ5 ροϑβϑβιῦ]θ, ἰαῪ ϑιἀθ 411] θθ] οηρίης 
ἴο δεΓ σοπάϊξοη ἃ5 δη αἰίΐθση. ΤὍΤῊΪϊ5 τεπάθτην 
οὗ (ἢ6 νγογά ἰ5 βίο ΡΥ βυρροσίθα ὈΥ 2 8. χίχ. 
24. Το ἈΔΌΡΙΠ5 σοηϑίάογ τπδι ἴπ6 ἱπτοπίοη 
οἵ (ἢε Ἰορ ϑαῖου 15 ἴο ἀεέοστη ἴΠ6 νγοτηδη, δπὰ 
80 ἀείογ ἴΠῸ πίη ἔγοτῃ δῃ Δ] ]}]δῆςσθ νυ Ι ἢ νγᾶ5 
ποῖ ἴο Ὀ6 δηοουγαροά [που ρῇ [ἴ παρ ἢ Ὀ6 ὑπο Γ 
τορι δίοη5 Ῥεττηϊ τε ; 8η ἰΙἀδ4 αυϊξε Δραϊηϑὲ 
[δὲ ϑριΐ οὗ (6 ραϑϑαβα. 

18. δεαυα!! δὲν χα δεν ἀπά δὲν νιοΐδεν α 7μ]} 
"πο Ὁ) ὙΠ15 15. ργοϑοτ θὰ ἔτοπι πηοῖϊνεβ οὗ 
Βυχιδηῖγ, τπδὲ [6 νου πὶ ς πᾶνα {{πῚ6 
ἃπά Ἰείϑυυγε ἴο ἀείδοῦ ἢοσ δἴδθοιοῃβ ἔγοπι {Πεὶγ 
πδίυγαὶ [685, δἀηὰ ργέρασε ΠΕ σηϊηὰ ἔῸσ ΠΕΡ 
ΟΠ65. 

νοι, 1. 

14. ἐῤοι “ῥαλ ποῖ νιαξε »ιεγοδαπάμε οΥ δεγ] 
Ἀδίμοσ, ὕποι βρδιῦ ποῦ Θομδῖσδίῃ ὨΟΣ: 
1ῖ. “ἴγραῖ Πού ἢ ςοποίταιπί," οὐ “τοδὶ 
ΠΟΥ 85 ἃ 5ἷανθ." ΤὍἢδ βᾶπιθ ἔοστῃ οσουτβ ἀραίη 
ΧΧΙ͂Ν. 7) Δηά πΕτῸ ΟἾΪΥ, ἀπ ὰ ἀρΡΡΑΥΘΠΕΥ ἴῃ τς 
5ΔΠΊ6 56η56. 86|Ππὴρ [86 τνοπιᾶὴ ἢδὰ Ὀδθη 
ξογθιἀάσῃ υ5ὲ Ὀεΐογα. 

15---17. Οη [δε τρἢϊ5 οὗ ῥγπιοσεηϊζυγε 
566 Οεῃ. χχυ. Μόοϑοβ ἀϊά ποῖ ογὶρίπδίθ {ἢ6586 
τ 5, Ὀὰζ τεσορηϊζεὰ ἔδποση, σἰποθ ἢ6 ἰουπά 
{Π6 πὶ ργθ- χ ϑ!]ηρ ἰη ἴῃς βεΠεΓΑὶ 5ος 4] ϑσγϑίθπι 
οὗ 16 Εαϑί. Ῥαδίοστιδὶ δι ποῦν ςουϊὰ 5εῖ 
56 ἴΠ656 τ 5 ἡ 7ι5ἷ στουπάς (Οεη. χχνὶϊ. 
33}. δυῖϊ ἰ5 ἐοτυϊἀάεη Βεγεὲ ἴο ἀο 90 ἔγοπὶ ΤΏ6ΓῈ 
ΡΑΓΠΔΙ ἐγ. 

18-.--21. Τῆς ἱποογτιριῦϊς 50η, ὙΠΟΠῚ 
ΤῊΣ] οΥ πηρᾶϑιγος [δ ]οᾧ ἴο τγϑοϊδῖπι, νγᾶ5 ἴο ὃ6 
ἀεποιηοεὰ ὈΥ δ5 5 ἴο “ἴδ εἱάοτβ:" 
δηά 5Ξἴοπεὰά δἵ {πε ραῖς οὗ ἴδε εἰν (ςξ, οἡ ἴῃς 
Ρἷδοο οὗ ἐχεσυξοῃ χυῖ!. 5). ὙΠῸ ΕἸάοτ5 δοϊοὰ 
85 ΤηΔΡῚ 5 ΓΑῖο5 ἴῃ σδιι565 οὗ ἃ ἀοτησϑιὶς σμάγδςῖοσ 
(ςἔ, ποῖς οὐ χνὶ. 18). ὙΤῊΘ ἔοσγτηδὶ δοςσιιβδίίοη 
οὗ ρατεηῖβ δραϊηϑδὶ ἃ ἽἹ]ὰ ννᾶ8 ἴο δῈ γεςεϊνθά 
νΠ βου ἱπαυΐΓΥ, 85 θεΐηρ 115 οννῃ ργοοῦ. ΤΒι5 
[δὲ 7υ5ὲ υϊποτγ οὗ ἴῃς [5 15 γοοορηΖοά 
δηὰ εβεοϊιδ!! Υ ὑρμοὶά (ςἢ ἔχ. χχ, 1, χχὶ. 
Ις, 17; [δν. χχ, 9), Ὀυΐῖ [6 οχίτεπια δηά 
ἸΓΓΕΞΡΟΠ51:0]6 ροννεσ οὗ 1 δηὰ ἀδθδίῃ, οοῃ- 
ςεἀρά ὈΥ ἴδε ἰανν οὗ Ἀοτηο δηὰ οἵδοσ δοδίμρη 
πδίϊοηβ, 15 1 Π6] ἃ ἔσο ἴῃ6 [5γδο 6 ἐίΠου. 
ἴῃ {Π158, 48 1π {πο ἰδϑὲ αν, ὑγονυ ϑίοη 15 πιδὰθ 
δϑφαϊηϑὶ ἴΠ6 ἀθυ.965 οὗ ἃ ΠΘΟΡΘΑΥΥ δι ΠΟΥ, 

2Κ 
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᾿ὃ8 ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΧΊ, 

ἰεἀ ἃ 5'η ψόσῆυ οὗ ἀεδίῃ, δῃά ἢς δὲ 
ἴο δε ριυξ ἴο ἀφδίῃ, ἀπά τοι Πδηρ 
Ὦ]πὶ Οἡ ἃ ἴτδ6: 

[ν. 22. 

ΔΩΥ͂ ψνῖ86 ὈΌΓΥ Πἰπὶ τΠδλὲ ἀδΥ; (τ 4 ἢ “2 63]. Ὁ 
τμαῖ ἰ5 βδηρεά ἐς 'δοςιιγβεά οὐ (ὐοά ;) "εν. 
τπδὲ ΤΥ ἰαπά θὲ ποῖ ἀεῇϊεά, νυ ῖς ἢ ογοσά, 

23 Ηἰξ5 Ὀοάγ 5}8}} ποῖ γεπιδίη 4] 
ΠΙρἢ ἀροη ἴδε ἴγες, δῖ τῆου 584 ἴῃ 

ΔΩ, 28. Οοπιπιδηά 45 Ὀδεη φίνοη ἴο 
ἐρυῖ ΔΙΝΑΥ͂ ΟΥ]] ὉΥ ἴδε ἀδαίῃ οὗ {πῸ οἤδηάον. 
Α οδυζίοη ἔο]Ἰονν5 85 ἴο ἴ6 δ] Β]ππθης οὗ πὸ 
ςοπηπιδηά. [ξ [Π6 ΟΥΠΊ1ΠΔ4], ἃ5 ἃ διγίπεσ ρυη- 
ἰϑῃπηθηῖ, νγεσε σοπαεπηποά ἴο Ὀ6 δδηροά, ψῃϊοἢ 
ψου]ὰ ΟὨΪΥ 6 Αῇἴοσ ἀθδῖῃ (5866 Νοῖε δί οπά οὗ 

τῆς ΓΟΚῸ τῆγ Οσοά ρίνειῃ τε ,ὺγ λῃ 
1ΠΠογδηςθ. 

σδαρίοτ), ἴδθη ἴη6 ὈΟΩΥ νγᾶ5 ποῖ ἴο ““γετηδίη 
811 πἰσῃξς ἀροη ἴδε ἴτες,᾽, θεσδυο [δὲ ἰηδκῖολά 
οὗ οἰοδηβίης [86 ἰδηὰ ψνουϊὰ ἀεῆϊο 1 ἅποὸνν 
(ςξ. [ο5}. ν"!. 29. Χ. 26). 

48. δὲ ἐῤαὶ ἡ ῥδαησεά ἐξ σεσμγιρά οΥ᾽ Οο47] 
(ε. σ Διὶ. εἴ. 12, ἀπά Νοῖε δὲ επὰ οὗἉ Ἅσπδρΐοσ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΠΑΡ, ΧΧΙ. 4, ἀπά 223. 

Ὁ. 4. 

ΤῸ νογάς ἸΠῈῈΣ ὉΠ) πᾶν θδδῃ ΒΥ πιοϑσῖ 
τηοάογῃ σοπητηρηΐϊδίοιβ ((ὐεβεηϊι5, Κποθεὶ, 
ΚοΙ,, δεθυῖΖ, δὅζς.) δῃὰ ΌΥ β8οπὶὸ ἔδνν [νυ ]5ἢ 
Οὔδ5. (ε. κΚ. Μαϊπιοηιάθβ, Αθδγθδη6]) τοηάοσγοὰ 
ἐᾷ σοῃϑίδῃηϊζ, ΟΥἹ ΡῬΡΟΙΘΠΠ1Δ] πίγθδη.᾽) “ΓῊΪ5 56 1.86 
15 ξιρροτγίοα ὈῪῚ ΑπΊοϑ ν. 24, δογο Α. '. τεη- 
ἄἀογβ ἴδ ννογὰϑβ "" ἃ τ ΚΣ ΠΕΥ 5ΈΓΘΑ πὶ :᾽" 848 ννγ6}] ἃ5 
ΟΥ̓ ([ὴ6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 56η56 οὗ {Π6 νογὰ Ἰδὲ (ςξ 
76γ. χχ, το, 1. 44); Ὀυῖ {πὸ 5646] οὗ ἴδε 
ὖ΄΄. ΜὨΪΙΓὮ 5ρϑςοῖβοα τπδὶ (ἢ6 Ὁ) 5}}8}} θῈ οπθ 
[παῖ 5 “" ποιῖθοῦ οαγοα ̓ (ὁ. ε. νγογκοά, ρου ρἢ- 
οἀ) “ΠΟΥ δον, 866 Π|5 ἀρδϊηδὶ ἴἴ, ΕῸΓ ἃ 
ῬΟΙΘΠΏΪΔ] βίγοατῃ οὗ σουγϑο σοι]ὰ ποῖ δ6 δασεοά 
ΟΓ βϑοῃη. ΤΤΠὸ Α. Υ͂. [δογείογο 88 σοσύτοοῖνΥ 
δάμπογοὰ ἴο 86 δηςίθηξζ σϑπάθγηρ, ννὨ ἢ 18 
παῖ οὗ ΧΧ., Νυὶζ., ΟὨΚοῖοβ, ϑ86δάϊδ, δηὰ 
οὗ νοφξιο, διηοηρϑὶ ἰδίοσ δι πο ε8. ὙΠῸ 

ψογὰ ὉΠ) πηθᾶπβ βουηδί πιο ἃ [ογτϑηΐ, βοῃηθ- 
ἘΠΠ|6Ὲ5 ἃ ΒΌΓΕΘ ΟΥ γΑ]ϊογ. [ἢ Οεη. χχνΐ. 17, 
19. Ζ. χα. ἃ πηυδὲ Θν] ἀοΕἾῪ Ὀδ τοηάεγοά 845 ἢοθῖδ 
ΒΙΠΊΡΙΥ “ὁ νδ]]ογ." ὙὍἘὲ ννογὰ ΠΣ ΡΓΙΤΏΔΓΙΥ 
ΤΘΑΠΙΠΣ ὁ ἤτπη.,᾽) ὁ“ Ξἴγοηξ ;" δρρ᾽ιοὰ ἴο ἃ 
ὙΔ]ΠΊΕΥ νου] ᾿πηρογῖ “ὁ θΑΣτΘη ἢ ΟΥ̓ ““ΤΟςΚΥ :" 
οὗ. Νυπι. χχῖν. 21. 

υ. 24. 
Τότε ψοσα ἕουγ πιεϊμοάς οὗ ὀχεουζτίοη ἴῃ 

1.86 ἀπιοηρϑβὶ ἴδ δηςϊθπὶ [οὐν8: βἰοηὶηρ { 
χΥΪ. 4; [ευῖ. ΧΙ, το, ὅἄζς.), Ὀυγηίης ([μεν. 
ΧΧ. Ι4: ΧΧΙ, 9), ἴδε βνογὰ (ἔχ. χχχίϊ 27), 
δηάὰ 5ἰγαησυϊδίιοη. ὙὍΠῸ ἰδίζοσ, Ἰβουρῇ ποῖ 
παιηοὰ ἴῃ δοτίρίυγα, 15 τεραγάεα Ὁ ἴη6 ἈΔὺ- 
δὶπ5 ἃ5 ἴπ6 τηοϑὲ σοπιήοη, δηὰ ἴΠ6 ΡῬΥΓΌΡΕΟΥ 
οπθ ἴο Ὀὲ δάορίοἀ ψΒΘΩ ΠΟ ΟἾΠΟΥ 15 Ἔχ ργεβϑὶυ 
οπ]οϊηθὰ ὉΥ {86 ἶανν. ϑιυβροπϑίοη, νν ποῖ οτ 
ἴτοπὶ Ἵτοϑβϑ, βίαδκο, οὐ ψαίϊοννβ, νγᾶβ ποῖ υϑοὰ 
85 ἃ τηοῦο οὗ δκιηρ [Πἴδ, θυ ἴῃ σ8565 οὗ ρεςι- 
ΔΓ δἴγος: Υ νν458 ϑοπησδιπιε5 δά ἀθὰ δῇζοσ ἀθδίἢ 
8ἃ5 ΔΠ ΘΠ δηςεοιηθηΐ οὗ ρυπιϑῃπηθηΐ: δηά ἃς- 
ςσογάϊης ἴο 186 ἈΑΌὈΙη8 ἴὸγ ἴῃ6 ογὶπιθ οὗ 
ἸάΔοΟἸΔΊΓΥ δηὰ συγϑίηρ Οοά ουἱγ (εἶ. 544 ]5 δ 012, 
“Μοβ. Ἀεςδῖ,᾽ Ρ. 461). ῬΒΑγΔΟ 5 οδπιοῦ Ὀά ΚΟΥ 
{πη χὶ. 19) νγᾶβ8 δηροὰ δῇοσ Ὀείηρς ρυΐ ἴο 
ἐεαῖῃ ὈΥ πε ϑυνοτά ; δηὰ πη ]γὶΥ [οβμυᾶ 

ΔΌΡΘΑΙΒ ([05. Χ. 26) ἴο μάνα ἀδαὶὲ ἢ ἴΠῸ 
ἢνςε ἰπρϑ Ψν ῃ0 τηδὰθ ννὰγ δραϊηβὶ Οἴθεοη (οἶ 

4150 [οϑῇ. Ὑἱ]}. 29 1 85. χχχὶ. 10; 2 5. ΧΧΙ. 
ό, 9, 112). ὙΤΠΘ οοπηπιαπά Νυμη. χχν. 4, ς, 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο πιεδῃ {πδΐ (Π6 γοο]5 5Βῃου]ὰ Ὀς ἢτϑξ 
8141} δηὰ ἴποη ἱπιραϊθὰ οὐ παϊϊθὰ ἴο σγοβϑδ8 9 
τῆς ψογὰ (ταπϑιδίοθα ““ἀδηρ" ἴδετε (ὉΡ᾽Π) 
Ὀεΐηρ ἀΐνογϑο ἔτοπὰ ἴΠ6 ΟΠπ6 Ὁ) ἴῃ ἴῃς Ρ85-» 
βᾶρο οὗ Ποιξ. Ὀεΐοτε ι.5, δπὰ 5 η  γηρ 20 δὲ 
ἐογ ΟΥ' ἀϊείοεα!εά (ςξ. Οε8. δὰ Εὐγβῖ «αὖ σ΄. 
ἀπὰ ποῖθ οἡ Ναπι. 1]. ς.). 
ΤῊ στουηάς οἔτῆο οι ρῃδῆς ἀεζεπίΔ οη οΧ- 

Ῥτοβϑθὰ ἴῃ ἴῃς ἴοχε δραϊηδὶ ἢἰπὶ [ἢδί 15 βδηρϑὰ 
ΔΥῸ νΑΓΙΟΙΞΙΥ 5ἰδίθα ; ἀπά νν}}} ἀεροηὰ ἴῃ 50Ππ|6 
ἄἀοστοο οἡ ἴπ6 ὀχαςῖ τεπάοπηρ οὗ [6 ψογάϑ. 
ἘῸΥ 85 Ῥγοΐοβϑθογ 1ἰρῃϊέοοϊ (᾿οη Οὐδ δίίδηβ, ἢ. 
150) Οὔϑογνθβ, 'ῃ 8η ἱπηρογίδηϊ ποῖβ οἠτιϑίοχῖ, 
Ὅῃ6 οᾶϑ6 αἴίδοῃοά ἴο ἢ ΟΡ ΤΩΔΥ͂ ἀσποῖε ΕἸΠΟΓ 
[86 ρεύβου ἔνῃο ργοῃπουηοθβ [πε συ γϑο, ἃ5 ἀξ. 
ἰχ. ς7, οὐ ἴπ6 ρεύβοῃ δρδϊηϑί ννῇοπι [Π6 συ Γ56 ἰ5 
τοποιπορά, 45 θη. ΧΧΎΪΙ. 12: ἰη ΟἿΠΟΙ ννογάϑ, 

1 γεργεβθηῖβ οἰ που ἃ 50] ες να ογ 8η οὈ]θςεῖνα 
δοηϊεῖνο, Α5 νγὸ δϑϑῖρτι οὔθ ΟΥ̓ ΟΕ 96 η56 
(δπογοΐοσο ἴο [6 ἀορεπάθης οᾶ56, γα ψεῖ ἵἴννο 
ἀϊξεηςξ ἱπιογργεϊδ!! "5." (ΟΥ̓ ταῖμεῦ οἶδ5565 οὗ 
ἰπϊογργείδίιοη). ὙΠ656 ἅγῸ 

(1) “Ηε {πδῖ ἰ5 Ββαηρθὰ 15 δοσιιγϑά ΒΥ 
Οοὐ:" ἃ τεπάεγίπρ δάορίε ἱπ ϑυθδβίδπος ΟΥ̓ 
16 1ΧΧ.- Νυΐες., ὅγτ.; ὉΥ δῖ Ρδυὶ, Οδὶ. 11}. 
111: δπά, 85 πιῖρῃς Ὀε ἐχρεοϊοα ἰπ οοηϑο- 
4ᾳδηςθ, ὈΥ ποσὶν 411 (ἢ γιϑδη ἰγδηϑἰδίουβ δηεὶ 
ςοπηπιοπίδίοσβ. ὙΠῸ ρυγροτῖ οὗ ἴΠ6 ρβάϑϑᾶρθ 
ψουϊὰ [Πρ θ6: “ΒυΓΥ δίπὶ (παῖ 15 δηξοά ουξ 
οὗ [Π6 ννΑῦ Βοίογε δνυθηΐηρ: δ15 παηρίπξ ὈΟΔΥ 
ἀοῆϊος τ[π6 ἰαπὰ : ἔοσ σοάϊβ οσιιγϑο τοϑίβ οἡ 1ϊ.᾽" 
ΤΒο ουγϑὸ οὗ Οοά 15 ργοῦ δ ]}Υ τεραγάδα 85 ᾿γἱὴΐ 
οη {πὸ τηασϊείδεῖοσ Ὀδοδιιϑο το ἴῃς ἔδεϊ οὗ 
ἢϊ5 Ὀεΐπρῷ μβδηρθὰ δα πηυϑῖ Βανθ δε ΖΊΠΥ οὗὨ 
ἃ ΡΘΟΌ ΠΥ αἰγοςίουϑ Ὀγοδοὴ οὗ Οοάβ οονε- 
Ὡδπῖ. ϑιυςἢ δὴ οἴθπάογ σουἹὰ ποῖ γεηδὶπ οἡ 
{π6 ἔδςε οὗ ἴδε εαγἢ ψιουΐϊ ἀοΗ]Ππρ ἴἰ (ςξ. 
[,μον. ΧΥ ΝΣ. Ὡς, 28; Νυπι. χχχνυ. 24). ὙΠΟΓΟ- 
ἔοτε αἴοῦ [6 ρπδῖγ οὗ ἢ15 σὔπὶς μδὰ Ὀδθεη 
ἰπῆϊςιϊοά, ἀπά μο δά ἢπηξ ἔργ ἃ {{πὶ6 85 ἀρ ]ς 
Θχδιηρ!θ, ἴπ6 ΠΟΙΥ ἰαπὰ νγᾶβ ἴο Ὀ6 ἂἃῖ οπςὲ δηά 
ΘΠΕΓΕΙΥ ἀοϊνογοὰ ἔτοπὶ δ15 ργόϑθηοθ ὙΠῸ 
ποίίοη οὗ ἃ ρῃγϑιοδὶ ροϊυϊίοη οὗ ἴδ ἰδηά 
ἔτοπι ἴθ ὉϑΘ ΠΥ σοηθοημ οποδβ οὗ Ἰθησίβοη- 
οἀ ὀχροβυγο οἡ ἴδε ριρθεῖ (ΜΙςμδ6 15, " Μοϑ. 
Ἀεςδῖ᾽) 5θεπιβ υῃϑυ Δ ]6. 



Ἐχοά. 23. 

ν. 1-- 5. 

(1) “Ηε {δῖ 15 βαηροά 15 ἃ συγβ6 ({. 6. δη 
᾿πϑυϊῖ, ἸΠΙΌΓΥ ΟΥ τηοςκοῦγ) ἴο Οοά." ΤΠ 5 
του ον 8258 Ὀδοη, δοσογάϊηρ ἴο Ῥ͵Οΐδβϑου 
εἱσιοοί, “ Οὐαἰδίίδηϑ," 1. ο., 1πῈ ρορυ δγ 
ον 5} ̓ Ἰπϊετργεϊδιοη δ 4}1] ονθπίβ ἔγυτη ἴ86 
βϑϑσοηά σδηΐυσγ οὗ ἴΠ6 (ἢ τ ϑιίδη εγα.᾽" {15 ποῖ 
Βοννονοσ βιρρογίθα ὈΥ ἴΠ6 δποϊοηΐ Ταγριπὶ οὗ 
Οπηϊκοῖοβ, οσ ἴῃδῖ οὗ Ῥαϊθϑιίπθ, οσ ὉῪ ϑαδάϊδ. 
[15 ἰάεα 15 ννεῖ] ἐχρίδιηθά ὈΥ Τδγοῆὶ ἐπὶ ἰϑε. 
(εὐϊι. Βτγει Βαιρῖ): ““δυπρθηβιο οϑὲ νυ] ρεηϑῖο 
δῖν 6 σοηϊετηρίι5 Σερ 5 σ2 65[15, συ οη απ ἤοσηΟ 
ἔδεῖυβ εϑὲ δὰ 5 π]}υἀϊησπὶ ἱπιδρίη]5. 6}115.᾽" 
νὴ νςἢ ΤΥ 6 σομηραγοὰ [Π6 τϑᾶϑοη 
(θευῖ. χχν. 3) δϑϑιρπθα ἔογ ᾿πηρ [Π6 πιιπη- 
ὈΕΙ οὗ βἴροβ ἴο ἔοσῖΥ, ὙΤδ Ἔχρδηδίοη οὗ 
οἴδεοσβ (ϑαδίϑοῃαϊΖ, " Μοϑ. ες, β'.461), τῃδῖ 
ἴπε σοπεπιυεα βυδρεπβίοη οὗ {πε ὈΟάΥ ̓ νου]ά 
Ὅδ ῥγοΐδηθῃσβϑβ ἰονγαγὰβ Οοα Ὀδοδυϑὸ 1 ψουϊά 
ΚΘδρ ἴῃ δρῃϊ δηά ἴῃ τηϊηὰ ἴδὸ δίῃ ἔὸσ Ὡς ἢ 
[Π6 πιδ]οίδεϊοσ ϑιιβοεγεά, 15 Ὁ} ΚΟΙγ ; δπὰ τοί 
655 50 1πδΐ οἵδε ὨΙΟἢ τείεγτίηρ ἴρ, [86 εἰγ- 
ΟἸΟΡΥ ταῖμεσ [8δῃ [Π6 υὑϑᾶρὲ οὗ ΠΡῸΡ (ὕοτῃ 

δὸρ “ἴο 6 11»). τοηάουβ “αυΐᾶ 8]] ον δῖ !]ο 
Ποῖ ϑιιβρεηϑιιβ; ἢος εϑξ φυδηάο σοὶὶ8 5 5ρεη- 
5:}.5 ὁσῖ δος θο 5υβ[ς, εἴ 4]]ονϊδίυγ ἱγὰ 6}11.5 
(ἀριὰ Οσεσβασγά, ρ. 286). ΟἾδΒοσ [ἐν (ΟὩΚ., 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚ ΧΧΙ!. 
ΟΥ̓ λιενριανεξν ἰσισαγά ὀγείλγει. 5. 77: “ἐκ ἐς 
ο ἐε ἀξένρμελεά ὃγ σῤῥαγεί, 6 72: ἐανε ἐς 
μιοΐ (0 ὁέ ἑαξενε τοῖᾷ ἀξ γομρρ οησ. 8. 716 
ἀσμσέ ρερ ἄσαυε ῥαϊηίονιονίς. 9 Οομσίος 
ἐς ἰο δε συοίακά, 15. γίηψοΣ μβομ λέ νεπί297 ὅ-. 
13 714 ῥωμπέλνκοη οΓ ἀένε ἐλαί εἰαηπάφνίά 
ἀὲς το. 0, αι ΟΥ̓ αὐἰμέίενν, 15 οΓ γαῤε, 18 
αμκαά οὔ ογμέραοη. 

ΗΟΙ͂Σ σεμαῖε ποῖ 8εὲ6ὲ ΤΥ ὕτγο- 
{πε γ᾽ 8 ΟΧ Οὐ ἢ]8 5ῃ6 6} ΡῸ ΔΞ5ΓΓΑΥ. 

δηὰ ἢἰάς τἢγϑε! ἔτοπι τπεπὶ: τποὺ 
5041: ἴῃ ΔΠΥ οᾶ8ε δυίηρ ἴμεπὶ δραίῃ 
ὑπίο (ΠΥ ὈτοῖθοΥ. | 

2 Απά 1 τὰν ὑγοῖδεῦ δε ποῖ ηϊρῇ 
απῖο ἴΠες, οὐ ἰξ τῆου Κπονν Πϊπι ποῖ, 
1μεη ποὺ 88] Ὀπηρ ἰξ ἀπο τΠῖπηα 
οὐ δΒοιι86. ἀπά [ἴ 50}2}1 δε ἢ τἢ ες 

φεαι 

320 “ηκίί. 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΙΙ. 

δαδὰ., ὅζς.) σοῃϑίεσ “4 συγϑο οὗ Οοά" ἴο Ὀ6 
Θαυϊναϊεηξ ἴο ““Ὀεσᾶιιθα ἢ οσυτεοὰ Οοά,᾽" (Πϊ 
θεῖν ἃ οὐΐπιο ἔοσγ συ Ὡς ἢ μδηρίηρς αὔοσ ἀθαΐῃ 
ν 85 ἜΞρΡΘΟΙΔΠ}γ δαά)υάϊςδίοα, Βιυϊῖ [Π15, 85 Βίβῃορ 
Ῥαϊτοκ (ἐκ ἰος.) οὔβογνεβ, [βουβὴ ἃ γϑᾶϑοῃ ἔῸγ 
Ὀδηρίηρ 186 τηδ]οξςῖου, 18 ΠῸ γράϑοη ΠΥ 6 
δῃου)]ὰ Ὀδ6 ἴΑἰκεη ἄοννῃ ἔτοπι ἴπ6 ρδ]]οννβ. 

Οη ἴδε ΨΠο]6 ἔδεγο οδη 6 πο ἀουδί [ἢδί [Π6 
ἔοστηοσ τεπάογίηρ, [παῖ οὗ 1 ΧΧ΄.. δπὰ ὥ]]ον- 
εἀ Ὀγ δι Ῥδιὶ), 5 ἴπ6 ογρίπαὶ δηὰ ςογτγοςΐ οὔθ: 
γεῖ ἰῃς οἴπον ςοπεοίγυςίοπ, ἔδὶγ] Υ συρροτγίοὰ 
ἃ5 ἴ 15 ΟΥ̓ ΡΥΑΙΠΊΠΊΔΓ δηὰ δηδίορσυ, ποῖ ψἢ- 
ουξ 5οηηδ (που δὴ σοπηράγδίνεϊυ ἰδίθ) [εν 5 ἢ 
δυῖ ΠΟΥ Υ, πὰ ἐο]οννοὰ Αἷϑο ΟΥ̓ ἃ ἔδνν (]}γ]9- 
δη σοπηπιεηϊδῖοτβ (Μαβϑυ5, Μεποοδίι5, Οτο- 
[1υ8, ὅζς.), ἀόϑόγνεβ δῖ ἰϑδϑὶ ἐϊἰϑουβοίοη. [{ ἰβ 
Βοννόνοῦ πορ]οςϊθα ΌὈΥ (6 πιοάεγῃβ ξΈπογα 
(ε.3. Κπορεῖ, ΚαΙ], δοΒ0}12). 

Οἡ ἴδο ᾳυοίϊδιϊοη οὗ 115 ἴοχξ Όγ δὲ Ῥαιμὶ], 
ΟἉ]. "1}.. 13. δηὰ ἢϊ]5 Δρρ]οδίοη οὗὨ ἴἴ, 5866 ηοῖθδ 
οη ἴμδί ρ]ᾶςθδ. 

ΤἼΟ βιρροβιοη οὗ 81 Ϊεγοσισ, [παὶ [ἢϊ5 οχῖ 
δλὰ Ὀδθη ἰδιηρογοὰ ἢ ὈΥ {ΠῸ {νϑ 560ΟΠῚ5 
Ετουηπάσαά ΟὨΪΥ οὐ ἴῃς οπιγίϑϑίοῃ ὈΥ δῖ Ρδι)] 
οὗ ἴπ6 ννογάς “οἵ σοά." ΥὙεῖ 411] Μ55. δπὰ 
ΧΧ. άνὸ ἴῃεθὲ νγνογάβ, 866 ῃοΐϑ οἡ Οδὶ. ].ς. 

ὉΠῸ] τὴν Ὀγοῖποῦ 866 κΚ δήθ τ, δηά 
τῃου ἼΩΝ τοϑίογα ἰἴ ἴο ἢ! ἀρδίη. 

4 ἴῃ {κὲ πιδηπεῦ 5ῃαῖς τοὺ ἀο 
ἢ 18 458; δηᾶά 80 804]: ἴῆου. ἀἄο 
ἢ ἢ18 ταϊπιεηῖ; δηὰ νυ 411 ἰοβῖ 
(Πίηρ οὗ Τὴγ Ὀτγοιμογ᾿ 5, νυ] ς ἢ ἢς ἤατῃ 
Ιοβῖ, δηά τῆου ἢαβὲ ἰουπά, 5ῃδϊς τῆου 
ἄο ᾿ἰκεννίδα: ἴδοὰ πρᾶγεδὲ ποῖ ἢϊάε 
τῆ γε}, β 

4 ΦΠΤῬπΠου 841: ποῖ 8ε6 (ὮΥ ὅτο- 
{Πεγ᾿8 458 Οὐ ἢ15 οχ (2]] ἀόοννῃ ἷ τῃε 
ὙΑΥ. Ἀπὰ Πἰάς τῃγϑβεϊξ ἔτοπη ἴπεπι: 
(που 5841: βιιγεὶγ μεὶρ Πἰπὶ ἴο ΠΠῸ ἐδέιπ 
Ρ Δρᾶϊη. 

ς 4 5Τμε νγοπιδῃ 5802]1 ποῖ ννεᾶγ 
ἴῃδλὲ ννῃϊς ἢ ρεγίδίπεῖῆ ὑπο ἃ πΊδη, 
ΠΕ οΓ 884} ἃ πη ρυῖ Οὐ ἃ νγοπΊδη᾿ 5 

αηαρ. ΧΧΙΙ. Οἱ [δὲ ξβϑῆεσαὶ Ἵμάγδσίεν 
οὗ ἴη6 σοπίοηϊβ οὗ {Π15 σμδρίοῦ 566 ΟἹ ΧΧΙ. 1ο. 
ὝΠΟ οᾶϑ65 ϑἰδῖθα δηὰ ὑγονϊ δὰ ἔοσ ἴὴ υν. 1---12 
ϑ6επὶ βεϊοςῖοά Ὁ ΨΥ οὗ ἐχαπηρίς, πὰ Ὀεϊοπρ, 
δοοογάϊπρ ἴο Οὔγ ποίίοηϑβ, γδί μεσ ἴο εἰ ῃῖςβ ἴπδη 
ἴο ἰᾶνν. [{ 5 ποϊεννογτίαυ [δῖ ὯῸ ρεπαὶγ 15 
Δηποχοὰ ἴο ἴπὸ Ὀγοδοῦ οὗ ἴδεβ6 γεξυϊδι οηϑ. 
Νο ἀουδὲ [ἃ νου] Ὀ6 ἐμε ἀυτγ οὗ ἴῃς ““οἱῆῇ- 
οοτβ᾽" (χνὶ. χ8) δπὰ ἴδε εἰάδτβ ἰπ {πε βενεγαὶ 
οἰτἰδ5 ἴο Ἔπέοτος {πεῖγ οὈὔβογνδηςδ. 
1- 4. (ῇ. Εχ. χχἕϊ. 4), 5) οὗ νοῦ [ἢ ες 

γΟΥΘ65 ἃτῸ Δῃ ἘΧΡΔηΒΙΟη. 

δ. ἐδαὶ «υδίεῦ βεγίαἰπείδ ὠπὶο ὦ για} ἱ.ε. 
ποῖ ΟΠΪΥ 5 ἀγεββ δα 41} {πᾶΐ Ξρεςῖδ!}Υ ρετίδι 5 
ἀξ! στ Ιν οὶ ἴο 5 56Χ; ἅστηβ, ἀοπηδβῖς ἀπά 
οἴδογ υἵοη8115, ὅζς., σκεύη ἄνδρος .ΧΧ. ὙὍΠς 
ννοτὰ (εἶκ) 15 ἔτεα θην ἴῃ τι15 σοίργε- 
Πδηβῖνθ 56η56, ἔοσγ “" πη} 5 ΟΥ̓ ““ ἀΓ[ο165᾽ γὸ- 
ὭΘΓΑΪΥ; «οἷ, Εχ. χχυ. 39; [“εν. ΧΙ. 32, ΧΙ. 49; 
[5. ὄ ἰχὶ. το, ἵζς. (Οοἴδθηϑο 15 ἰῃ εἸἰτοσῦ ἴῃ ϑἰδίηρ, 
8 γ41, ἴθδὲ [ἴ 15 υϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 αὔονθ βθῆϑε ΟΠΪΥ͂ 
ἰῃ 1Π|5 ραββᾶζὸ ἀπά ἴῃ Εχ. χχίϊ. 7. 

ΎΠε ἀοδίρη οὗ [815 δηὰ [ἢ σογηαῖο ᾿αννβ 
ἰπ συ. 9---αῷ ἰδ ποσὰ]. Οξ. δεηθοᾶ, " Ερ ϑῖ. 122 
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ὅ8ο 

ρσαγπιεηΐ : ἔογ ἃ1}1 τῇδ ἀο 80 γέ Δθοπη]- 
παῖίοη ὑπο τε ΓΚ τγ Οοά. 

6 {1{Δ4 διτάἀ᾽ 8 πεϑὲ οἤδηςς ἴο δ6 
Ὀείοτα ἴπθς ἰπ 6 ΨΆΑΥ ἴῃ ΔΠΥ͂ ἴτεε, 
ΟΥ οἡ ἴδε ρτοιηά, «τυῤείῥενῦ ἐδόγ ἐξ 
γοιπρ' ΟΠ 68, ΟΥ αρρβ. ΔΠηἀ [ἢς ἀδηὴ 511- 
τίηρ ὕροὴ τῆ γοιηρ, ΟΥὉ προῃ ἴῃς 
ερρβ8) ἴδοι 5121: ποῖ ἴᾶκε τῆς ἀδηὶ 
ἢ τῆς γουπρ: 

ἡ μὲ τῇου 5Π1ϊ ἴῃ ΔΠΥ ννίβα ἰεῖ 
ἴδε ἀδηὶ ρο, δηὰ ἴὰκε τῆς γουηρ ἴο 
{πεε; τῃπδῖ ἰξ πΔῪ Ὀδ6 νγὲ]} νν ἢ τῆεα, 
δηά ἐῤαὶ τῇου. πιαγεβῖ ρτγοίοηρ ἐῤγ 
ἄλγϑ. 
ὃ « ὙΈΉδη τῆου Ὀιυ]Πάἀοθὲ ἃ πον 

Ἀου56, τῆεη τῆου 5041} πηᾶκε ἃ δδῖιϊε- 
τηεηΐϊ ἰοῦ ΤΥ τοοῖ, παῖ που δτπρ 
ποῖ δοοά τροη τπίης Ποιιβα, 1 ΔΠΥ 
ταδλῃ [Δ]] ἔτοπι τπεηςα. 

9 ΠΤπΠοιυ 8Π4]ῖ ποῖ δον (ὮΥ νὶηε- 

.- 

Ὴεδ, γαγά νγἢ ἀΐνεῖβ βεαάβ: ἰοδῖ τῃ6 ᾿ἔγυϊς 
ρα ΟΕ ΤΥ 8εεά ψῇϊο ἴμοὺ ἢαβὲ βούνγη, 

δπά τῆς ἔγυϊο οὗ ΤΥ νἱπεγαγά, θεὲ ἀθ- 
Β]εά. 

1. 4 ἼΠοιι 54]: ποῖ ρίονν νι δὴ 
ΟΧ Δπά δῃ 8588 τορβῖπογ. 

δῖαν. το. 111 ὅ ὁἼΠοι 5Π2]ϊ ποῖ νγεᾶγ ἃ ρᾶτγ- 
ἰὼ πιοηῖ οὗἉ ἀΐνετγϑβ βογῖβ) ἄς οὗ γνοο εη δπά 

᾿πθη τορεῖδεγ. 
ἘΠΕ 12 ἴ Γμου 5Π2]} πιλκε ἴἢεε “ΠΠΠρῈ58 

«ΝοΟηπα νἱάἀοπίογ σοηῖγα ἡδίυσαμη υἱνοσε 4] 
σοπιηιυΐδηϊ οὐπὶ ἔπς Πγηἷ5 νεϑίοιη ἢ Απά 

“Ωμοπὶ ργεϑίδτε μοΐοδὶ τηυ]οῦ ραϊθαία 
' Ρυάογοτῃ 

Ους ἔυρῖξ ἃ 5οχυ " [ὰν. 841. νἹ. 252. 

ΤΕ ἀϊσθποτοη Ὀεΐννθοη [Π6 56 Χ65 15 ἡδίαγαὶ 
δηὰ ἀϊν] ΠΟΥ σι δ] ϑθθα, πὰ σαηποΐ Ὅ6 πορ- 
Ἰοοϊοά νιδουΐ ἱπάδοογυμι, δηὰ σοηβοηιδηΐ 
ἀληροῦ ἴο ρυῖγ. ὙΕΙ͂ 15 Δη Ἐρίβεὶς οὗ δὲ 
Αὐλῦγοϑο οἡ [ἢϊ5 ἰοχῖ ἀπά κυδ]εεϊ(ιν. Ερ. 1ς): 
ςἔ, τ (ον. χὶ 4--Ἰς. ὙΠ6 ϑυρροβιίοη οὗ 
Μαΐταοῃ., ἕο ονσοὰ ὈΥ δρεποεγ, ἢ) [μὲρ. ΗοὈ.᾽ 
πὰ οἴδοιβ, ἴῃδῖ τείδγεηος 15 μοῦὸ πιδάς ἴο 
οογίδίη ργαςίίοοβ πὶ ἴῃ6 ἰάἀοἰαίγζοιι8 ἔεϑδίνδὶϑ, 
15 ἢ] συρροτίοά. 

θ6--8. ΘΠ ο56 ργθοορίϑ ἀγὸ ἀδϑιριδά ἴο ο]- 
{ἰναΐο ἃ βρὶ γι οὗ Βυπιαπῖγ. ΝΠ συ. 6 ἀπά 7 
οὗ 1,δν. χχὶϊ )ϑ: οἢ. χχν. 4; δηὰ 1 Οοσ. ἴχ. 

,) ἴο, Οη σν,6 Οετμαγά δρροϑιϊοῖυ υοῖοδ 
ῬμοΟΥ άεσ: 

μήδε τις ὄρνιθαφ καλιῆς ἅμα πάντας ἐλέσθω 
μητέρα δ᾽ ἐκπρολίπῃς, ἵν ἔχης πάλι τῆσδε 

νεόττους. 
8. Τδε τοοῖξ οὗ βουβ68 ἴῃ Ῥαϊεβϑίηθ ννοΓα 

Βαῖ δῃὰ υϑοὰ ἔογ νδγίου:β ἀοπλθϑῖῖς ρυΓΡΟΞΕ65: 
ἴοσ ἀγγίηρ ἰἰῆθη οὐ ἤδχ, Ϊοϑβῇ. ἰϊ. ὁ; ἔογ νν]κ- 

ῬΡΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧΙΙ. 

ὑροη {Πα ἔοι ᾿αυλτγῖογβ οὐ ΤΥ νεβίαγα, ἐν 

[ν. 6---10. 

γγπεγονσιτἢ τοὺ σονεγεβῖ Ζῤγεοίς, 
13 ἢ ΙΓΔΠΥ πιᾶπ ἴΔΚε ἃ νγις, δηά 

θῸ ἰῃ υπῖἴο ἢεῖ, ἀπά Παῖς ἢ, 
14 Απά ρἶνε οσοδβίοηβ οὗ βρεεςῇ 

Δρδϊηδὲ ἤει, Ὧἂπά Ὀπηρ ὉρΡ 4η εν]] 
ΠΆΠΙΕ ἸΡΟῚ Πεῖ, Δπὰ 54Υ., 1 τοοὸῖκ τῇ 5 
ὑνοπηδη. πὰ ψῃθη 1 σάπια ἴο πες, 1 
ἰουπα ΠεΓ ποῖ ἃ πιαίά : 

Ις ἼὝΠεη 58}4}} τῆς ἔμεγ οὗ τῆς 
ἀδηιβοὶ, δηθὰ ἤεῦ πιοΐῃοῦ, ἴκε δηά 
δυίηρ ἰοστῇ ἐε ἐοξονις ο77 τε ἀλπΊ5ε] 5 
ΥἹΓΡΊΏΪΥ ἀπίο ἔπε 6] άετβ οὗ (πε οἰ Υ ἴῃ 
ἴῃς ραῖα: 

16 Απά {πε ἀλπι5ε 18 ἢ εν 5}4]] 88 Υ 
ιπῖο τῆς εἰάοτιβ, 1 ρᾶνε ΤΥ ἀδυρῃίεγ 
πηῖο 1Π]8 πηδη ἴο ννε, πὰ ἢς δΒαΐεῃ 
ἢογ; 

17 Απά, ἰο. δε μδῖῃῃ!: ρίνεη οςοδ- 
808 οὐ βρθθοῇ ἄραΐγεί δ6Υ, βΑΥΊην, 
1 (ουπά ποῖ (ἢν ἀδυρῃζεγ 4 πιδιὰ ; 
ΔπΠὰ γεῖ 1π6586 γέ ἐῤέ ἰοξέης οὕ τὰ 
ἀδυρἢτετ᾽ 5 νἱγρίπγ. Απά τῇς 58 
βργεδά τῆς οἷοί Ὀείογε ἴῃς εἰάεθιβ οὗ 
τς εἰν. 
18 Απά [δε εἰάετβ οὗ τῃδξ οἰ 584]]} 
[Κα τῃδῖ πιδῃ δηά ἼἽμδϑῖϊβε Ὠΐπὶ ; 

Ι9 Απά [ΠΕΥ 5}8}} δπιεῖος ἢϊπὶ ἴῃ 
Δη δυηπάγεά «εζείς οὐ 5ϊνεγ, πὰ ρῖνε 
ἐῤόπι απο ἴῃς (ΔῖΠεσ οὗ τῆς ἀδηηβεὶ, 

ἴῃ ὕροὴ ἴο ἴδϊκο [6 41Γ, 2 84π|. χὶ. 2: ἴογ 
ΡΓΆγοΥ, Αςῖβ χ. 9 ἄς. Α Ὀδιομθης ἤθη 
νγ25 δἰτηοϑί ἃ ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ ΡῬγοϊοοϊίοη [ἴ ννᾶβ 
ἴο 6, δοοογάϊηρς ἴο ἴδε ἈδΌΡΙης, δἱ Ἰραϑὶ ἵνσο 
οσὐδιῖ5 ΠΙΡἢ. 

9---11, Οἡ ἰδοθθ Ῥγοδιδ οη5 οἴ. Τίον. 
χΧῖχ. 1το. ὙΠΟΥ 566πῚ 4} ἔουπάθὰ οἡ [ἢ6 
Δνοσϑίοη ἴο τϊχῖυτοβ Ὑνἢ ΙΓ ἢ Τδαγδοίουζας 
Β6ΨΟΓΑΙ ρατίϑ οὗ (ἢς ἰδνν οὗ Μοβϑεβ. ὙΠῸ οὔθ 
Οὗ ν. το ΠΊΑΥ ὃς ἀϊςείϊδιοα 450 ὈΥ Βυπιδηιγ. 
ΤΠΘ οχ δηὰ ἴπεῸ 855 θείη οὗ σιςἢ ἀἰβογοης 
5126 δηὰ 5ἰσγεηρίῃ, 1 ννουϊὰ Ὀ6 οσγθὶ ἴο 106 
ἰαϊῖογῦ ἴο γοκθ ἴποπὶ τοροῖμοσ. Ὑδόθο ἔντο 
ΔΗ ΠΑ 5 ΔΤῸ παπηθαὰ 8ἃ5 Ὀεῖηρ ἴποϑε οὐ ΠΑ ΠΥ͂ 
δπλρὶογδά ἴῃ Δρτιο]υγε : οἷ, 15. ΧΧΧῚΪ. 20. 

12. (Οἵ. Νυπι. χν. 218 δῃηὰ ποῖθ. ϑονοσαδὶ] 
ςοπηπιοηΐδίουθ πονουοσ υἱηάδογοίαηα [(ἢ]5 
ἴο τεΐεσ ποῖ ἴο ννοδυπρ ἀρραγεὶ Ὀυϊ ἴο (ἢδ 
οονοτῖοῖ οὗ ἴῃς Ἀδὰ, δηὰ σεραγάὰ {πὸ “ηἰηγες 
ἃ5 5. ΓΠΡῈ ΟΥ̓ῳΤΙΌΡΟΙΒ ἱπιοηάθα ἔογ βδᾶκε οἵ 
ἀδοΘΠΟΥ͂ ἴο [6 {Π6 ςονοτῖεῖϊ ἰο ἴπ6 θεὰ ροβῖβ οὐ 
ΠΟΓΏΟΙΒ ΟὗἩ [6 Ὀδά. 80 Ηοιυδιρδηῖ, Ηοσβίθυ, 
Οεάάεος, δοδυ]ῖΖ, ἄζο. 

18-- 29. (Οετγίδίη ἴᾶνῦβ γοβρθοῖηρ' ΠΊΔΥΥΙΔΡΘ. 
18. ερασίμό δὲ»η] ἐ,6. δοοογάϊπρ ἴο {6 

ἘΔΌΙΠ5 ἡ] ἢ ΒΕ ῖρε5, ποῖ ἴο Ἔχ οθθά ἔοσίγ. 



ν. 20--.] ΠΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΙ. Χ ΧΊΤΙΠ. 881 

Ὀεσαιβα ἢ ἤδῖῃ Ὀτοιρῆξς ἃρ Δη εν] 
ΠΑπις Ὀροη ἃ νἱγρίη οὗ [5γδε]: ἃπά 838ε 
84}} 6 ἢ]18 ψ]δ ; ἢδ ΠΊΔΥ ποΐ ρι Ποῦ 
ΔΥΥΑΥ͂ 8]] ἢ]5 ἀλγϑ. 

20 Βιαὲ ΙΓ τῇ15 τῆϊηρ θὲ ἔπιε, σηπά 
ἐδ ἰοζεης ο7Υ Υἱτρίη!Ὑ δα ποῖ ἰουπά 
ἴογ τῆε ἀδηηβεὶ: 

21 ἼΠδη ΤΠΕΥ 584]1} Ὀπηρ οὐκ (ἢς 
ἀλπιβεὶ ἴο ἴῃε ἀοοῦ οὗ ἢεῦ δι ποι β 
ἤουβε, δηὰ τῆς πηθη οὐ ἢεῦ ΟΥ̓ 584]]} 
ϑῖοῃα πεῖ ΨῈ βίοπεϑ τῆδί 8Πῃ6 αἷς: 
Ὀδεσδιιδα 516 δίῃ ψγοιυρῆς (ΟΠῪ ἴῃ 15- 
ΓΔΕ], ἴο ΡΙΑΥ ἴῃς γθοτα πη ἢογ ἐλ ΠΟ Γ᾽ 8 
ἤοιιβε : 80 58ῃ41 ἴδοι ραϊ εν] ἀννὰῦ 
ἴτοπὶ δπιοηρ γοῖι. 

“Ἴκν. 22 ΙΔ πιλη δὲ ἰουπά Ἰγίηρ᾽ 
Σο. νὴ ἃ ννοπιδη πιδιγιθὰ ἴο δη ἢυ5- 

Ὀδηά, τῇδ {ΠΕΥ 5}4}] δοῖῇ οὗ τῃεπὶ 
ἀϊε, δοίῥ τῆς. πῃ (παῖ ἰὰῪ ἢ τῆς 
τνοπλδλη. δηά τῆς ννοπιδῃ : 50 8ῆηϊϊ ἴῃοιι 
Ρυϊ ἀννΑῪ εν] ἔτοπι [5γδεὶ. 

22 ἥ [ΓΔ ἀλπ)5εὶ ἐῤαὶ 'ς ἃ νἱγρίη 
δὲ Ὀοϊτοῖηῃεά υὑπῖο 84η διιβρδαπά, δηά 
ἃ τη πὰ Πεῖ ἰπ [Πε οἰ. δηά ]1ε 
ἢ Πεγ; 

24 ἼΠεη γε 5}4}1 Ὀγίηρ; [πὶ δοῖῇ 
οὐΐ τηἴο τῆς ραΐα οὗ {παῖ οἰ, ἀπά 
γε 51|]1 βίοηπε τῆεπι ψΠ ἢ ϑἴομθβ τἢδῖ 
ΠΟΥ ἀϊε; τῃ6 ἀλπ)βεὶ, Ὀεσοδιβα 5}Π6 
οτεά ποῖ, δείηρ ἴῃ ἴῃς οἷ ; δηά τῃ6 
πιδῃ. δοδιιδο ἢ πδῖῃ δυμαδίεα ἢ 5 
πεϊρηδουτ᾿ 5 νν]έε : 80 ἴῃου 5}α]ῖ μὰ 
ΑΥΤΑΥ ΘΝ] ἔτοπὶ ἀπιοηρ γοιι. 

ἃς  Βυι [{ ἃ πιδὴ ἤπα ἃ δείγοίἢ- 
εἀ ἀληιβεῖ ἰπ τῆς δεϊά, διὰ τῆς πιδη 

-- 

19. απ δμπάνεά «δεξεὶ: ΤῊΣ πο νγᾶ5 ἴο Ὀς 
Ραϊὰ ἴο 186 ἐδίμεσ, Ὀθοδιϑα [Π6 ϑἰδηάεσ ννᾶβ 
δραϊηϑὶ ᾿ἰπὶ ὈΓΠΟΙΡΑΙΪΥ 45 πε μεδά οὗ [86 
υν ε᾿5 ἔτ γ. [πὲ ἀλπηβ6] γοΓῸ Δῃ ΟΥΡΏδη 
ἴῃς ἤπο, δοσοτάϊηρ ἴο ἴδε ἈΔΌὈΙη5, γενοσίοα ἴο 
Βογϑοὶῦ. ὙΠῸ 8156 σβᾶῦρο στῖρῃς πανα ἃγίβθη 
ἴοι ἃ νδηΐοῃ ἀδβῖσε ἴο Ἴσοηΐϊγαςξ ἃποῖμεγ 
τηδιτίασο, ἀπά ννου]ὰ 15 Ὀ6 ρυπιϑδά ὈΥ 1Π6 
νυ Πάγανναὶ οὗ ἴπ6 τῖρῃϊ οὗἹ ἀϊνοτγςς (ςΐ. χχὶῖν. 
1, 2); ΟΥ ἔτοπὶ Δῃ ἀνδγίοϊοιι5 ἀθϑῖγε ἴο ἄρρτο- 
τίαῖο ἴΠ6 ἀΔπΊ56}᾽5 ἀονΥΥ, νυνὶ ἢ νγα5 του κοὰ 
Υἴπο ἤπο οὔἃ διιπάϊεά 5ῃο κεῖσ. ΤΠ δπιουηῖ 

νγ235 ἵν ῖοθ ἃ5 τηυσἣ ἃ5 Πδὰ ἴο ΡῈ ραϊὰ ὈΥ ἃ 
ϑϑάιιςοῦ, ςἢ. ν. 29. Εδ ϑ6 νυ] Π655 ἴῃ ΟἿΠΟΥ σ2565 
νγ85 Ριυιηϊσῃοαά οἡ [6 ὑυϊηςίρὶς οὗ τπ6 “Ἴὸχ 
Δ] οη]5᾽ (ςἴ. χῖχ. τό 54η4ᾳ.).. Τὴ ἔδοϊ [δὲ 
186 Ροηδ 65 δἰἰδοδβοά ἴο ὉΦΕ 196 ὑπ 655 
δραϊηςὶ ἃ νἱῆδ δὲ ἤχεὰ δπὰ σου ρΑΓΔ  ΟΙΥ 
σῆς ᾿πάϊςαῖεβ, 8ἃ5 81 Αὐψζυβέπε οΟὔϑοσνοβ 
( Ουαδιίίομεβ ἴῃ ευϊ.᾽ ΧΧΧΙΙΠ.), ἴδε ον 

᾿έογος μεῖ, πὰ 116Ὲ ἢ Πογ: {δεη ἸΟτ. φυ, 
᾿ς τὭΔη ΟἽΪΥ παῖ ἴα ἢ ἤΘΓ 584|] Λοίά φ λει. 
6: 
26 Βιυῖ υηῖο τς ἀδη56] τῆοιι 804] 

ἀο ποιῖδίηρ ; ἐῤόγε ἱς ἴῃ τῆς ἀδηιβοὶ 
ΠΟ 58ϊη τυογίῤγ οὗ ἀξαῖῃ : ἴογ 25 ἤεη 
ἃ Ππιλῃ Γἰβεῖἢ δραϊηδῖ ἢ]5. περ ουΓ, 
πὰ 5ἰδυείῃ ἢΐπι, ὄνὲπ 80 2: [ἢ 18 
Τιλίίου : 

27 Εογ δε ἐουμπὰ δεγ 'ἴπ τῆε δε]ά, 
σπά τῆς δεϊτοιῃοά ἀδπηδεὶ ογιεά, δηά 
ἐδέγε τυᾶς ποτε ἴο βᾶνε Ποῦ. 

,α8 4 “1 ἃ πιδη ἢπά ἃ ἀδιηβεὶ ἐῤαέ “ Ἐχοά. .:. 
ἧς ἃ νἱγρίῃ, ννῃὶς ἢ ἰ8 ἤοῖ δειγοιμεά, ἡ 
δηἀ Αγ Πο]ά οἡ ἢεῖ, ἀπά 116 νυ ΠΥ, 
Δηά τπογ ἣἢδ ἔουπά ; 

20 ΓΠεπ ἴῃς πιδη τῆαξ ἰδ στ 
ἢεγ 584} σῖνε πο με ἀΔπ156}᾽5 ἔδ 6 Γ 
ΠΗγ «ῥοἐείς οὗ 51νεσ, δῃὰ 816 582] 
Ὀς ἢ]5 ψνὶίδ ; θεσδυβε ἢς δίῃ Πυπλ ]εα 
Πετ, ἢῈ τᾶ ποῖ ρυΐ ΒΕΓ ἈΥΨΑΥ͂ 41] ἢ 8 
ἀλγ3. 

10 ΓΑ πιδη 5}|4}} ποῖ ἴδε ἢ15.7Ὺ1εν. 18: 
[ΔΊ οεἾ᾽5 ψ 18.) ποῦ ἀἴδοονεσ ἢϊ8 Δ Πμοτθ᾽ 
ϑίκιγί. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΗΠΙ. 
1: ἤλο »:αν ο᾽ νιαν ποί ἐρεῖ ἐμίο ἰλς εομργεσα- 

2ιοηε. 9 ὥπμοίεαπηπες 1090 δὲ αυοϊάξαί ἐπι {ἦξ 
ἀοεί, ιτ6 Οὗ ἀε Μιρεγε σεγυα. ἢ ΟΥ̓ 
Μωλίπας. ιτ8 ΟΥ̓ αὐονείμπαῤές σαεγίβεσς. το 
Οὔ ιρμνγ. 41 Οὔυσιθ. 44. Οἡ ἔγεβασεες. 

Ε τῆδῖ 5 ννουπάδά ἴῃ (᾿ς βἴοπεϑ, 
οὐ δίῃ ἢϊδ ΡΩΝΥ πιθηδεῦ οὐϊ 

ΟἹ, 514} ποῖ εηῖεσ ἰηἴο ἔπε σοηρτερα- 
τίοη οὔ ἴῃς [ΚἈΚ . 

ὀϑσηδείοι ἀπὰ ροϑιίίοη οἵ ἴΠ6 νοπιδη ὑπάετ 
[δς Ἰανν. 

29. ὙΤΠε οᾶϑε οὗ τὰρε ἤεῦὲ πηεπίοηθά 15 
ποῖ Ἰάδηξςδὶ φνὰ τπδὶ οὗὨ βεἀυςίίοη ργονίἀεὰ 
ἔογ ἔχ. χχὶϊ τό, 1). ὙΠδ ΓΑν 5ΠΕΥ [45 ΠΕΟδ5- 
ΒΑΥΪΪΥ ἴο ΠΙΆΓΤΥ 5 υἱςξίπι δῃὰ ἴο ΡΑῪ ἃ πε. 

80. (ἕ χχνῖϊ. λο; [μον. ΧΥἹ. 8 ἂπά χχ. 
ΣΙῚ 1 ΟΟΥ.ν. 1 πα 11. 
αιδετν «ἀιγ] ΟΕ καᾶὶ τ. 9; ἘΖεῖκ. χνὶ. 8. 

σηαλρ. ΧΧΠΠῚ. Ἐτοπὶ ἴπς ἀοπιεβῆς τε]ὰ- 
ἴοπβ ἴπῸ Ἰαννρῖνοσ ποὺ ρᾶ59ε5 οπ ἴο 6η])οἹη 
ΒΑΠΟΙΠΥ δἀηά ΡυΠ ἴπ ἴθε σοπρτερδίίοῃ οὗ 
Ιςγαοὶ ἃ5 ἃ ΨΏο]θ, δπά ἴο ἰδῪ ἀοννη ςεσίδιῃ 
τἱσηῖβ δηὰ ἀυ165 οὗ οἰ Ὁ ΖΕ ΠΞΠΙΡ. 

1--8. Ἐχοϊυβίοη οὗ ἤνε οἶδ3565 οὗὨ ῬΡεῖβοῦϑ 
ἔἴτοπι ἴδ6 σοπρτερδίίου οὗ {πε 1, ογά. 

1. Οπῖδο ἴννο οἶα5565 παπιοὰ ἤεσε ςἕ, ἴεν. 
χχὶ, 1η---2:λὰ. Ἴδε Θχοϊυδίοῃ 15 όνγευεσ δεῖ Ὲ 
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«Νςεῆ. 13. 
Σ. 

ὅ ΝΟ, 
22. 5, ὅ, 

2 ἈἉ Ὀαβίαγά 3}4]] ποῖ εηῖοσ ἱπίο 
{πε ςοπρτερδίίοη οὗ τῆς Γ[ΟΚῸ ; Ἔνθ 
ἴο ἢῖ5 ἴαπτῇ ρεπογδίίοη 5841} ἢς ποῖ 
ΕηΐεΓ ἱπῖο ἴῃ6 Τςοπρτεραίίοη οὗ ἴῃς 
ΓΚ. 

3 Απ Απηπιοηΐϊε ογ Μοδθιῖε 8}|41} 
ποῖ ΘηςΕΓ Ἰηἴο ἴῃς σοπρτερδτίοη οὗ ἴΠε 
ΓΟΒΚῸ ; ἔνε ἴο τῃοῖὶγ τεπιῇ δεπογδίίοη 
884} {Πεγ ποῖ Ἔπῖεγ ἱπίο τῃ6 σοηρτο- 
Βατϊίοη οἵ τὴε ΓΟΚῸ ἔογ δνεγ: 

4 Βερσᾶυβε {ΠΕ πιεῖ γοὺ ποῖ ψίτ 
ὑγεδά δηὰ νυν νγαῖεγ ἴῃ τπῈ νγΑΥ, 
ΨΠεΠ γε σάπια ἰοστι οὐἱ οὔ Εργρῖ; 
Δη4 ὁ Βεσδιιϑὲ {ΠῈ Ὠϊγεά δραίπβί τῆδα 
Βαίλαπι τῃς 8δοη οὗ Βεογ οὔ Ρεῖδογ οἔ 
Μεϑοροϊδηηία, ἴο οιιγβα τῆ66. 

ὈΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ,. ΧΧΊΙΤΠ. ν. 2----8. 

ς Νενεγ εῖεββ τῆς ΓΟκῸ τγ σοά 
ὑγου ἀ ποῖ εάγκοη ὑπο Βαδίδδῃ ; Ὀμξ 
τῆς ΠΟκῸ τῆν (ὐοά τυγπεά {πε εὐγεθο 
ἰηἴο ἃ δ]εβδίηρ απο ἴπες, δεοδιβα [6 
ΓΚ τῇγ Οά ἰονεά τἢεε. 

6 Του 83Π4]8 ποῖ βεθκ {Πεῖγ ρεᾶςα 
ΠΟΥ {μεῖγ ᾿ργοβραγ 411 τὰν ἀλγβ ἔογ ἔξοὰ 
Ἔνεῦ. 

)η 4 ἼΤμου 8141: ποῖ δῦμογ δὴ Ἐ- 
ἀοχγηϊτε ; ἔογ ἢς ἧς τῆν Ὀγοῖδμογ: τῆοι 
8.2] ποῖ δρῇογ δὴ Ἐργριίδη ; θεσδυβ6 
ἴδοι! νναϑῖ ἃ βἴγδῃρεγ 1π ἢ5 ἰλπά. 

8 ΤὮς ΤὨΠ]άγεη τῆδι ἀγα Ὀεροῖζεπ 
οὗ τμεπὶ 8}4}} εηΐεγ ἱπῖο τῆς. σοηρτα- 
ραῖίοη οὗ ἴ6 ΙΟΚΡ ἱπ {πεῖς τῆϊγά 
δεπεγδίίοη. 

οαττίεά, ἴῃ ἔπε σᾶϑθ οὗ ρϑύϑοπϑβ πιιε]δίοα οσ 
ΤΩΔΙ πιο 85 ἀθϑου θεὰ ἰπ ἴδε τοχῖ, ξασῖθοῦ ἤδη 
ἴῃ [κὲν. ϑυςῇ ρϑίβοῃβ ἅγὸ ποῖ ἴο δ δή ηγοὰ 
δῖ 81} Ϊπῖο πε σοπιπιοηνγθα! τῆ οὗ [ςταοὶ. ΟΣ, 
[μεν. χχὶϊ. λ4ά.'. Απιοηρϑὲ 1πῃ6 Οδηΐ ος οὰ- 
Ὠυοἢδ Πο]ὰ οὔ 65 οὗ ἴπ6 στοαῖοϑέ ἔγιισῖ. ὕὉπάοσ 
ἴδε {Πεοογϑου, ἃ5 Ὄχμι δες ἐπ ἐμεῖγ ρογθοηβ 
ἃ τυ Ἰδίίοη οὗ ἰΠδΐ Βιιπιδη πδίυτγε νυ ῃῖοἢ ννᾶς 
τηδᾶὰς ἴῃ Οοάβ ἱπιᾶρθ, βεῪ σγετα σοὐεςϊοά 
ἔτοτῃ 8 σονβηδηΐ ἐπίγεῖγ. ὙΉΟΥ σου] Βον- 
ἔνεῦ ὈῈ ργοβεϊγίεβ (ςξ. Αςῖβ υἱῖϊ. 27). Ὑἢα 
ΟἸὰ Τεβῖ. [1561 ἔοσεῖ}!]β (15. 1νί. 4-΄ 9) {86 
ΤΕΤΆΟΥΔ] οὗ [ῃ15 δὴ με η ὑπάογ [Π6 Κίηράοπι 
οὗ Μεβϑίδῃ {με ουϊνναγά δπὰ δπιδ]επιδίῖς ροι- 
ἔεςίοη πη ϑδποῖ Υ οὗὨ Ιϑγαοὶ 5ϑῃοι]ὰ δ6 δι]- 
Π]οά ἰπ {πεῖν ἵπῆεῦ τηθδηΐπρ ὈΥ ἴπο σονοπαπηῖ- 
δα ργέϑεηος ἃπὰ ψοσκ οὗ ἔῃ Ηοὶ]γ ϑρίσγιξ ἴῃ 
(86 Ομυτγοῇ. 

2. «Α δαεαγ] Οη [5 ψογὰ 5εὲ Νοῖο αδἱ 
εηά οὗ σδδρίογ. 

ευεη 10 δὲ ἱεπὲῤ βεπουαἹοη ἱ. 6.) 866 ποχὶ 
α. δηἀ Νεῆ. χὶϊ. τ, τοῦ ουέεγ. ὝὍδη ἰ5 ἴπ6 
ὨσγΉθΕΓ οὗ ρεγξεοϊίοη ἀπά σοπηρ]οΐεπεββ. 

35--δ. Εουπηγ δπὰ ΗΠ [Π6 Απιπιοηϊΐο 
δπά ἔπε Μοδθϊία ἅγὸ ἔοσ Ἔνθ ἀϊϑηυδ᾽ θὰ τΌπὶ 
δΔαγηϊβδίοη ἴο ἰϑγβθὶ. [ἢ τὴ 5 σοππηδοζίοη ἰξ 
56 ΕΠῚ5 ποῖ ὉΠΙΙΚΟΙ (δι ἸΠοτα ἰ5 ἃ ἰδοὶϊ τοῖοι - 
Θποα ἴο ἴΠπ ἰησοδίμοιβ οτἱρίη οὔ 6 ἔοσείδίῃοσβ 
ΟἹ {ποϑθθ παίϊοπβ, οἵ. Οεη, χίχ. ,10ο--- 18, 
1πουρ οΟἾΠΕΙ Γοάϑθοηβ ἔογ ἴῃ Ὄχοϊϑίοη ἃγ6 
ξἴνεπ στ. 4 ἀῃὰ ς. ὙΠ6β6 σεᾶϑουβ ᾿γουἱὰ Ὀ6 
ἔτοβὴ ἴῃ [6 πιὶπάβ οὗ ἴδοϑε ἴο νῆοπιὶ Μοβοβ 
νγὰ5 βρθακίπρ, δηὰ ννουϊά πδίυγα! γ οσσυγ ἴο 
Ὠἰπὶ 85 ἰπδίδῃςεϑ οὗ [μαΐ γοβίβίδηςς ἴο [πο Τθο- 
ΟΥΔΟΥ͂ ΜΜΒΙΟὮ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 ρυιπϑῃοά ὉΥ ρογροίιδὶ 
τεὐοσ!οη ΠῸπι ἰϊ5 Ὀϊεβδίηρβ. Οἱ Νεῆ. χῖθτοσ, 
2; [Α1. 1. το. 845. 2 (ρ. 691) τοπλΆΓ 8 
ἴμδῖ [ἢ5 ἴανν ξογΙἀβ ΟἿΪΥ ἴΠ6 πδίυγαὶζαιίοη 
οὗἉ ἴἢοϑ86 ἀρδαϊηβδὲ ὑὑβοπι 1 15 ἀϊγοεςϊοά, [1 ἀοος 
ποῖ ἐογυιὰ {πεῖς ἀννο! τς ἴῃ [86 Ἰδηά: δηὰ 
56 ἘΠῚ ἴο ΓΕΙΕΥ γαῖ ΕΓ ἴο [Π6 πδίϊοηϑβ [ῃδη ἴο ἰῃ- 
ἀϊνίάν415. 11 νγᾶ8 ηοξ υπάἀογϑίοοά δῖ ΔΠΥ σαῖς ἴο 
ἱπίεγάϊςς πιαυτίασε ἢ ἃ Μοδϑίϊεββ; ςἕ, Κυτ 

ἱ.. 4, ἱν. 13. Ἀπ Πονγονοσ ἀπ δοσ βἰϑῖοῦ ὑνοσ 
ἀουθί]655 ργοβοϊγίεβ. ϑυςὴ ἃ ἴδᾶνν νου] Τοτ- 
ΚΔΙΏΪΥ ΠΟΥΟΥ ἢᾶνο βυρροβίοα ᾿ἴ561{ ἴὸ [6 πιὰ 
οὗ ἃ ντίῖεν αἴοσ ἴπ6 {{π|ὲ5 οὗ αν, νῇοθο 
δνοδῖ-τδηαἀπηοῖθοσ νγ5 ἃ ΜΟΔΌΪ 655. 

4. Βερσινσε ἐῤεν »γπεί γοΐμ ποὶ «υἱὲ δγεακη 
ΟΕ 11. 29. ΤΠ οἤξησε νψγὰ5 σοτηπιοη ἴο ἐδ 
ἵνο; ἴ86 ποχῖ οὔποθ, ἴδε Ηἰπηρ οἵ Βαίδδπι, 
5665, τη ΝΠ). ΧΧΙΙ. ς 5η4., ἴο αν ὈΘΘΏ 
[ῃς ἂςῖ οὗ ἴδε Κίηρ οἵ Μοδὺ οηἱγ. Βαυῖ τδ6 
Μοδθϊεβ δηὰ (ἢς Απιπιοπίζεβ ἃγὸ ἴο 6 τὸ - 
βαταρά 85 οἰδης οὗ ἰἢθ Ξαπὶὸ ϑἴοςϊ γδῖῃοσ [ἤδη 
ἃ5 ἴννο ἱπάδρεπάδπξ πδίοηϑβ (566 δ} 5 ὁ Ὠιςξ. 
οἵ 186 ΒΙὈ]ς,᾽ 5. ν. “»ε»ιο}), ἀηὰ ἃ5 δεῖϊησ 
τορεῖμοῦ ἰὴ [Π15 245 ΠΟῪ αϊά ἰπ οἴοσ πιδίίοτβ. 
(ἔ 2 Οἴγοη. χχ. 1. 

Θ. ΦΖόομ «ῥα ποὶ σοοξ ἐξεὶγ' ῥέσος ποῦ ἐδεὶγ" 
γοῦρεγ }} 1, 1ΈΟΓΑΙΪΥ, “Ποσ ΠΕΟΙΓ σοοά: 7 2. 6. 
(δοιι 5841} ποῖ ἰπνιο ἴθ ἴο Ὀ6 οὐ ἴοιτηβ οἵ 
ΔΤΛΠΥ ὙΠ {πος (ςξ,. ΧΧ. 10 544.), ΠΟΙ τηδλκ6 
{πεῖγ ΕἸ γα [ΠΥ στε: οἢ ΕΖΥΙΔ ΙΧ. 2. ὙΠΟΙΟ 
15 ἤοσὸ πὸ ᾿π]υποῦοη ἴο Βαϊγοά οὐ γϑί δ᾽ ἰδεϊοη : 
ἙΥ οἡ {86 σοΠίγαγΥ 11. 9 ἀπά τῷ. [μΔἴεγ ᾿ἰϑίοσΥ 
ςοπίδίη8 ἔγοηιοηΐ τεσοσὰ οὗ δοϑ γ Ὀεοΐννοθη 
ἴϑγδοὶ δπὰ ἴῃ Αταμλοηϊοβ (ςἔ. ἀρ. χίος Σ 
5. Χὶ.; 2 8. Χ. ἀπὰ ΧΙ. χ)6---21: ὁ (ἤσοῃ. 
Χχ, ὅζο.); ἀπά ἴΠ6 Μοδδιΐαβ ( [υάδ. 1}. 1.2 944. ; 
Σ 5. χὶν. 47; 2 5. ὙἹ]. 2; 2 Οβγοῃ. χχ. ἄζς.). 

7,8. Το Εάοπμῖῖο, 485 ἀαβοοπάρα ἔγομι ἔϑδιι 
ἃ ἱννη Ὀγοΐμοσ οὗ ἰδοοῦ, δπὰ ἴδ6 Ερβγρίίδῃ, 
ἃ5 οὗ [δῖ παϊΐοη ΏΙΟΒ Πδὰ ἔοσ ἰοπηρ ϑῆεννῃ 
Βοϑρι ΔΙ ἴο [οβορὴ δηὰ 5 Ὀσγοίγεῃ, σι σῸ 
ποῖ ἴο Ὀ6 οΟὈ)εςῖβ οὗ δ Βοσγεηοθ. Ὑ8ὲ Εάοπι- 
ἰϊε5 δά ἱπάθϑα βἤεννῃ Ἐμεπιϑεῖνεβ ὈΠέΠΘΠΑΪΥ 
ἴο Ιϑγδοὶ ἴπ σεξιϑίηρ ἃ ράϑϑᾶρο [Ὠγουῃ [Ποῦ 
Ἰλπά (ς. Νυπι. Χχ. χ8 544.), Ὀυΐϊ πδὰ ῃοΐ δ. - 
Ὠνεὶγ τεϑϑίεὰ {μεπὶ, δπὰ ἴδ6 τἰ6Ὲ οὗ Κιπάτεάὰ 
νν 858 1μογείοσο ἴο Ὀ6 σεϑρεςί(οὰ (ςΐ. ᾿1. 8). ΤῊς 
ΟΡΡσγδβϑδίοῃη οὗ 6 Ἐργρίδηβ νγᾶϑ βουθδρβ τὸ- 
Βαγαθὰ 85 ἴδε δςοῖ οὗ (ἢ Ῥῃδγδοῖβ γαῖμοσ [πδπ 
[δ6 ΜῈ} οὗ [πῈ ρεορὶε (δοβυ}2 ΔΡΕΥ τεῖδτϑ 
ἴο ἔχ. χί. 2, 3); δηά δῖ ΔΠΥ γαῖθ ννὰβ8 ποῖ ἴο 
ΟΕ] {Π6 Τ]ΘΠΊΟΙΎ οὗὨ ργθοθάϊηρ Βοβρηδῖγ. 
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ν..9---23.] 

9 4 νβιεη τε ἤοβὲ ροεῖῃ ἔοσπῃ 
ραίπϑβῖ [πὲ ἐπεπλίεϑ, τΠθὴ Κααρ τῆες 
ἔτοτῃ ἜνεσῪ ψγςκεὰ τῆϊηρ. 

1ο 4 [Γ τῆεγε ὃς ΔΙΏΟΠρ᾽ ΥΟῸ ΔΗΥ͂ 
τλλῃ. ἴῃδῖ 18 ποῖ οἰδδῃ ὉΥ γεάϑοη οὗ 
ὉΠΟΙΪΘΔΠΠ655 παῖ σμδησεῖῃ ἢΐπλ ὉΥ͂ 
πὶρῃῖ, τῆδη 5}4}} ἢς ρὸ αὐγοδά οι οὗ 
τῆς σδπιρ, δα 5}4}1] ποῖ οοης νυ τη 
[Π6 σδηρ: 

11 Βιυῖ ἴξ 5141}} θῈ, σγῇεπ ἐνεηΐπρ 
᾿ φοπλεῖῃ οη, ἢ 5841] νναδῇ ῥίριμε 
ἢ νναῖογ : δηὰ Ψ ῃεη τἢ6 ϑδιη 18 
ἄονγῃ, μα 5312}} οὐπιε ἰηῖο τς Τδπὶρ 
αφαίη. 

12 ΤΠ οιι 5ῃ]ῖ πᾶνε ἃ ρδός αΪ5ο 
νους (Πα σαρ, πε γ του 5021}1 
80 ἰοσττἢ δὑγοδὰ : 

112 Απά τῇοι 8Π4]: πᾶνε ἃ ρδάά]ε 
ὍΡΟΩ ΤΥ γερο ; Δπά [τ 5}4]} ὃς, 
γνμεη τῃου ᾿ νν}] ελδς {ἢ γε] ἀρτγοδά, 
ἴῆοι! 5ῃα]ς ἀἷσ τπεγεννῃ, δπὰ 5}Π4]ς 
ταγῃ δας κ δηά ςονεῦ τας νγῃ] ἢ σοπη- 
ο(ἢ ἴτοηι τἢεε: 

14 ἔογ τῆς ΓΟΚῸ τὰν (ὐοά ννα]ῖ- 
οἷἢ ἴῃ τῆς πάθε οὐ τὴγ Τσδπιρ, ἴο 
ἀδἰνεῦ τῃες, ἀπά ἴο ρίνε ὕρ {Πῖπε 
ΘΠ) 165 δείογε ἴῆδο ; τῃογοίογε 584]]} 
ΤΥ ςλπὶρ δε ΠοΙγ: τῆδλῖ ἢς 866 πὸ 
᾿μηο΄θδη τῆϊηρ ἰῃ ἴῃ 66, ΔΠ4 τΌΓΗ ΑΥΑΥ 
ἔτοπι ἴδεε. 

Ις 4 ἼΠοιι 5ΠΑ]ῖ ποῖ ἀε]ῖνεγ ππῖο 
ἢ15 πιλϑῖεγ ἴῃς βεγνδηῖνν Γἢ 15 εβδοδρεὰ 
ἴτοτι ἢϊ5 πηδϑῖογ υπῖο ἴῆεα : 

στρ τ 

8. ἐπ ἐξεὶγ ἐδὶγα πεμογαιοη] ἰ.6. ἴῃς ρτοδῖ- 
Ὁτδηἀςμη]άγοη οὗ ἴἢ6 Ἑάἀοπρῖς οὐ Ἐξγρίίδῃ 
ΔΙ : ςἔ ἔχ. χχ.' ς. 

Ῥγοβεγνοαὰ ὄνθὴ ἴῃ {ἰπὶ6Ὸ οὗὨ ννδγ. 
9---14. ΤΠ 5ΔηςΥ οὗ ἴΠ6 σΔΠῚΡ 5 ἴο 6 

Ατηοηρϑῖ 
Οἴδοῖβ ἴδ οΟγαϊπαγΥ σι]65 οὗ πλοσαὶ τυ δηὰ 
Το μον σγογα ἤδη γοϊλχοά: 

ἜΝ] ἤάο5 μἱεΐλθηιο υἱγῖβ 4] σλϑίσγα 56- 
αυυηίυγ." 1 ποδη, Χ. 407. 

δῖ [5γδοὶ οἡ ἴΠπῸ σοπίσασγυ, 85 ποούϊηρ δῖ βυςὴ 
Ὁ {{πΠ|6 ΠΊΟΓΕ Θϑρθοδ ! Υ ἴπῸ αϊνῖπο Βοῖρ, νγᾶβ 
ΤΊΟΓΕ ὀϑρθοϊδ!γ ἴο 5ἤπιη “Ἔνοσγ συ ἱοκοὰ (Ὠΐηρ, 
σ.9. ὙΠ)Ε ϑσρϑςῖαὶ οἰρηι βολῆς οὗ 1Π15 ὀχργοϑ- 
δίοῃ 5 ϑδῇοαννῃ ἰη ἴῃς συ. (]Ἱονηρ. ΤῊ ΠΟ] 
ῬΆβϑΑρῈ ΟὈΥΟΙΞΙΥ γοίοτϑ ποΐ ἴο ἴδε ΘποδπΊρ- 
τηοηΐβ οὗ [6 πδίϊοη νν ῃ|ςῖ ραϑϑίης ἔγοπι Εργρὲ 
τπγουρσῇ (η6 νυ] ἀογηθθα, ὈμὰΣ ἴο ἔπζυγε ννᾶγ- 
Ἰἰκὸ ὀχρραϊεοηϑβ ϑεηὶ ου ἔτοπι Οδηδδη 

ἐν ΕΔΡΟΠ "ἢ ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ 
Τἢε νογά τεοηάδογοὰ 

ἰ5 ἔστη ΟΠΪΥ ἴῃ [ἢ]5 
18. ὠροη ἐδ «υεαβοη 

ρῬαβϑρθο. ὙΠῈ ΕΧΧ. (ἐπὶ τῆς ζωνῆς) ἀπὰ [ῃς 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΑΧΊΠΙ. 883 

16 Ηες 5811] ἀνγεὶ} ἢ τῆεε, δυεη 
διηοηρ γοιι, πῃ {παῖ ρἷδοα νι οἢ Πα 
8141} σἤοοβα ἰπ οπα οὗ [ΠΥ ραΐεϑ, 
γνθοσς ἴα ᾿ΠΙΚΕΙΙ ]π) Ὀαβ : τῆοι 50] ! Ηςδ. 
Ποῖ ΟρρΓαβ88 ἢ]Π|. ὉΠ 7: 

17 4 ὝΠετια 5141} ὃ6 πο ἔπμοτγε ον, 
οὗ ΤᾺ ἀδιυρῃίεῖβ οὐ ἴβγαοὶ, ΠΟΥ τ ας 
βοάοπιϊῖε οὗ ἴῃς 8οη8 οἵ [ϑβγδεὶ. 

18 Του 5ῃα]ς ποῖ Ὀγίηρ (ἢ6 Ὦϊτα 
οὗ ἃ Ψῇογε, οὔ ἴπε ρῥγίοςς οὗ ἃ ἄορ, 
ἱπῖο τῆε Βοιιβε οὗ {πὲ ΟΡ τὴγ (ὐοά 
ἔογῦ ΔΠΥ νον : ἰογ δνθῃ ὑοῖῃ τῆ686 
αγέ Δδουιϊπδιίοη ἀηῖο τῆς ΓΟΚΡ ΤῊΥ 

19  “Ἴπου 582]: ποῖ ἰεπά ὑροη “ Ἐχοά. 5.. 
δ το ΤῊ Ὀτγοῖθεγ; υϑυγγ Οὗ ΠΊΟΠΕΥ,, ἴεν. 5.36. 
ἀϑυΓΥ οἱ νἱσζια]5, ἀβαγγ οὗ δηγ ταίηρ ἢκ 5 5 
(Πδζ 8 ἰΪεπῖ Ὁροπ υβιΓΥ : 

20 ἴἰὐὕηϊο ἃ 5ἴγδηρεογ ἴῇου πηλγαϑῖ 
ἰεηά Ὡροη υδυΥ ; Ὀυῖ υπῖο τῆ ΓΈ 
{πεγ ἴῃου 5Πιαἷῖ ποῖ ἰεηὰ ὕροῃ τἰδιΥ: 
τας τῆε ΓΟΚῸ ΤΥ (ϑοά πιᾶγ ε85 
{πες ἴῃ 411 τῆλε τῆου βεϊζαβί τῆ ]ης 
Παπά ἴο ἰπ με ἰαπά ψνϑιῖθεγ δου 
βοαϑῖ ἴο ῥροββ688 ἴζ. 

21 4 Ἄν Πεη τοὺ 54] νονν ἃ νονν “ Ἐκεῖες. 5. 
πηῖο ἴπε ΓΟΚῸ τὰγ Οοά, του 58}α]ς ἢ 
ποῖ 5]λοκ ἴο μὰν ἰζ : ἔογ [6 ΓΟῸΚῸ ΤὨΥ 
(ὐοά ν}}] βυγεῖὶγ τγοχυῖγε ἰτ οὗ {πες ; 
ἃ πὰ [τ νγου]ά θὲ 831π ἰπ τῆ 66. 

22 Βυῖ ΙΓ τῆου 8}4]ς ἰογθθᾶγ ἴο νοῦν, 
[τ 8.4} θς πο 581η ἴῃ {πεε. 

22 Γῆδὶ ψ ἢ ΙΓ ἢ 15 ροης ουξ οὗ [ῊγΥ 

νυΐϊξ. ννουϊὰ 5θοπὶ ἰο πᾶν Ὁ] οννθὰ δποῖδπογ 
τοδάϊηρ. ΤῊΘ ννογὰϑ 5Βῃου]ὰ σγαῖμοσ ὃς σεπάοσοά 
“ Βεβιάθ5 [ΠΥ ψεδροη." 

16,16. ΤΠ οδᾶ96 ἴῃ πυσδίίοη 5 {παΐ οὗ ἃ 
δἷανο ννῆο θὰ ἔγομι ἃ ποδίῃοη πλδϑῖεσ ἴο ἴῃς 
ΒΟΙΥ ἰαπὰ. [ἰ 15 οὗ σουγϑα ἀβϑιπηθὰ [παῖ 1Π6 
τοίυσου ννᾶ5 ποῖ ἡγίηρ ΠῸΠπι Ἰυ5ῖῖος, Ὀυῖ ΠΕΣ 
ἴτοπὶ ἴπ6 ΕΥ̓ΤΑΠΠΥ οὗ ἢἰ5 ἰοστά, Ουγ ἘπΕ]}15 
Ιδνν 15 ἰῃ 1ῃ15 ροϊηξ ἰἀθηςδὶ νυ [Π6 Μοϑδίο, 

17. ΟΕ κεν. χῖχ λς. Ῥγοβει του ννᾶ5 ἃ 
σοτήτποη ρατί οὗ τοϊ ρίουβϑ οὔβεγνδηοοθϑ ἀπιοηρϑῖ 
ἰἀοϊαΐγοιι8 παίίοπϑβ, ὄϑρθοΐδ! ἴῃ 186 ουϑἢρ 
οἵ Αϑϑίογοιἢ οὐ Αϑίασίε: οὗ. Ηοτγοά. :Ἱ. 1:99. 

18. Αποῖβοσ Οδηῦ]ς ῥγαςῖϊος, σοπηοοϊοά 
ψΠ ἴῃς οτος δἰϊυά δὰ ἴο ἴῃ τὴς ΒΓΕΡΡΙ ΣΕ γΟΙ͂ΘΟ, 
5 Ποτὲ ἑοσυϊἀάθη. Ὑπὸ ννοσά (ον 15 ἤξιγα- 
ἔνα (ςἔ, Ἀν. χχὶ!. ας), δηὰ οαυϊναϊεηΐ ἴο {Π6 
“ἐϑοάογηϊτο"" οὗ [ἢ6 ο. ργοσδάϊησ. Οὗ, ΜΙΟΔΕ ἱ, 
71 Βαγυςΐ νὶ. 42. 

19, 20. Οἔ, ἔχ. χχὶϊ. ς 83844ᾳ.: [μεν. χχνυ. 
36, 37: 
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Ἰρ8 τῆου. 5δαϊε Κεὲρ ἀπά ρεγίοστ ; 
φυεη ἃ ἔτεα}! οἤεπηρ, δοςσογάϊηρ 88. 
ἴοι Παϑὲ νονυγεά ὑπο τῆς ΓΟΚΡ ἐμ 
(ὐοά, νν»ῆΐϊοβ του Παβὲ ῥγοπιίβεα υνὶϊ 
ΤΥ πιουίῇ. 

24  νῆεη ἴδοι σοπιεβὲ ἱπίο τῆν 
ΠΕΙΡΏθοιΓ 8 ΔΑ πε τπεπ ἴπου πιλγεϑβῖ 
οδῖ ργᾶρεβϑ (ἢ ἢ]] δὲ τῆϊη6 ονὐγῃ ρ]6δ- 

ΠΕυΟΤΕΞΚΞΟΝΟΜΥ. ΧΧΙΠ. ΧΧΙΝν. [ν. 24---5. 

διιγα; δυξῖ ἴδοι 58]: ποῖ ρυξ σηγ ἰπ 
(Ὦγ νεβ86]. 

2ς ὟΝΒεπ ἴδοὺ οοπιοβῖ ἰηῖο 16 
βιδπάϊπρ' σογη οὗ Τὰ πείρῃδοιιτ, ἤδη ας Μαῖε τα 
ἴδοι πιᾶγοβὲ ρίυςΚ τε εᾶγϑ γ ἢ τῆ πα Ματὰ 5.5; 
μαπά : διιὲ τῆου 8:4] ποῖ πιονὲ ἃ δ. 
ϑίοκίε ἀπῖο ΤΥ πεῖρηθουτ᾿ 8 ϑιδηαίηρ; 
οογη.. 

4].- 3.8, Οΐ ἔχ. χχὶϊ. 29: Νυπὶ. ΧΧΧ. 2: 
Ἐροΐοβ. ν᾿ 4, 45; διά ἴδ ρμϑποσδὶ ἴαννβ οὗ 
ὙΟΥ͂Β ἰπ [,ον. ΧΧΥΙΪ, 

94, 26δ. (ἕ 51 Μαῖϊ. χι! στ; δ ΠυΚὸ νἱ]. 
1. ΤΒο σοπημηδηάς οὗ Ὠευῖ. Χχῖν. 19, 2ο ἅγδ 
οἵ |ἰκὸ ϑριγίξ, 

ΝΟΤῈΣ οὐ (ΗΑΡ, ΧΧΙΠΙ. 2. 

ΤΗς Ηδρδγ. νοστὰ ΟἸΘ), νος ΟΠΙΥ οο- 
Οουτβ δρδῖῃ Ζδϑς. ἰχ. 6, 15 οὗ υπποοιΐϊδίη τοοῖ 
8ηἀ 56η86.. δ66 Οεϑοη. 5... ΤῸ 1,ΧΧ, τοης 
ἄογβ ἐκ πόρνης, Νυὶρ. ἀε “εογίο παίμα, δῃηὰ 50 
ϑ4δά,, ὅδγζ., ὅς, Υεῖ 1ἴ ϑθοῖηβ 0] ΚΟΙγ, πο 
σοπουδίπαρο νγᾶ5 τοϊεγαϊθα πὰ ϑοάἀιςίίοη Ὀυϊ 
᾿ΡΙΕΪΥ ρυη!ϑηθὰ υπάογ [Π6 ἴάᾶνν, [δὲ Ὀαϑίαγὰβ 
ἴῃ ἴῃε νἱάσϑξ ϑθῆβθε οὗ ἴδε ἴοστὶ οουϊά ἢᾶνο 
Ὀδοη δχοϊυάθὰ ἔτοπι ἴπ6 σοπρτοραῖΐίΐοη. ὙΤΠ6 
τηοάσγῃ [ἐνν5 ἴῃ ἕδςϊ ἀο ποῖ 50 Ὄχοϊιάς ἴμοπι. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΧΙΝ. 
: Οὗ ἀπιογεζ. 5. ἉΑ μπεῖὺ νιαγγίραὶ »εαρ ροείλ ποί 

ἴο τὐαγ. 6, το ΟΥ̓ δίσιϊσες. 7 ΟΥ̓ ν᾽απεοίξαξεγς. 
.8 ΟΥ ἐκβνοῦγ. 14 72ε ἀϊγὲ ἐς 9 δ ρέει. 

Ι6 Ογρμίίεε. το Οἵ ελαγίν. 

Ὁ ΜΆΚΕ. Ν᾽ ΗΕΝ «4 σιῆδῃ ἤδίῃ ἴδκθη ἃ 
ἀ το 7. ννίε, πα πιδγγεὰ ἤδγ, δηά ἴἴ 
Μαῖῖ το. 4. 

σοΙης ἴο ρ458 ἴῃδϊ 838ηὴεὲ πὰ πο άνοιυγ 
ἵπ ῖβ. ἐγεβ, θεσᾶιβε ἢὰ μδῖῃ ἰουπά 

ες. ἴ80ΠΊ6 ὈΠΟΪΕΔΠΠ6858 ἰη Πεγ: τἋπεη ἰεῖ 
μα έρο χ. . : ς 
κπαλεάκαες, Ὦϊτη ὙΓΠῈ ΠΟΓ 4 1] οὗἁ [ ἀϊνοτοσιποηῖ, 
ΤΣ ΩΣ Δηἀ ρῖνεα 1 ἴῃ δ παηά, δηά βεηὰ ἢδγ 

οιξ οὗ ἢϊ8 Ποιιβα, 
2 Αμπά ψῆεη 8ἢς 18 ἀεραγίεἀ ου[ζ οὗ 

ἢΐ5. ἤουβ6, 516 ΠΙΔΥ͂ γὼ δηά Ὀς Δποῖπεγ 
ΓΑΔ Ἶ5 τυ. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙΝ,. [ἢ [15 ἀπά ἴδε ποχί ςἢ. 
ςογίδιη ραστςυ δῦ Γρμῖ5 δηὰ ἀυζι65, ἀοπησϑίις, 
βοοῖδὶ, δηὰ οεἶν!], ἄγ ἰγοαῖϊοα οὗ. ὙΠῸ οᾶ965 
ὈγουσΒῖ ἔογνναγὰ πᾶν οἴδη πὸ ἀδθῆηϊϊθ σοη- 
Ποχίοη, δηά 5θθπὶ ϑεἰθοιοά ἴῃ οτγάετ ἴο 1]}}5- 
ἴγαῖς {π6 δρρ᾽!ςδίίοη οὗ [Π6 γτοδῖ ρυης!ρ]65 οὗ 
[Π6 Ἰἰανν ἰῃ Τετγίδίη ἱπιρογίδηϊ ὄνθηῖβ ἀπά οἰγ- 
Ουπηϑίδηςοϑ. 

1-56. ΤΤ6 τοϊατοης οὗ πιδῃ δηὰ νυν ]θ. 

1. 4. Οὗ ἀϊνοτοθο. Οἡ ἴδοϑθ νϑῦβοβ ἀπά 
οη ἴδ βυῦ)εςξ ἴο γῆς ΠΟΥ τοϊδίθ, 566 ποῖς 
αἵ ἐπὰ οὗ ἐβαρίεγ; δηά ςἔ, [ετγ. 111. χ; δῖ Μαῖϊ, 

Τῆς ἈΔΌΌΙης ἰδπογοΐίοσθ ἅτ Ὀγο ΟΥ̓ τῆρῆῖ 
θη ΠΟΥ ἱπίογργες {δὲ ψογὰ 85 ἀδῃοῖιπε 
ΟΠΪΥ ἴδοϑθο Ὀοσῃ οὗ ἱποοϑὶ οσ δά υ]ῖοσσγΥ. ὍΤὨ 
86η36, δΔάοριοά δΥ Κεῖ, νογιιθ, δπὰ ἀρρᾶ- 
ΤΟΠΕΪΥ ὈΥ ἔπο δυῖμογ οὗ ἴῃ6 Βοοκ οὗ δ ᾿Ιβάοπι 
1!. χό, δυἱῖ5 {6 σοηίοχί, ἀπά πε Ργο Δ ΟΪΥ͂ 

ἴπι|6 ἀογναϊίοη ἔγομιλ Ἵ, Αταδῦ. λον “ἴο 
Ὀε ἔοι] ἢ οὐ “ςογτυρί.᾽" ϑυο ἢ Ῥεγβοηβ 5ΡΓΠΣ 
ἴτοπι ἃ σοηποοίίοη ΜΒΙοὶ 15 ἀραιηϑδὶ {86 ογάεγ 
οὗ παΐιγε δηὰ Οοά. 

2. Απά τῆς ἰλῖζεγ Ὠυβραηά ἢδῖα 
ἤοθῖ, δη4 νυῦῖα Πεογ ἃ δ}}} οὗ ἀΐϊνοτοε- 
πηεηῖ, ΔηᾺ ρίνειῃ ἐξ ἴῃ δῦ δαηά, δηά 
βαεπάει ΒοΥ οιιἱ οὗ ᾿ἷ8 ἢοιιϑε; οἵ ἴἴ 
της ἰατίεσ μυϑαπα ἀϊ6, νν ἢ ὶς ἢ τοοῖς ΠΟΥ 
0 δέ Ἠὶδ νυ ; 

4 Ηετ ἔογηγεγ μυβθαπά, νῆϊος βεπξ 
ΕΓ ΑΥΨΔΥ, ΠΊΔΥ ποῖ ἕλκε ἤεῚΓ δρδὶῃ 
ἴο δε ἢΙ5 νυΐε, δίτεγ τῆδὲ 8ῆε 15 ἀ6- 
Β]εά ; ἔογ τῆλϊ ἐς δδοηγηδίίοῃ δοίογα 
[ἢς ΓΟΒῸ : ἂπά ἴδοι 5ῃαϊς ποῖ οδιιβ6 
τἢε Ἰδηά ἴο 5ϊπ, νος τῆς ΓΟΚ ΤΥ 
ΟΟοά ρίνειῃ πες 2ῶγ Δη ἱπῃεγίϊδηςε. 

ς 4 ὄννμεῃ ἃ πιδῃ ἤδῖῃ τἌκεθη ἃ 1 Ηεῦ. 
πονν ννῖία, ἢ 5141] ποῖ ρὸ οικξ ἴο νγαῦ, ἐλένες τἀσίί 
ἐπε ΤΠ ΘΓ 56.411 ἢ ΡῈ σμαγρεαὰ γι ΠΥ ἅν: 

δ᾽ (ὮαΡ. 20. 

ΨΟ 1, 22 Δηά ΧΙΧ. 2 Το οοϊοη ἰπ πηϊά- 
ἀϊὸ οὗ "0.1 δηὰ ἴη6 [}} βἴορβ ρδοοά δὲ [6 
Θηά οὗ νυ. τ δηά 2 βΞῃουϊὰ ἷ τοπιονϑά, δηᾶ 
[6 ἔοι νοῦβθβ, νυ Πς ἢ σοπίδίπ ΟἸΪΥ Οπς 56ἢ- 
ἴοησο, τρηδογοὰ ἴἢ}5: ΙΖ 8 χαδὴ πδῦμ ὕὉΔ᾽|..61 
8 Ὑἰ{9 ἄο,, διὰ κἴνθι ὍΟΣ ἃ Ό111] οὗ ἀ]- 
γοσχοθισθιῦ; διὰ (νυν. 2) 17 880 888 ἀθ- 
Ῥαχγῖϑὰ οὐὖῦὐ οὗ π1|5 ΠΟὰΒΘ δηάᾶ ὈΘΟΟΣΏΟ 
ΒΙΗΟΥΒΟΣΙ 18} ὙΠ76; διηὰ (υ. 3) 17 08 
ἸΔΌΌΟΣ πυδῦδαπᾶ πδῖ᾽9 ΠΟΙ, ὕποπ (νυ. 4) 
ΔΟΙ ΤΌΣΟΣ ὩπΒΌΔια, ὅτο. 

δ. (ἢ χχ. η. ὙΠετα Βονγονεσ ἴὰς θ6- 

--«« - «--.- 



«ἴεν. 13. 
2. 

ν. 6---ι8.} ἢ 

Ὀυϑίη 6885 : δμζ ἢδ 5841] θὲ ἔγεε δῖ βοπὶθ 
ΟΠ6 γελί, δηὰ 5}]] σῇθεγ ᾧρ ἢΐ8 να 
Ὑνῃ ἢ πε Παῖὴ τάκεη. 

6 4 Νὼο πιδῃ 541} ἕδκε τῇς πείθου 
ΟΥ [6 ὕρρεγ πιἸϑίοης ἴο ρἰεάρε : [ογ 
ἢδ τά Κεῖῃ ὦ γιαπ᾽ς [16 ἴο ρΙεάρε, 

ἡ 41 τπᾶη δὲ ἰουπὰ 516] ηρ᾿. 
ΔΗΥ οὗ 5 Ὀγείῆγεη οὗ τῆς σμι]άγεη οὗ 
Ιϑγδθὶ, δηδ πηάκοῖῃ πιογομδηάϊβε οὗ 
ϊπι, οΥ 5616 ἢἰπα; τἤδη δῖ τῆϊεῖ 
5[}}} ἀϊε ; δηά τῆοι 584]ς ρας εν} ἄνγᾶν 
ἔτοπη ΔπΊοηρ; γοιι. 

8 4 Τλκε Πεεά ἰπ “τῆς ρίαριςε οὗ 
Ἰεργοβυ, ἴδ τῇου οὔβεγνε αἰ] ρεπιΐγ, 

Ο ΘΕ ΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ, ΧΧΙΝ, 

12 Απά ἰῇ τῆς πιδλη δὲ ροοῖς ἴδοι 
8411 ποῖ 83]6ερ ψ ἢ 5 ρἰεάσε : 

12 π᾿ ΔΠΥ ολ86 ἴδοι 5ηαϊς ἀεἰίνεῦ 
Βίτπη τῃῆ6 ρεάρα ἀραῖὶη ψῃεη {πε 5ι1η 
δοΘτἢ ἀοννγῃ, τῃδὲ ἢ ΠΊΑΥ 58ΐδερ ἢ) ἢ 8 
οὐ ΓΑϊπηοηΐ, Δηα 0655 ἴῃδε: δηὰ ἴξ 
564} Ὀς τὶρῃτεουβηεβθα ἀπο (πες δ6- 
ἔοτε τπῈ ΓΚ τῆν Οσά. 

14  ΤἼΤΤΠοιυι 54] ποῖ ορργεβθ δῃ 
ὨΙγθα βαγνδηΐ ἐῤαέ ᾿ς Ῥοοῦ ἃπά πεϑάγ, 
εὐδείῥεγ ὑφ ἐξ οὗ τὴγ Ὀτοίῆγεη, οὐ οὗ 
ΠΥ βἴγδηρειβ παῖ γέ ἰῃ τὴγ ἰαπά 
γυπ ΤΥ ραῖαϑ : 

15. Αἴ ἢϊ5 ἀδῪ 

δὸς 

ἐπ σὰ 56.410 ρίνε ὀ, γι : [κεν. 10. 
ΔηΔὰ ἀο δοςογάϊηρ τὸ 4]1] δὲ τῇῆε 
ῬΙοδῖβ τῆς [,ενίτεβ 541] τεδοὴ 

ἢ]8 ἴτε. πειῖδεσ 504} τ διη 
γ᾿ βεῖζειῃ ΗΕ. 

838 1 ςοπιπχληάεά τοι, 9 γε 5}4]} οὔ- 
ροῃ τ; ἰοῦ δὲ ἐς ροοῖ, δηά ΠΝ 
ἢ15 Πεαγῖ προ ἴξ: ἰ6δϑὲ ἢ6 ΟΓΥ ἀρδίῃϑβζ ἀὲε σὲ 

βο ἄοννῃ 705. 4. 14. 

ΜΝΖα ἐΐ. 86Γνα ἴο ἀο. 
9 Ἀεπιεμῖρεῦ ψνῆδὲ ἴῆε ΓΟΚῸ (ΠΥ 

(ὐοά ἀϊά “μπῖο Μιίτγίδπι Ὀγ πε νναγ, 
δἴζογ τῆδι γε νγεῦα σοῖηθ ἔοσῃ ουξ οὗ 
Ἐργριῖ. 

(ἢεε υπῖο ἴῃ6 ΙΟΚΡ, δηά τὲ θὲ 5ἰη 
ὑπο {Π66. 

Ι6 Τε “Δ τΒεῖβ 514}} ποῖ δὲ ρυῖ 79 Κίπ. τὲ 
ἴο ἀεδίῃ ἔογ τῆς σμΠ]άγοη, ποιτΠοΥ 5}4]] 2 στου. 
16 σμΠ]άγεη ὃς ρυῖ το ἀδαῖῃ ἔογ {Π6 Ἶ5,. “3. 20, 

"Η6Ὁ. 1Ιο 4 ννμεη ἴδοι ἀοβὲ ᾿]επά τῇ ἐδίβεγθ : δνεσΥ πιδῃ 5|8}1] θὲ ριὰζ ἴὸ 35... ς 
ΡΣ ὈγοῖΠΕΓ ΠΥ τῆϊηρ, του 50]: ποῖ ρὸ ἀδδίἢ (ουῦ ἢ5 οὐγῇ 5ίῃ. :. ὃ 
τ μι μς ἴγτο ἰδ Πουβς ἴο ἐξίςἢ ἢἰδ ρἰεάρε. 17  ὍΠοιυ 514]: ποῖ ρεῖνεγὲ ἴδε 

11 Ἴοιι 5Πη41{ βἰδηά δὐυγοδά. δηά 
(ἢἣε πῆᾶη ἴο ψῇοπλ ἴδοι ἀοβῖ ἰεπά 
868}} Ὀγίηρ ουξκ τῆς ρἰεάρε δργοδά πο 
(ἢςα. 

(τοϊμοά τλϑη 5 δροκόη οἷ; δόσε ἴἢ6 ΠΕΝΥ 
τηδιτίο, ὍΤῆ6 σομηπιαπὰ ἤσγδ ρσίνθῃ ννᾶβ ἀ46- 
βίβποὰ ἴο οπάθασ ἴῃ τηαττίασε (16, 45 [6 οὔθ 
Ἰλϑῖ ργεσθάϊηρ ννᾶ5 ἴο ργευθηξ ἃ ἔτ νοίουϑ γΓῸΡ- 
ἴυτε οἵ 11, 

8. ΑΔ γῥτεςορῖ οὗ {κ6ὸ ἴεποῦ υνἱτἢ (Βδὲ ἴῃ 
Ἔχ. χχὶϊ. ἃς, 26. 

η. ΕΓἕ Κν. χχὶ. τό. 
»ιαζει γιεγοδαπάϊεο ΟἹ δἰ] Ἐδίποῦ, 6085- 

Βῖτδῖπ Ἀἴπι, ἰ. 6. ἰγοαΐ Ππ 85 ἃ ϑἰᾶνθ, 860 
Οὔ ΧΧΙ. 14. 

8,9. Οἱ {6 ἴανν5 τοϊδιπῷς ἴο ἰΘΡΤΌΘΥ 566 
[,ἐν. χιϊῖ, ἀηὰ χὶν. Οἡ Μιπαπιδ γορ ] ΠἸΟἢ 566 
Νυπι, ΧΙ. το 95844ὦ. ὙΤδο Ἰδοργοϑυ νν»5 “"ἴῃ6 
βυταῦοὶ οὗἩ 5ἰη, πιοϑὲ οἴξεη πὰ {δπεοογαῖῖς 
Ρυπιϑῃπηοπῖ, {Π6 ΡΕΠΑΙΥ ἴον 5ἰπ5 σοιητ 6 
δραϊηϑβε {ΠπῸ ἘΠΘΟΟΓΆΓΥ, 45 ἴῃ ἴδ6 οᾶ565 οὗ Μ|Πτ]- 
ἅτ, οὗ Οοδδαὶ, οὗ ὕ χχίδῃ " (ΑΌρΡ. Ττεποῖ π 
(Π6 Μίγδοϊοϑ," Ρ.. 1:5). Ὑδὸ 4] υδίοη ἴο Μὶ- 
τίλιη, ν8ο ἀϊκοδεγοά {πε ογάϊπαποος οὗ σοά 
δηά νγᾶβ ρυπίϑποά νν ἢ ἸΟΡΓΟΒΥ ἕο Ποὺ σερεὶ- 
ἰοη, βεγνοβ ἴο ροϊηΐ [δε ᾿π)]υηςσίίοη οὗἙ Ὑ-. 8. 

10---156. Μναγηΐηρβ ἀραϊηϑδὶ ορργεββϑίοη οὗ 
ἴπε Ροογ. 

10---18. ΓΟ Ἐχ. χχὶϊ. 2ς--)5. ὍΤἢδ στο- 
ἀϊῖοσ 15 ξογθιάάθη ἴο οπίοι ἢ ἀθοῖογ᾽5 ἄννοὶ- 
᾿ς, ἀῃὰ ἴο 5ε1ΖῈ ἃ5 ϑξουγν ἡγβαῖ 6 πλρ πὶ 

Ἰυάρπγεπξ οὗἩ {πε βίγδηρδῖ, ποῦ οὗ τῆς 
αι μετγίθβ8; ποῦ ἴᾶκε ἃ ννἱάονν᾽ 8. ζδὶ- 
τηθηΐ ἴο ρίεάρε : 

18 Βυῖ τίου 8Ππαῖς γεπιειοθεῦ τῆαῖ 

ΠηΚ κυ οης. Ηδ 5 ἴο βίδηά νοι, δηὰ 
Ἰσᾶν ἴἴ ἴο ἴῆ6 ἀθῦῖοῦ ἴο Ὀπηρ ἕογίἢ τΠδί 
νι ἢ Π6 σουἹά Ὀεϑὲ ϑσρᾶγσοθο. Νὸ ἀουδί [ῃς 
στράϊοσ ψουὰ παν (86 ρα ἴο πάρα ν 86- 
{πον ἴπ6 ρἰοάξε οἤεσγοάὰ νγογὲ δάδηυδῖο ογ ποῖ. 
Κυ. 15,14 ἀϑϑυπηθ, νμδῖ ου]ὰ θ6 σΟΠΞΙΔΠΌΥ 
[6 ςᾶϑ86 ἴῃ Ῥαϊεβίίηθ, τἴπδὲ ἴμ6 ροοῦ ἀδθδίοῦ 
νοι] μάνα ποίην ἴο οεν ἔοσ ρἰοάρε οχοορί 
ἢϊ5 ψνοασίηρ ἀρράᾶγοὶ, 

18. ἐ “ῥαϊ] δὲ γἱκδίεοισηθι: μπίο 1δεο} ΟἹ. 
ΥἹ, 2ς; Ρχον. χῖχ. 17γ., δῇ. ἰν. 27. 

14, 156. ἘἈσορεαϊεά ἀπά επ]γροὰ ἕγοπι [,ον. 
ΧΙΧ. 11. ΟἿ χν. ο: 81 [4Ππ|65 νυ. 4. 

16. Α οδυζίοη δά ἀγεββϑθά ἴο δφαγίῃ]γ Ἰυάρεϑ. 
Οοὰ, ὃγ τρηϊ οὗ "5 δονεγεί 5 ΠΕΥ ονοσ 41] τηδη- 
Κιπά, “ἦυγε ἀοπιηὶ ποη ρασηα᾽" (Οτοίι5), 
ΚΠγοδίοῃβ ἴο νἱϑιῖ ἴἢ6 51η5 οἵ ἴπ6 δῖε ὑροη 
{Π6 «μη]άτεη (ςἴ, οἡ ἔχ. χχ. 9); Ὀπῖ ἴῃ ἴῃς ἀϊ5- 
Ροηβδίίοη οὗ δαυτγ 1υ5ῖςο ἴΠπ6 πιαχὶπι τι 
Βο]ά ““Ῥαπᾷ οδριιΐ βοαυϊζυγ." Ατηοηρθὶ οἴμοῦ 
Οτθηΐδὶ πίη ΤΝΝ ὙΧΤΝ οὗ ἃ Οὔ ΠΉΠΔ] νυ 858 
ΠΟΠΊΓΠΟΠΪΥ ἱηνοϊνεά ἰπ 15 ρυηϑῃπηοηΐ (ςΐ. 
Ἐϑ1ἢ. 'χ. 13) 14: Ηετοά. ΠΙ|. 19). [ἢ [5γδεὶ ἰξ 
ννγὰβ ποῖ ἴο Ὀδδ6 90: ςἢ 2 Κ. χὶν. 6; 2 
(ἤγοη. χχν. 4. 866 αἶϑο ἴεσ. χχχὶ 29, 20: 
Ἐχοκ. χνῆϊ. λὸ ἀπά ποῖα. 

17. Οἐ Εχ, χχὶϊ, 21) 22,) Χχ ῖ, 9. 
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ἴδοι νγαϑὲ 4 δοπάπμδῃ ἰη Ἐργρῖ, δηά 
τῆς [ΚΡ τῆν (Οἀ τεάεοσηθ τἢ θα 
{Πδηςο: πρτθ ἃς Ι ςοπιλδηά τἴἢδα ἴο 
ἀο 1ἢ}}5 τῃϊηρ. 

Ζ Ί,εν, το. Ι9 ἴ ἦὙΝΒεη ἴδοι οὐτῖεδε ἄοννη 

[ 23. 22. (πε μαγνεβὲ ἴῃ τὴν δε]ά, ἀπά ἢιδϑεῖ 
[οτροῖξ ἃ 5ῃεαῖ ἴῃ τῃε ἢε]ά, τῆοιυ 514] 
ποῖ ρῸ ἃρδίη ἴο ἐεῖςἢ ἰζ : ἴἴ 5411 Ὀ6 
ἔογῦ ἴῃς βίγδηρεγ, ἴοσ ἴῃς ἔΈμε]εβ8, 
δηά ἔογ ἴῃη6 νίάον : τῆλι τὴς [ΘΚ 
ΤΥ (ὐοά πιαύὺ 0]6855 1ῃε6 ἴῃ ἃ}1 τῆς 
ψοῦκΚ οὗ της Πδῃάβ. 

20 ΝΊδη ἴδοι Ὀοδῖοβδέ (πὸ οἷϊνα 

18. Οἔ ἴμον. χῖχ. 22, 24. 

19 --ΔΔ. Ἀορελίοα ἴῃ ϑυϊδίδηος ἔπτη 

ὈΕυΤΕΒΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙν. [ν. 1τ9--22. 

ἴγεε, ἴτῆου. 5ῃαϊς ποῖ ρὸ ονεγ ἔπε ἰμ7ε ι. 
ΒουρὴβΒ ἀραΐῃ : ἴξ 588}} θὲ ἔογ τῆς μιρέ ἄκραις 
ΒΈΓΔΠΡΟΓ, ἴῸγ ἴῃς ἔδίβεηεββ, Δπ4 ἴογ μ΄ 
τῆς ννἱάονν. 

21 Νεη ἴδου ραπεγεβῖ ἴ[Π6 ρτάρεβ 
οὗ τὴγ νἱπεγαγά, τῆοιι 5μα1 ποῖ ρίεδη 
ἐξ ἰαβκεγναγὰ: ἰξ 5314}} δὲ ἔογ τῆς ΑΘ ΝΣ 
ΒίΓΔΠρΟΓ, (ῸΓ ἴῃς ἐμ εβ5, ἀπά ἔογ 
τῆς νάονν. 

22 Απά τδοιι 5Πδ]ῖ γεσιθπιθεῦ (Πδῖ 
ἴῆοιι νγαϑῖ 4 δοπάπιδη ἴῃ ἴῃς ἰδπά οἰ 
Ἐργρῖ : τπετείογε 1 σοπιπιδηά ἴπεε ἴο 
ἄο 118 (πίηρ. 

ἴμεν. ΧΙΧ. 9 34. δηά χχὶ]. 22. ΤῊΘ πηοῖϊνα 
δϑϑισηθὰ Ὁ. 221 15 ἰῇ. βᾶπη6 ἃ5 ἴῃ συ. 18 δηὰ 
ΧΥ͂,. 12. 

ΝΟΤῈΕῈ οὐ (ἨῊΑΡ. ΧΧΙΝ. 1---4. 

ΤΕ Α. . 15 υπάουθίθαγ στοπρ ἱπ οἷδο- 
ἰηρ ἃ [11] βσῖορ αἱ (6 οηὰ οὗ νυ. 1: δηὰ 2. 
ὙΠῸ ἔἴουΓ νυ. ἔοστῃ ΟἿΪΥ οὐδ ϑθηΐθῃηςς, {Π6 
ἢγϑὶ ἴῆτοα Ὀεΐηρ ἴΠ6 ργοίδϑιβ, ἄζο., υ. 4 ἴδῃς 
Δροάοϑβίϑ 85 ἰ5 Θχ ΙὈϊδα 1ῃ {πΠ6 ἑἐοοϊ-ποῖθ. Τδὰ5 
τ. 4 ἴδγβ ἀόννῃ ἴδ ἰανν ἴῃ 186 ξυρροΞεὰ ςᾶϑ96. 
50 [86 0ΧΧ. δηὰ [(ἢδ ἰᾶαγρε τη] ΟΣ ΠΥ οὗ σοπι- 
τηοπίδλίογβ. [{ἰ 15 (ἢ. ονϊάδης [πὶ Μοϑδ65 πεὶ- 
{ποτ ᾿πσΕϊ 65 ποῦ θπ)]οΐῃ5 ἀϊνοσοθ Ὑ8ὲ οχαςῖ 
ϑριτ οὗ (ἢ6 Ράᾶ55ᾶρῈ 15 ρίνθῃ ἴῃ Οὐγ ] ογά σνογάβ 
ἴο ἴδς [ονν5, 8ὲ Μαῖῖ. χίχ. 8; “"Μοϑεβ Ὀθοδιι56 
ΟΥ̓ πε μαγάηθβθϑ οὗ γουγ δεατίβ βυξογοά γοι 
ἴο Ρυΐ ἀνΑΥ ΥοὺΣ νῖν6 5." Νοῖ ΟἾΪΥ ἀοεϑβ (6 
ΟΥ̓ ΒΊΠη4] ἰπϑ τὰ θη οὗ τηδύτίαρο 45 σοοογάθά 
ΌὈΥ Μοβεβ, σξεηῃ. 1. 24, 8εῖ ἔοστ (ἢ6 ρεῖ- 
ΡΟ Υ οὔδε Ὀοηά, δυῖϊ τπ6 νυ. Ὀοέοτο 5 
ὈΙΔΙΠΙΥ͂ ἱπεϊμιαῖο (μαΐ ἀΐνοτοο, νυ ἢ 1]5ὲ τοϊογαϊθα 
ἴον (6 {π|6, σοη Ἄν θη65 ἴπ6 ογάοσ οὗ παΐιιτο 
πὰ οὗ Ουοά. ἼΤΠε ἀϊνογοοὰ νοσῆᾶη ννῆο 
ΓΔΥΤῚ65 ἀρδΐῃ ἰ5 “"ἀεβ]οά,᾽" υ. 4, ἀπὰ ᾿8 στουροά 
ἴῃ [Π15 ραγ του δῦ ἢ [6 δά υ]ΐογεββ; οΐ. 1,6ν. 
ΧΡ. 2ο. Ουγ Ι,οτὰ τπϑη ννᾶ5 βροδκίης δο- 
οοτγάϊηρ ἴο [86 βρίπὲε οὗ {πε ἰὰνν οὔ Μοβοβ 
ψΠοη Ηδ ἀεοϊαγοά, δὲ Μαῖί. χίχ. 9, "Βοβο 
πιλυτ ἢ} Ποσ ἰδὲ ἰ5 ρυΐ ἀνὰ ἀοίἢ σοπηγηϊῖ 
δαυ]ογγ.7 ἫἨδΐς νγᾶ5 βρεακίῃηρ ἴοο ποῖ 655 86 - 
σογάϊηρ ἴο {8 πὐϊπὰ οὗ (Ὡς Ῥγορβεῖβ, ςξ, Μαὶ. 
1. 14--τ.6.-Ὁ Βυΐϊ Μοροβ σουϊὰ ποῖ Δοϑο]υῖϊοὶ 
Ρυϊδη οηά ἴο ἃ ργαςίίςθ νος ἢ νγᾶ5 εἰπαιείοπαν, 
δηά σοτηπιοη ἴο {86 ενγβ ἢ οἴδμοτ Οὐ θηῖδὶ 
ἡδίίοηθ. ΗΪ5 δ1πὶ 15 ἰμογεΐοσε ἴο τορυϊαδῖο απὰ 
ἴηι5 ἴο πιτραῖθ δὴ ον] νυϊοῦ ἢ6 σου]ά ποῖ 
Ἔχ γραϊθ. Ης επδοῖβ ἐμογεΐοτε ἴῃ [ἢ ραϑϑαρα 
Ὀεΐογα 5 (1) τπᾶὲ ἀΐϊνοτος σηυδὲ ἴδκὸ ρἷδοθ 
ποῖ 85 Βοζγείοΐοσε, δὲ ἴΠ6 γι γσῪ 1} δηά 
ὈΙθάϑυγε οὗ ἴ6 Ὠυϑοδηά, δηὰ ΟΥ̓ τοῖο νογά 
οὗ πιουῖδ, ας ροὴ γϑάθοῦ γίνοπ δπὰ ὉΥ 
ΤῊΘΔΠ8 Οὗ ἃ υυγτῖοη πὰ ἕοστηδ] ἀοςσυτηοηῖ: 
(1) [δδὲ τμ6 ἀϊνογοθὰ τε ψῆο μδὰ πιαγτίϑὰ 
ἃ ϑθςοῃᾷ {ἰπλ6 85114}} ΠΟΥΕΣ σεϊυσγῃ ἴο μοῦ ἢγϑϊ 

Ἠυδθαηά. ὙΠῈ ἰοπάθπου οὗ ἴδμοθο ἴανγβ ἰ5 
οὈνίουβ. Τὴ ἔοστηοσ ψνουϊὰ επΐοσοθ {86 
Ρτγοραγδίίοη οὗ ἃ γοριυ δῦ δηὰ ἰ6ρ4] ᾿ηϑιγυτηθηῖΐ, 
ὙΠιςἢ, ἔγουῃ [6 παῖυγο οὗ [ἴῃς οδ96, ννυου]Ἱά 
τεαιῦτε {ἰὴ δηά πὸ ἱπιογνεπίίοη οὗ ρι]1ς 
ΔΙΟΪΒΟΥΥ ἴο α[ίοσὶ [5 5 ΠΟΙ θηςΥ δηὰ 115 ἀπε 
Θχοουΐοη. Τῆι ἃ σογίδίη ἀοῖαΥ ννου]ὰ π6- 
ΟΟΒΘΑΓΙΪΥ ἴλκο ῥἷδοθ, δίνης Ορρογίζιιη!ν ΕῸΓ 
Τεσοηϑιἀογδίοη; δηά ἴδὸ ἱπίεγροβίοη οὗ {πε 
τηδλρ ϑιγαῖες νουἹὰ ργενθηΐ ΙΠΔΠΥ ἔπνοΐουβ 
ςοπηρ δίηΐβ ἔτοπὶ Ὀοίηρ᾽ ἰγοδϊθά 85 στοιιηᾶς ῸΓγ 
ἄϊνογοθ. ὙΠ6 οἵδε ἰανν ννουἹὰ δά πιοηΐϑῃ [πὸ 
ΡΑγ65 τπδὶ ἴπ6 ἀϊνογος οποθ σοηπιπιπηδίοα 
νου Ἱὰ θ6 ἱγτεραγδῦϊθ, ἀπά οὐρῆξ ποῖ [ποτεΐοσε 
ἴο 6 Ὀγουρῆξ δθοιϊ ΓΑΞΉΪΥ δπὰ ἸρμΕγ. 1 
τηυσδὶ Ὀ6 δά δὰ ἴοο [πὶ Μοϑεβ ΠΟ] ἀ5 [ἴῃ 6 
Πρϊ οὗ ἀΐϊνοτοθ δ ορεῖβο ὑνθοτο ἃ πῆδη 
βἰδηάθυβ ἢὶ5 ὙγΠδ 85 Ὁπομιαϑῖς (ΧΧΙΙ. 14---19), 
ΟΥ̓ ϑϑάτιοοβ Ποῦ Ὀσΐοσε πηᾶυτίαρο (ΧΧΙΪ. λᾷ, τ 
Το ἱπιροτί οὗ ἴδε ἐχργεϑϑίοη “θοῦ 0Π- 

οἸεδηηθ55." (2 ΠΥ, τὰ ἢ πακοάῃθθβθ ΟΥ 
5μδπηθ οὗ ἃ {δίηρ,,.) Πᾶ5 Ὀδθὴ υδιγουϑὶυ 6χ- 
Ρἰαϊποά. [ἴ νγᾶβ ἃ ὑγ6]]κήονση ἵποπιε οὗ ἀ159- 
Ῥυϊδίίοη Ὀεΐνγοθη [Π6 ϑςῃοοΐς οὗ Η]]]οἱ δηὰ 
δῃδιηπιαὶ. ὍΤῆδ ἔοστηοσ οχρίδἰηθά ἴἴ, ἃ5 {ΠῸ 
ῬΒΑγίθοοϑ (δῖ Μαῖί. χίχ. 3) δθεπὶ ἴο ἢδνε ἄοῃρ, 
ἴῃ ἃ ΒΟΠΟΓΑΙ ΤΠΔΠΠΕΥ, 85 δαυϊναϊθηῖ ἴο Δηγ- 
«ς ψΒΙΟΝ τδάς [ἢ6 ψνογθδηῃ ὑπδοςΠορΡίΔ Ὁ] 6 
ἴο δεῖ Βυθϑραπά. Απηὰ {Π]5 σΟΥΔΙΠΙΥ 96 πὶ5 
Ὀογπο οὐξ ΟΥ̓ νν δὶ 15 5] ἃ ἴῃ ν. 4, δεῖ 
ΔΌΡΘΔΙΚ (ἢδί ἴΠ6 ϑοσοπά Πυδοδηὰ Πρ ἀϊνοτος 
ΤΛΘΓΟΙΥ οἡ ῥτουπάϑ οὗ ρεγβοῃαὶ ἐἴπ κε. ΤΒ6 
οΟἴδοῦ δηά γῖνα] ᾿ἱηουρσείουβ τορασγὰ ἴῃ6 ἴοστης, 
ὙΠΟ ἃ υϑεὰ 4150 ἴῃ [6 ρῥγεσδάϊηρ ςἢ., 
ὦ. 14, ἃ8 ΔΡΡΙΙςΔ δ]. ἴο ποίπιης Ξῃοζί οὗ ἰπ- 
ταοάεσξ σοπάυςξ οὐ ξγάνθ ρηῃγϑιςδὶ ἀεῖοδεϊ, 
Αἀυ]ίογυ ἰ5 ΕΡΕΥ ου[ξ οὗ [86 φυοϑίίοη, βἷπος 
(Πδῖ νγᾶ58 ἃ οδριίδὶ οτπιθ (οἷ. χχῖ!. λο---22). 
ὙΝΝΙ Βονοσ βοῦοο] Ὀ6 ΤΡ [ἃ 15 οἶοαγ [μὲ πε 
Ἰορ ϑἰδῖοσ ε|ϊ ἢἰπγ561{ σοηϑίγαϊποὰ ἴοὸ Ἰοανὸ ἴῃ 



ν. 1--.5.} 

186 Πυϑθθαπα δ Πδηςθ ἴδγρο ῬΡΟΎΤΟΥΒ 49 τοραγάϑ 
ἄϊνοτοθ. Ηυπιδηθ χοϑίγδιπῖβ ἀπά σοηά!οη8 
ἅΥῸ ὨονγΟΥοσ ᾿πιροϑοὰ οἡ ἴδ ὄχοσςῖϑε οὗ [πδὲ 
ῬοννΟσ, ἂπὰ ἴπ6 στρμῖβ οὗ ἴδε υνἱὲε ου δεῖ 
δἰάθ ἅἃγὸ ἢοΐ ἔογροίίεσῃ. [1 ἄρρεῶσβ ΠῸΠΙ 
ἔχ. χχὶ. το ἴδδὲ ἴῃς τηδι βο]ὰ ἴο 6 “ἃ 86ζ- 
νδηΐ,᾽ 2.6. ρυγοβαϑοα ΟΥ ἃ τῆδηῃ ἴο Ὀ6 ἃ νυϊξο, 
σουὰ υϊὸ ΒοΥ Βυϑθαηά, ΟΥ̓ πηδϑίου, ᾿ξ ἢθ ἀϊὰ 
ποῖ ρεγίοιτῃ ἢἷ5 ἀυξζ,ε5 ἰονναγάὰβ Ποῦ; δηά ψὸ 
ολη ΒΑΓΑΙΪΥ ἀουδί [μδῖ πε ᾿πίεσοηοεβ ἀγσάννη ἴῃ 
ΤΑΌΓὮ ΥΔΓΙΕΑΥ͂ ὈΥ ἴῃς [εὐν ἢ ἀοςῖοτϑ (ςξ. 844]- 
508012Ζ, “Μοβ. Ἀφοδῖ, ΡὈ. 8οό, 807 δηά ποί65), 
ἃ5 ἴο ἴΠ6 οἰγουπιϑίδποοβ ὑπάοσ ψηὶοἢ ἃ υἷα 
οοιυϊὰ οδηξοτος ἀϊνοσοθ, ἃγὸ ἴῃ [Π6 τηδίη σοστοςῖ. 
Τῆς ἔτοονοήδηὴ νου] σεσγίδίηγ ποῖ 6 ἴῃ ἃ 
ὍΟΥΞΕ Ροϑίτίοη Πδῃ ἰ5 ϑοςυγεὰ ἰη ἔχ. ].ς. ἔογ 
(δε Ὀοπάννοηδη. Ουγ [,οτ δβ νγογϑ ἴοο οι 
Μδικ χ. 1ἵ ἂπὰ 12) ϑδθπὶ ἴο ἱπιρῚΥ [μδὲ ἴῃ6 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΧΥ. 
1 δὐγέῤες τισί »οὐ ἐχεαα “ογίγ. 4 716 οχ ἐ: 
ποίο ἐξ »ιμγεῖσα. κς ΟΥ̓ γαϊείριρ᾽ σεεα τρεΐο ὦ 
ὁγοίδεγ. τι Ογιλε ὑμνεοαίεεί τυοσεαρ. 13 ΟΥ̓ 
“7754 τυεῖσάς. κι 746 γπόρῃ 7} οὗ «»εαδοξ 
ἐς 10 φ ὀέρίζεαὶ ομΐ. 

Ε τἤεγε θὲ ἃ σοῃπίγονεγϑυ δαΐννεεη 

ΒΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧν. 887 

ΓΙΡὮς οὗἉ ἀϊνοτοο οχ ϑίοα θα 14} }7 οα Ὀο(ἢ 5.465. 
Υεῖ ἢο ἀουδὶ ἴδε ᾿πιτἰδιίοη οὗἩ ἀΐϊνοτος ὈΥ ἴδ 
6 ννᾶ58 ΘΧ ΓΟΠΊΘΙΥ γάσο ἴῃ {πὸ Εδϑοὶ. [{ ννᾶϑ 
ποῖ Βονονεῦ ὑηκηονπ, δὲ ΔΩΥ γαῖα ἴῃ Ἰδίεγ 
{ἰπ165, ἴῸΣ δαίοπιθ, [ἢς ϑιϑίοσ. οὗ Ηεοτσγοά, ἀϊ- 
νοτοοθὰ Ποῦ Πυπραπά; οἷ, [Ὀϑερἢ. “ Αηἰ.᾽ χν. 7, 
δηά ΧΙ. ς, 4. 

[1 ἀρρϑᾶγϑβ τμδῖ {πὸ ἀϊνογοεά νυνἱῆδ ἀϊά ποῖ 
σοπίγαςϊ ἃ ΠΟῚ Τηδιγαρο ΠΟΥ Ὠυβθαηά πηρῆϊ 
ἴλκ6 με Ὀδοκ, ὙΠῚ5 Πᾶ95 Ὀδθη τῆς ἱπγπὶ6- 
ΤΟΥ͂Δ] ργδςῖίςα οὗ ἴπεὸ [ον δηά {ποτὰ ἰ5 
ΓΟΓΔΙΩΙΪΥ ποῖπίηρ ἴο ΔΓ 1ἴ ἴῃ {πε ρᾶβϑαρὸ Ὀ6- 
ἔογδ 18 ΟΥ̓ ΘΟἰϑοννβεῦα ἴῃ (ἢ6 Ἰᾶνν; οἡ ἴῃς σοῃ- 
ΚΓΑΥΎ, ἴπ6 ορὶΐ οὗἩ ἴπ6 οπδοϊπηρηϊς οὗὐὁ Μοϑθϑ 
15 σευ Δίηἶγ ἴο δησουγαᾶρε ἴΠ6 ργεβογναίίοη οὗ 
[86 οΥρίηδὶ Ἐ6; [Π6 ργοδιθι!οη οὗ Γοτπίοη ἴῃ 
τ. 4 ἰβ Ἰἰπη!6 ΟΧΡΥΘΞΘΙΥ ἴο {πε σᾶϑ6 Ψἤοτα ἃ 
ϑεςοηά ζτηδλιτίδρο δδὰ Ὀδοη οοηϊγαςῖεά, 

Δη4Δ ἴο δε δεδίθη δαίογτε ἢΐ8 ἔδεε, 
δοςογάϊηρ ἴο ἢϊ5 λυϊο, ὈΥ ἃ ςεγίδίη 
ΠΌΠΊΌΘΓ, 

2. “ΟΠ 8:Πρεβ ἢε ΠΊΔΥ ρίνε Πΐπι, 7.5. Ὁο 1 

σπά ποῖ εχοθθὰ: ἰαβῖ, 1. μα 5ῃου]ά 
Ἔχοθθά, ἂδηὰ δεδῖ ἢϊπὶ ἂῦονε ἴπ686 

τηθη, ἀπά {πε οοπιε ὑπο 7υάρ- 
πχεηῖ, [μδῖ ἐῤέ ἡμάρες πιᾺῪ Ἰυάρε τΠεπῃ ; 
τἤεη ΤΠΕΥ 584}1 1056 ἡ} τα τιρῃίθουϑβ, 
δηά ΒΙᾺΝ Αι τῆς νςκεά, 

2 Απά ἰξ 5}41}1} Ὁς, [ἢ τῆς ν]οκεά 
πΔηῃ δὲ ψούῖῆν το δὲ Ὀελΐεη, τἢδῖ 
τε Ἰυάρε 5Π4}} σαιι86 ἢϊπη ἴο 116 ἀοννη, 

ὙΠ ΠΛΔΠΥ 8[Πρεβ8, Τπεπ ΤῊΥ τοῖον δὶ (οι. 9. 
ϑῃου ἃ θεῖ ν}] 6 μηίο 66. 1 Τίσι, 5. 

4 4 ὁἼΠοιυ 5}21: ποῖ πιιυζΖΖίε πε ἔΉ εν. 
οχ Ψ ἤδη ἢς | Ἐγελάςεἢ οὐκ ἐῤέ εογη. ἐδλοίδ. 

5 “1 δγοίδγεη ἀνε] τορεῖμετ, 34. 
ατῖς 12. 

δηά οης οὗ πεπὶ ἀἷε, Δλη4 ἤἢανα ΠΟ 19. 
οἰ 4, τῆς νυνὶ οὐ τῆε ἀεδά 584}1 ποι ἰδ δ ὅς 

σΗΑΡ. ΧΧΥ. 
5 Γρ65. 

1, ἃ. ΎὙΠεθο νοῦϑοβ ΓΟΥΤῚ ΚΤΑΙΉΣΊΔΙΙΟΔΙΠΪΥ 
ΟὨΪΥ ομα βεηΐεηςε, οὗ ὑγΠ] ἢ Ὁ. ὁ ἴ5 [πε ἀρο- 
ἄοϑδι5, 25 ἴο 1, Χ Χ. σοττες!Υ ρῖνοβ τ. Ἐσπιονὸ 
(δογείοσε ἴπ6 [011] σἴορ δἱ επά οὗ υ. ἵ, δηὰ 
τοπάεν ἴἢυ5: (1) 17 ΒΘΙΘ Ὅ9 ἃ ΘΟΣΠΌΣΟΥΘΣ ΒΥ͂ 
ὈΘΌΎΘΘΙΙ ἸΏΘΣ, δ:ιἃ ΒΟΥ ΟΟΣ19 [0 1πάᾳ- 
ἸΑΘΏ, δι ἃ 1) Ἰπάκοα ᾿Ἰυ]ᾶᾳο ποτ, διά 
ΌΘΌΙΖΥ ὕὉποὸ ΣΙ ξαῦθου δ δηά οοπάθχοι 89 
ἩἹοκχοά; (2) 89 1} 68.811 Ὅθ, ἄζα. 

1. μεν ἐδὲ γι ϑίφοι ") ΟἹ ἴδ6 ἐΧργοβδίοῃ, 
εἴ, ΕΧ. ΧΧΊΝ. 7; Υ. ΧΙ Σς. 

Ὡ. «υονίγ το δε δεα!εη} 1οἷϊ. “4 ϑοὴ οὗ Ὀδδῖ- 
ἸΏ, 2.6. ἀσϑοσνπρ σι ρο5: ςοἢ, ἃ Κα :ἀΐοπι, 
111. 18: Σ 5. ΧΧ. 21. 

ΘΟΟυΓΡΊΠΡ 15 ΠΑΠπιδὰ 85 ἃ ῬΘΏΔΙΥ [,εν. χίχ. 
20. ἼΠὸ Ὀεδίίης Βεγὸ βρόκοϑη οὗ νουϊὰ Ὀ6 οὐ 
τῆς θα. ῖκ ΜΠ ἃ τοὰ ογ βοκ (ςξ. τον. χ. 13, 
ΧΙΧ, 29, ΧΧΥΪ. 3). 

8. ΔΟΡῚ σΙΓΈΡΕΙ δὲ για σίε ῥί»ι, πᾶ ποῖ 
ἐχεεε] ΤῊΘ [ενν8 ἴο Κοορ ψ Βιη [Β6 Ἰεϊίεν οὗ 
186 ἰὰνν ἤχοὰ 20 ϑίσίροβ 85 {Π6 σῃηδχὶ πη πὶ (τ 
4 Οογ. χὶ, 24). ΕΟ 5ιρηῆθ5 ἴῃς " 
τηδᾶϑυσο οὗ Ἰυάρτηοηϊ (ΚΕ1]) ςἶ, Οεη. νἱ]. 12; 
Νυπι. χὶν. 42, 324: δυὶ ἴδε τεϑάϑοῃ ἔογ ἴδ 
Ἰαιϊϊδίίοη ἰ5 σαῖμοσ ἴο Ὀ6 βουρμῖ ἱπ νυν μδῖ ἰ5 

1---38. Ῥυηιϊδηπηοης ὉΥ͂ δάἀάοά Βογθ, “1εϑῖ ΤΥ Ὀγοῖμοσ ϑδουϊὰ 566 πὶ 
να υπῖο {πε6. ΤὍὴο 50η οὗ ϑγδοὶ ννᾶ5 ποῖ 
ἴο Ὀὸ ᾿αφῃρά [ἴθ ἃ βἴανε δἴ {π6 ἸΏΘΥΟΥ οὗ 
Δηοῖμοσ. ΤῊδ Ἰυάξε νγᾶβ ἰνγαγβ ἴο Ὀ6 ὑγὸ- 
ϑ6ηΐ ἴο 566 ἴῃδλί {86 ἰᾶνν ἴῃ (15 ῥαγ συ ΑΓ νγᾶ5 
ποῖ ονογρδϑϑοα. 

4. ΟΕῚΣ ΟονΥ. ἰχ. 9; σ Τί. νυ. σϑ; δηὰ 
Ηοϑβ. χ. 1:. ἴῃ οἵδοσ Κἰπάς οὗ Ἰδδοιγ ἴδε 
ΟΧΘΉ ΨΨΟΓῸ 50.4}}Υ7 τυ ζΖΖοὰ. ΔΏοη ἀγίνεη 
ἴο δηά ΠῸ ονεσῦ ἴπε {πγοϑῃϊηρ-ἤοοτ ἴῃ ογάογ 
ἴο δἴαπιρ ουὔξ ἴδὸ σταίη ὥτοπὶ ἴτε ΤΠδΗ͂Σ, (ΠΟΥ 
ὙΕΙΕ ἴο ὃ «αἰϊοννεὰ ἴο ραγίδκο οὗ ἴπῸὸ ἔτι 5 
οὗ τῃεῖγ Ἰδλῦουγβ. ὉὍὙ8ὲ ἤρυγαίῖϊνο ϑθηϑ6 οὗ 
115 σοτηπιδηάᾶ 5 ἀἄγάννῃ ουὖἱ ὉΥ δὲ Ρδμ] ].ς, 
ΎΤΒΟ Οτἴθοκβ δηὰ οἵἴμεσ βεδίποη ἔγθοαυ θην 
ἰτοδϊοὰ {πεῖν Ἰδδουσίηρ δηϊπιδὶβ ἢ στεδῖ 1η.- 
Βυπιδηΐϊςγ, Ρυϊπρ 5βδγρ Ὁ15 ἴῃ {πεῖγ πιο ἢ5, 
οὐ Κοορίης ἰδπόπὶ ἔοσ ἃ ἰοὴρ τς ψιουῖ 
ἀτίηκ, Ὀδέίοσο οπιρὶ ογὶπρ ἴθεπὶ οὐ ἴῃ [ἢ γοβϑἢ- 
ἰηρ-ἤοοσ. Αποῖδοσ ᾿πῆυπιδη τηοεϊπῃοὰ οὗ ῥγὸ- 
νεηίηρ ΤΠοτ ἔγομι Ἔν νν ἢ 1]5ὲ οἡ [ἢ 6 [Ὠγοϑῇἢ- 
ἰῃν -Ποοσ 15 πιοηοηεὰ ὈὉγ ΖΕ] ἸΔπ, " Ηἰβι. Αἡη.᾽ 
Ιν. 2ς. ἼὙΒε εχργεββίοη βοῦς ἐπὶ σωρῷ νγᾶ5 
πλῤῥαλατοι (Εἔ. Βοομβατί, " ΗΙἜγοζΖ. 11. 40.) 
6 ῥγδοίίοε οὗ {πγοϑῃηρ ΟΥ Οχϑη [258 τὸ- 

ἰδιηδὰ 115 Βοϊ]ὰ ἱπ ἴθ Εδϑῖ, ἃ5 μδ5 ᾿ἰκονγὶϑο {86 
Βυπιδηο συὶς οὗ {86 ἰεχί. 
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ΤΑΔΙΤΥ ΜΙ Πουϊ υὔΐο ἃ 8(ΓΔΠΡῈΓ: ΠΟΥ 
"ΟΣ, ιν. Π ϑΌΔ Πα 8. ὈγοῖμαΓ 5641] ρὸ ἱπ ὑπο 
"αν. Π6Ι, Δη4 τᾶκε ἢδγ ἴο ἢϊηι ἴο ννἱΐε, δπά 

Ρογίουῃη ἴΠ6 ἀυτγ οὗ δῃ δυβοδηά 8 
Ὀτοῖδῃοῦγ υπίο ἢοΓ. "175 

6 Απά [ἴξ 5}|41}1] Ὀ6, φαΐ τς ἢγϑβί- 
Ὀογῃ νη Ϊςἢ 816 Ὀελγοῖῃ 5}4]1] βυιςσθοά 
ἴθ 16 πᾶπια οὗ ἢὶ5 ὑγοῖδογ τυῤίερ 1ς 
ἀεδά, τῃδῖ ἢ15 παπηὲ θὲ ποῖ ριζ ουξ οὗ 
[ϑΞγδεὶ. 

7 Απά 1 τὲ πιδη ἴἰκε ποῖ ἴο ἴακε 
"ΟΣ, ικ. δ15. ἢ Ὀγοῖμετ᾽ 5 νέα, τπεη ἰεῖ ἢΪ5. Ότο- 
"παν: ἷΠΟΓ8 ΜΙ ρΡῸ Ὁρ ἴο ἴδε ραῖε ιπἴο 
“ἤμι4 ἴπε εἰάειβ, δηὰ 8ᾶγ, 4 ΜγΥ δυβθαπα᾿ 8 
7. Ὀγοΐμεγ γαίιβεῖἢ ἴο ΓΑῖϑα ὉΡ ππῖο ἢ]8 

Ὀτγοῖθεῦ ἃ πᾶπιῈ ἰηῃ [5Γδ6], ἢς ψν}}} ποῖ 

δ---10. ἂν οὗ ἰονισγαῖο τηλγγαρθ. ὙΠῸ 
Ἶανν οὐ {Π]5 βιιῦ͵οςξ 15 ποῖ ρεςσι δῦ ἴο {86 
ανγϑ, δαΐ 15 ἔουπάὰ (8566 οῃ ὕδεη. χχχνυ!. 8) 

1ῃ 411 δϑϑθῃ4) ἴδο 54π|6 διποηρβῖ νᾶ- 
τίουβ ΟἸδπΐδὶ ἡδίίοηβ, δηοῖϊθηΐζ δηὰ πιοάσγηῃ, 
δηὰ Ἔχ ϑῖβ δῖ ργοβεηΐ δπιοηρϑὶ ἴμ6 δουῖῃ Α π|- 
οδη {π|ῦε5 (Οο]εη5ο, "Ῥεηϊ. ὶ 54); διποηξβϑῖ 
[86 Αγδοίδηβ (Βυγοκβδγάς, ὁ Νοῖδβ,ἡ 1. 112); 
διηοηξϑὲ [86 1) 565 (ΝΟΪΠΟΥ, “ Τγανεὶβ, 11. 
δ): δηά διηοηρϑί ἴΠ6 (ΓῸ65 οὗ ἴΠ6 Οδυςδϑι5, 
(Ηχιμδυβεη 5 . Ὑγαπβοδιιοδϑία, Ρ. 403). [ἰ 
56 ΟὈνίουβ ο Οεπ, χχχυῖ., νΒοτα τ 8Ρ- 
ῬΘΔΓΒ 85 ΓΑ ΠΊΠ1ΔΥ δηὰ σοσορηϊζΖοά οἡ 41} μδηάς, 
(δῖ Μοϑεβ αἀϊὰ ποῖ οὔξὶπδῖς ἰἴξ : δηὰ ἴῃ ἔδςϊ 
16 συ]θ5 ἴῃ ποθ νυ., πκὸ ἴῆοϑθ ὕροη ἀϊ- 
νοσοθ, ἀο Ὀιυὲ ἱποογροσγαῖθ ὀχ ϑιϊηρ ἱπηγηθτηο- 
ΤΊΔΙ] υϑᾶρό8, δηὰ :πἰγοάϊοθ νᾶσίουβ ὑγ156 ἀπά 
ΡΟΙς Ἰιπδοη5 δπὰ τη ραίοη5 οὗ ἔβοιι. 
ΤΠ τοοΐῖ οὗ [πε ΟὈΪΙΡδίοη ἤόγὸ ἱπιροβϑὰ τρ- 
οὐ ἴδε Ὀγοΐδεσ οὔ ἴδε ἀροθδϑοά διυιβραηά 
1165 ἴῃ 186 ρυιπιϊεῖνο Ἰἀθα οὗ ἢ] ἀ]θβθηθϑ5 Ὀεϊηρ 
ἃ ξτοδῖ Ἅδη τυ (οἴ. Οεη. χνὶ. 4, δἀπὰ ποῖδθ), 
δηά οχεποϊίοη Οὗ ΠΔΠ|6 δηὰ ΤΆ οπθ οὗ [Π6 
δτολιοσι (ῃδῖ σου]ὰ Πάρρθῃ ω ΙΧ. 14; 5. εἰσ. 
11---ἰς). ὍΤὸ ἀνεγῖ [15 ἴἢ6 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ στ] 65 
85 ἴο ᾿η[ΟΥ-ΤὨΔΙΤΙΑ ΣῈ ἃγῸ ἴῃ {πὸ σᾶ96 ἴῃ 41165- 
[ίοη (ςἶ, [,εν. χν]. 16) 5εἴ 45:46. Θῇε ΟὈ]}- 
ΒΑ Οη νγᾶ5 οπεσουϑ (ςἔ. σύ} ἰν. 6), ἀπὰ πιρῃξ 
6 τερυρπηδηῖ ; δηὰ 11 15 Δοσογά!ηΡ}Υ σοηβιἀθτ- 
ΔΌΪΥ τεἀυςεα δπὰ γχεϑιγςίοα ὉῪ Μοϑοβ. [ἴ 
ἀϊά ποῖ ἰδ δὲ 41} υπ|655 ἴῆς Ὀγεΐδγοη “ἄν ]]} 
τορείμοῦ:" 2.4. Ὁη]655 ἘΠΕΥ εσε πε ΟυΓ5. 
Τῆδ βυγνίνίηρ Ὀγοΐδοσ ἔγοπλ ἃ ἀϊϑίδηϊ ΠΟΠῚΘ 
νγ85 ποῖ ἴο Ὀ6 ὀχροςοϊοα ἴο ἔεϊςἢ [86 ψιάονν, οὐ 
Ῥεγπαρϑνιάονσ, δηὰ πΒουβοῃο]α, ἀπά ἴδκο [πο πὶ 
ἴο Βίπηβοξ, [{ νου]ὰ 5θοτῃ (ΚᾺ 1ἰ. 2ο, 111. 9) 
1(ηαϊ (ἢς οῇῆος ἴῃ ϑςἢ ολ565 ἀδνοϊνοὰ οἡ ἴῃς 
ποκί πο θουγίης ΚΙΠϑπΊΔη: ΟΥ̓ ΡΟ ΔΡ5 (ἢ ς 
ἴογπὶ “Ὀτοιγοη " υ. ς 5 ἴο δε υπαετιοοά ἴῃ 
115 ΠΊΟΓΟ ΞΟΠΟΓΑΪ 56 η56 85 δαιἰνδὶοηΐ ἴο ““ΚΙη5- 
πιθη." Τῇ ἕδος ἴδδὶ ἴποϑο δυγδηζοπηθηΐβ 
Ὅγοτο Ὑ61}} υπάοτϑιοοά 5ιιροεγϑοάθα ἴῃ6 πθοθ5- 
δ γ οὗἨ  πιπυ ΕΥ̓ τ] ηρ συ ἢ} Ροϊηΐϊ8. Μοϑεβ 
ῬοτΥΠ 5 ὀϑοᾶρε το ἴδ πηλυτίαρσο ΔΙ ορΈ ΠοΥ, 

ὈΕΌΌΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝ. 

---....ς-.. ἀπεβρττοση 

[ν. 6---10. 

ϑ9 Ρεγίογαι ἴῃς ἀμ οὗ ΠΥ Βυβθαπὰ 
Ὀτγοτῖῆογ. 

8 ὙΒεη τῆς εἰάετβ οὐἨ ἢ5 οἰΕΥ 5}8]]} 
ο4}1} πὶ, Δη4 βρεὰκ υἱπῖο ἢϊπὶ: ἂδπά 
ἱ ἣς βἰδηά 10 21. ἀπά 8δγ, 1 {κα ποῖ 
ἴο ἴᾶκε δογ; 

9 ἼΠεπ 5}4]1] 18 Ὀγοῖμεγ᾿β τνἱέε 
ςοπλς ὑπο δῖπνκ ἰῃ πε ργέβεπςα οὗ ἴῃ 6 
αἰάετβ, δηά ἰοοβε ἢΪ5 5106 ἴτοπὶ οὔ ἢ]8 
ἔοοϊ, δπά 8ρῖϊ ἴῃ ἢἷ5 ἴδςε, δηὰ 5}4]] 
ΔΠΒΨΕΓ Δηά 840. 0 541 'ζ Ὀ6 ἀοπα 
αηἴο [παῖ πγλη τπδῖ Μ}1}1} ποῖ δι] 4 ἃρ 
ἢ]8 Ὀγοῖμ τ᾿ 8 ἤοιι86. 

ΙοΟ Απά ἢϊβ πᾶηπια 5}4]}] 6 οδὶ δά 1π 
βγεῖ, Τῆς μοιιβε οὗ ἢΐπὶ τπλὲ παῖ 
ἢϊ5 8ῆος ἰοοβεα. 

τπογείη ἱπίγοάυοίϊηρ ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ ἃ ΠΟῪ τεΪδχ - 
δἰΐοη, 1 ΔῺΥ Ὀγοῖβογ-ἰἢ οἶανν ργεΐοστοά ἴο 50 Ὁ- 
ταῖϊῖ ἴο τεργοδοὴ : υν. 7, 8. [ἴῃ οἴδεῦ νόογάσ, 
186 ἀυτγ 5 τοσορη!Ζοὰ 85 οἠς οὗ αβεςίίοη ἔοτ 
ἴδε ΠΙΘΠΊΟΓΥ οὗ ἴΠ6 ἀεδοοαϑοά; ἴἴ 15 ποῖ οὔὸ 
ὙΒ ἢ οουϊά Ὅς Θηΐογοριὶ δὲ ἰδανν. Ὑπδῖ 1ἴ 
σοητἰπιιοά “ἢ ΥἱπΠἀϊ οΟὐϑογνδηςα᾽" ἄονπη ἴο 
186 ΟἸγϑιίδη ογὰ 15 ἀρραγθοηΐ το 81 Μαῖίϊ. 
ΧΧΙΙ. ἃς 54.,) δηὰ [ἢ6 ΡάΑΓΔ116] Ῥαϑϑαρὲθ ἴῃ δῖ 
Μαζκ δηά δὲ [,υκΚ6. 

δ. πο εὐϊἰ Τὰς πὸ 5οη." Βυΐ ἴδε 
Θχ σίοπορ οὗ ἃ ἀδιιρδίοσ ννου]ὰ οἰ ΑΥΪΎ ϑυβῖῆςο, 
ἀηὰ 50 ἴδε ἈΔΌΡΙη5 δάνο δἷνναγβ υπάογβϑίοοά. 
ΤΕ ἀδυρδίοσ υνουϊὰ ᾿πμογῖς (ἢς παᾶπὴθ δηὰ 
ΡΓΟΡΕΙΥ οὗ {πῸ ἑαῖδεγ; οἷ Νυπ). ΧΧΥΙ͂. 1- τ. 

9. ἴρωε δὶ “ὅοε γον ο δὲὲ ,οο1] [Ι͂ΐῃ 
οκθοη οἵ ἰδἰκίηρ ἔγοπι [Π6 ὑην]}}Ἰρ ὉτοῖδοΥ 
411 Τρ ονοῦ ἴΠ6 νν δ δηὰ ὑσγορεῦγ οὗ τῇς 
ἀεδοραϑθά, ῬΡ᾽δηΐης [86 ἔοοϊ οἡ ἃ 1πιηρ νγ853 
Δ 5.1.4] δυτήροὶ οὗ Ἰογάϑῃιρ δηὰ οὗ ἰδκίηρ 
ἀμ αρέρα μὴ: (οἴ. σε. χΙΐ, 17; [ο8}. χ. 24), ἀπά 
οοϑίηρ ἴῃ6 5ῆοδ δηὰ παπάϊηρ 1 ἴο δῃοῖδεσ ἴῃ 
᾿|Κ6 ΤΏΔΠΠΟΙ 5 ρηι Ποά ἃ τοηυηςϊδίίοη δηα ἴγῃ5- 
ἔεγ οὗ τῆ δπὰ Ἐπ|6 (εξ, ἈΝ ἱν. 7, 8). 5. Ἰχ.Ἅ 
8, ἃ ον]. 9, ἅγῈ 4180 ἴο θ6 ῃποῖεα ἤοῖο, 1 
[86 ΘΧργεβϑίοη “"ουοῦ Εάομῃ Ψ1] 1 οαϑδὲ ουξ 
ΤΩΥ 5806, 15 ΓΙΡΒΕΥ υπάογϑιοοά Ὁγ ὅπ [ἐνσ5 ἢ 
δΔυϊΠοσἴ65 ΣΘΠΟΓΑΙΥ ἴο πηοᾶη “ οὗ Εάοτῃ νν}}}]} 
Ιἴκὸ ροβϑεββϑίοη."" Βιυγοκμαγαάΐ (’ Νοῖοθβ ου 
[ῃΘ Βοίοιίηα᾽ 1. 112) 5ἰδῖοβ ἴπαΐὶ ἤδη ἃ Βο- 
ἀουΐϊη Βυβθαπά ἀϊνοσοθβ ἃ ΓΌΠΑΝΝΑΥ τἱΐδ, ἢΘ 
Ὠ5Ό4ΠΥ 54 γ5.: ὁ 506 νν88 ΤΥ 5!ΠΡΡοσ, 1 ᾶνὸ οαϑῖ 
Ποῦ οἵ" ὙΤἢο νἱάονν ΠοΙῸ 15 ἀϊγοςϊθα Πουϑοε, 
ἃ5 ἴῃ6 ῬΑΙΓῪ 5:15 ηϊ6ἀ δηὰ ἰπ]υγοά, ἴο ἀορτγῖνο 
μοῦ Ὀγοίβογοϊποἶδνν οὗ ἢϊ5 5ῆο6. 
“» ἰπὶ δὶς 3.6] Ασςςογάϊηρς ἴο ἴΠ6 ἈΔΌΡΙη5 

εἰ δεξογε ἣϊ5 ἕλος." ὙὍὙΠςὸ Ηροῦγενν νν}}} Ὀδαγ [15 
86η56, Ὀυΐϊ ςἕ, Νυπι. ΧΙ. 14. Ὑδο δοϊΐοῃ οὗ 
σουγβο 15 ἱπιεηάδαὰ ἴο ἀρρταναῖθ ἴπῸ ἀἴϑρτϑοθ 
᾿σοηςεοῖνοα ἴο δἴζδοι. ἴο ἴῃς σοπάιυςϊ οὗ ἴΠ6 
ΤΏΔΏ 

10. 72ὲ βομτ οΥ᾽ ῥὶ»ε ἐδαὶ δαΐδ δὶς σδοθ 
ἰοοοἢ Ἑαυϊνα]εηΐ ἴο “186 ἤουϑε οὗ [86 ὈᾶΓΕῈ- 



ν. 11---τ.]} 

ιι 4 νΠεη ππδϑη βἔγίινα τοροῖδογ 
ομα ἢ Δποῖποῖ, δπά τῆς νι οὗ 
τῆ6 οὔα ἀγανγοῖῆ πϑᾶγ ἔογ ἴο ἐδ ϊνοῦ 
Ποὺ Πυβρδηά ουἽοο [6 ἢαπά οὗ Πἰπὶ 
τῆλ βηλτεῖῃ Πἴπα, ἀπά ρυτίοῖῃ ἰοστῃ 
Πεῦ Βιαπά, δπά τἈκεῖμ δϊπὶ ὈΥῪ τπε 
βδογεῖβ: 

12 ἼΠΠοη δου 8δαϊς οὐΐϊ ΟΥ̓ Ποῖ 
μιαηά, τὨϊης ἐγε 5841} ποῖ ρὲ δέν. 

18 4 ἼἼΓου 5μιαῖς ποῖ ἢδνε ἰῃ τῇγ 
"Ηεῦ, δὰρ ἰἀΐνετβ Ὑγεῖ ἴδ, ἃ ργεαῖ δπά ἃ 
κὐρῥῤωμω τς ΤῊ ἢ 

14 Του 504] ποῖ πᾶνε ἱπ τῆϊπὸ 
ΗΟ πὰ δόῖιβο  ἀΐνεῖϑθ πιδᾶϑιιγεβ, ἃ ργεδί Δη4 ἃ 
ἀνίαν 8ΓΩΔ]}, 
Ὡ Ις βμὶ ἴῇου 5Π41: ἢανε ἃ ρογίεςξ 

Δη4 Ἰυδὲ ννεῖρῃ!ϊ, ἃ ρεγίεςξ ἀπά [ι5ῖ 
ΓΤ ΘΑϑΙ ΙΓ 504]. του ἢᾶνε : τῆδὲ τῊγΥ 
ἀλδλγϑ πιᾶὺ ὃς ἰεπριμεηεά ἴῃ ἴδε ἰαπὰ 
ννὨ ἢ τῆς ΠΟ τῆγ ΟΟά ρίνεςῃ ἔδες, 

16 Εογ 411} τῆδὲ ἀο 8ις ἢ τἈ]ηρ8, 
απά 411 τῇδε ἀο πηπρὨτθουβ]γ, ἀγό ἃΠ 
Δοπιϊπδίίοη ππῖο ἴπ6 ΠΟΚῸ τῆγ σα. 

ἄωρον, 17 ΓΤ “Ἀεπιοπιδεῦ νη Απιάὶεκ 

ΘΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧν, ΧΧΝΙ. 

ἀἸά ὑπο ἔδες ὉῪ τπ6 νγαγ, νθεη γε 
ὑνεγα οοπλα ἔοσῇ οὐ οὗ Εργρι; 

18 Ηον ἢς πηεῖ ἴπεὸ ὈΥ ἴΠ6 ὙΨΑΥ, 
Δηα 5πιοῖα ἴῃς Πιπαπιοβῖ οἱ ἰδε, ἐυεπ 
4}} ἐῤαὶ τυόγε [ες Ῥε πὰ τ 66. ἤθη 
του τυσεί [απ δηὰ ὙΥΘΆΓΥ ; δπά δε 
ἔδεατεά ποῖ (οα. 

Ι90 Ὑπετγείοτε ἰξ 8021] 6, ψῆεη 
τες ΓΟᾺΡ τὴγ (ὐσοά Βαῖῃ ρίνεη τῃ66 
Γεϑὲ ἔτοτῃη 41 τῃϊ]ηε Ἂπεῆλε8. στουηά 
δροιῖ, ἴῃ (ἢς ἰλδπά ψῆιςοῆ τῆς ΠΟΚΡ 
ΤΥ (ὐοά ρίνειἢ {πε6 “ὃν δπ ᾿πῃ6- 
Γδηςε ἴο ροβ8688 ἐξ, ἐδαΐ τῆοιι 5}ῃα]ς 
δῖος οικἍ τῆς τΓεπιοηιγάπος οὗ Απηδὶ εἷς 
ἔτοπι υπάογ ἤδάνθη ; ἴδοι; 5ῃα]ς ποῖ 
ἰοσρεῖ 22, 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΥΙ. 
1 77: εορ γείο»ε οὗ ἀνε ἐλαΐ οδεγείλ 116 δατξε 

ΟΥ̓ “ηεγωῖ. 1 7.λ4 2γαγεγ οὗ λένε ἐδαΐ 
σα ἀὲς {ἀγα γοαγ᾽ς ἐἔες. τό 7.4: εσυέ- 
»αρέ ῥείυεό Οοα ἀπά 4ἠε 2εορἤε. 

ΝῺ ἰδ 5}8}} θ6, ψῆθη του ἀγὲ 
ςοπῖα ἰῃ τἰηῖο ἴπῸ6 ἰαλπὰ τνῆϊς ἢ 

τε ΓΠΟᾺΡ (ὮῪ (ὐοά ρίνειῃ δες Μὴ γ 

ἔοοϊοά οπο. Τὸ γοὸ Ὀατείοοϊ νγᾶβ ἃ ἰβῃ 
οὗ ἴδε σηοϑβὶ δο͵]εςξ σοπάϊτίοη ; ςξ, Δ 85. χν, 20. 

11, 15. ὝὌὝΠε α5ὲ ἰὰνν ἰαϊὰ ςσοτίδίη Ὀυτάθη-» 
5016 ΟὈ] ΙΔ Οη5 ΟἹ πιθη ἔοσ ἴπῸ ργεϑεγνδίίοη 
οὗ τῆς Δ π}}}165 οὗ τοῖς Ὀτεῖῆσεη. [ἰ ἰ5 πον 
Το] οννοὰ ὰὡρ ΟΥ̓ Δποίποσ, νης ἢ ἱπιροϑὸβ ἃ 
56ΥΟΤΟ ΡΟΠΔΙΓΥ Οὐ ἃ νγογηδη ὑγῆ0 ὈΥ ἃ 504 Π|6 1655 
δεῖ 5ῃου]ὰ Θηάδηρεῦ οὐ ἴδῖκα ἀνα [6 Ὦορο οὗ 
οἤἴβρυιηρ ἔτοπι ἃ τηδη: ςΐ, ἔχ. χχὶ. 22. ΤῈ 
ἃς τη 4υιδίίοη ννᾶ5 ργο ΔΟΪΥ ποῖ γάσγὸ ἴῃ ἴΠ6 
ἘΠπ|65 δηὰ σουπίγιοεβ ἔοσ ψνῃιοἢ (ἢ6 αν οὗ 
Μοβεβ ννᾶ5 ἀσϑίρποά, Ὶὶ ἰ5 οὗ σουγϑε ἴο ὃ6 
υηάοτοϊοοά {πὶ ἴπῸ ἃοῖ ννᾶ5 νι}, δπὰ τῆδὶ 
(86 Ῥγεβοσι θεά ρυπϑῃπηθηΐ νγου]ὰ Ὀς ἰηβὶοϊοά 
Δοσοσχάϊης ἴο βεπΐθηςε οὗ ἴπε πάρε. ὉΠ15 15 
{06 ΟὨΪΥ πιἘΠ Δί οη ργοϑογι θεὰ ὈΥ ἴπὸ Πἃἂνν οὗ 
Μόοϑβοβ, 1655 νγὸ ὀχοθορῖ ἴπ6 τοϊδ]δίιοη Ργθ- 
βοοα 85 ἃ ρυπιϑ;πηοηΐ ἔογ [Π6 ἱπῇϊςςίοη οἡ 
ΔΠΟΙΠΟΓ οὗ ὈΟΟΙΠῪ ἱπ]ιτοβ, [κὸν. χχῖν. 19, 20. 
Βυΐ τπδῖ ἰανν ψνου]ὰ 5οἰάοπι Ὀ6 σαττιθὰ οὐ ἰπ 
[Π6 Ἰοεῖοσ, 

18--19. ΟΥ̓ ἀυζ,65 ἰονγαγὰβ οὺῦ ποῖοι» 
ἴῃοϑ6 νυ ἢ] ἢ ΟσοΓ πηοβῖ ἔγοα ἘΠ ΕἸΥ ψν}}} Ὀ6 ἴο 
6 Ιερίϑιαῖοσ [ῃ6 πιοϑὲ ἱπιρουῖϊαπῖ, ὙΠπδῖ οὗ 
ΒΟΠΕΒΙΥ͂ ἴῃ ἴγὯ46 ἰ5 [πογείοτγε εἰ ρΒΑτ Δ] 6Π- 
[οτοθά οὔσθ ΠΊΟΙ ἴῃ σοποϊιπίοη (ςξ, 1,εν. ΧΙχ, 
245, 26). [Ιἴ 15 ποϊθνοσίηυ ἴμδὲ [ομη ἴἢ6 
Βαρξϑὲ ρυΐῖβ ἴδς 1κ6 ἀυτοβ ἴῃ (ἢ6 ἔοσχείγοπί οὗ 
ἢ15 Ὀγεδοδίηρ (εἴ, 88 Πα 11}. 12 544.) ; δηά 
τυδὲ ἴἢε Ῥτγορδμεῖβ᾽" (ςἔ. ΕΖεΚκ, χὶν. 1ο---ἰᾶ : 
ΑΠπλοβ υἱῖϊ. 8; ΜΙς. νἱ, το, 11) δηὰ “(ἢς 
Ῥ521π|5᾿ (Ρτγον. χνί. 1ἱ, Χχ. 1ο, 23}, Ὠοῖ [655 
(δὴ “186 1 ἀνν,᾿ ΘρΘΟΙ ΔΙ ᾿πϑῖϑὲ οὐ ἴδοῖη, 

ἘνΟΤΥ ρατὶ οὗ δοπρίυτγε ἴῃ ἕδςϊ ρίνοβ στηυςῇ 
Ργοπιηθδηςς ἴο ἔΠε56 ἀυ[65. 

18. ἀμυεν: «υεἰσ δι. 111, "(4 βἴοπο δῃά ἃ 
δἴοῃθ" 2.6. δἴίοῃεβ οὗ πηθη.8] τνοὶρῃῖβ, (ἢ6 
᾿ΡῖοΥ ἴο 561} ἢ, ἴῃ6 Ποανίοσ ἴο ΒΠΥ ψ ἢ, 
80 ἴῃ 5. ΧΙ! 2 "4 ποαγί δηᾶ ἃ ποδὶ" τηθδης 
(4 ἀου]θ- Ποατγί.᾽" ϑίοποϑ ψγοσα υδοὰ ΌΥ [Πς 
|[ονν5 ἰηϑῖοδά οὗ Ὀγᾷϑϑ οὐ Ἰοδά ἔοσ {πεῖν νγοῖρ ἢ(8, 
85 655 [140]6 ἴο ἰοϑα δηγπηρ ἸΒσου ἢ τυϑῖ οὐ 
ὙΥΘΑΓ. 

156. ἐῤαὶ ἐξδγ ἀκα» »ιαῦ δὲ ἰεπφίδεμπεά 2 ἐδὸ 
ἰαμαΠ ΕΓ. ἰν. 26, ν. 1:ό. 

17---19. Ονοῦ δραϊηξὶ ἴῇοϑο ἀυτ165 ἢ ἢ 
ΔΙῸ βυπηθαὰ ἃρ ἰῃ ἴἢ6 ννοσγάς “ἴδοι 5Πδἷῖ 
ἴον 1ῇγ πεϊρῃθουσ 45 (γϑοὶξ ἢ ἴἤετε σἰδπά 
Βοννονοῦ ἔοσ ἴπε [ονν δηοῖδου ϑεῖ οὗ Δὴ ορρο- 
ἴθ παΐυσο ἰοννασγάβ ἴπΠῸ θποιηθα οἵ Οοά δηὰ 
ΗἰΚ5 κιπράοπι. [ἴ νγᾶ5 ποῖ δῆεσ [86 βριίσίῖ οὐ 
Τηϊβϑίοη οὗ ἴπεῸ 1,4'ν (εἶ, 88 1Τακο ἰχ. ςς, ς6) 
ἴο δἷπὶ αἵ ονογοοζηΐηρς ἰηνεΐοσαϊε ορροϑι[οῃ 
ὉΥ ἴονο δηὰ Ὀγ δἰζεσηρῖβ δὲ σοηνοιβίου. ὙΠῸ 
ανν ἰδυρῆξς Οοα 5 δαϊγεὰ οὗ ἷἰη δηὰ οὗ τὸ - 
θΕ]]ΠΙΟπ ἀραϊηδὶ Ηἰἶπὶ ὉΥ Θη]οϊπιηρ ἴῃς ἜΧ(πο- 
(ίοῃ οὗ (ἢ6 οὐδιϊπδῖθ δἰπποσ. Ὑδὸ Ατηδ εκ ῖο5 
“οτ ἃ Κιηάγοα Ὀἷς (Όβδη. ΧΧΧΥΪ. ᾿ς, 16); 
δηὰ Ἰἰνίηρ 858 ΠΟΥ ἀϊὰ ἰπ ἴπ6 ρεηϊηϑι δ οὗ 
δ᾽ ηδὶ, ΠΟῪ οουἹὰ ποῖ Ὀυΐ παν ν»Ὲ}} Κπονγῃ 
16 πιρΥ ἂδςοὶβ Οοὰ μὰ ἀοπο ἴοσ Ηἰβ ρθορὶἊς 
ἴπ Εδγρῖ δηὰ ἴδ Ἀδρὰ 864: γεῖ [ΠΟΥ πιδηϊ- 
ξεβιοὰ ἔσοτι ἴπΠ6 ἢἤγϑί ἃ ρεχϑίϑίθπε Βοϑι ΠΥ ἴο 
15τδε] (ς Ἔχ, χνὶϊ, 8, 8ᾷηἀ ποίε: Νυπὶ, χὶν. 
445). ὙὝΒΟΥ ρῥγονοκοὰ τδβεγείοσγε 186 ϑεηΐεηςς 
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Δῃ ἱπμεγίίδηςσε, δηά ροββεβϑϑεϑῖ [ἴ, δηά 
ἀννε ]οϑὲ τῃογείῃ ; 

2 Τμαῖ τῇου 5μα]ῖ ἴαΐζε οὗ τῇς 
ἢτβθὶ οὗ ἃ}} τῆς (τυϊξ οὗ τῆε φαγῇ, 
ψνπῖς ἢ ποῖ 58] Ὀτίηρ οὗ τὴγ ἰαπά 
τπλὲ τῇς ΟΡ ΤΥ Οοα ρίνειῃ τπεα, 
δηά [αἷς ρυζ ἐξ ἰῃ ἃ δαϑβϑίκεῖ, δπά 813] 
δο υπῖο ἴδε ρίδος ψ ῖςΒ τὰε ΟΡ 
τῆΥ (οὐ 5}}} σῆοοβε ἴο ρίδςε ἢ]8 
πδῖης ἴδεζγα. 

Απά τῆου 81] ρὸ υηΐο ἴδε 
ΡΓΙαβὲ τῃδῖ 541} θὲ ἱπ τῃοβε Ἂλγ3, 
Δηὰ 54Υ υπΐο Ὠἰπι, 1 ῥγοίεββ {18 ἀδ 
υπῖο ἴῆ6 [ΚΡ τὴγ (ὐοά, πᾶς 1 δηὶ 

ΠΕ ΠΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΥΙῚ. [ν. 2-. 

οοῖα ὑπο ἴδε σουην ψνμῖςἢ τῆς 
ΓΟΒῸ δνγᾶγα ὑπο οὐὖγ ἔδίΠογβ ἔοσ ἴο 
δῖνε 8. 

4 Απά {δὲ ρτγίεδε 51|2}} ἴαϊε τὴς 
δαβκεῖ ουΐ οὗ τῆϊης μαπά, δηά εῖ ᾿ξ 
ἄοννῃ Ὀεΐίοτς τῆς δἱϊαγ οὗ τῆς ΓΟΚΡ 
τῆν Οοά. 

Απά που 5μαῖξς βρεαὶς δηά ϑ54Υ͂ 
δείογε τε ΓῸΚ τὴγ Οοά, Α ϑγτγίδη 
ΓΕΔΟΥ ἴο ρεγίβῃ τῦῶς ΤΥ μοῦ, ἀπά 
ἢε νεηῖ ἀοννῃ ἱπῖο Εργρῖ, ἀπά 53ο- 
Ἰουγπεά τπετε ἢ 4 ἔενν, δηὰ θε- 
οᾶπγε ἴμεγα ἃ παίίοῃ, ργϑδῖ, πιΐρμγ. 
Δηά ροριυΐουϑ : 

Πογα ργοπουπορά, νῃῖς ἢ νν85 ἐχεσυϊοὰ δὲ ἰδϑῖ 
ὈΥ 84], 1 8. ΧΥ, 

σηαρ. ΧΧΟῚ. Το τοῆοαγϑαὶ οὗ τρηίβ 
δηὰ ἀιι165, Ρυ δ. πὰ ὑγίναϊθ, τούτη ηδίθθ ἴῃ 
1815 σπρίογ ἢ ἴννο ᾿υγχιῖςαὶ οηδοϊπηθηῖβ. 
ΎΒοθα ἢδλνο ἃ οἶθαγ δπὰ οἷοϑε γείοσεηςσα ἴο ἴἢΠῸ 
ὙΠο]6 οὗ ἴππ ργοοθάϊηρ ᾿εριϑἰδοη, δηὰ ἔουτῃ 
ἃ πιοϑδῖ ἀρργοργίαΐε δηὰ 5 βηιβοδηῖ σοποϊυβίοη 
ἴο 1, Οη ἴδε ρεγξοστηδηςα οὗ 115 ρατὶ οὗ πα 
ςσονοηδηῖ, νν Ὡς ἢ τε ῥσενίουβ Ὀοοΐ5 δηὰ σμᾶρ- 
[675 δᾶνε δεῖ ἔοσίῃ, ἰϑγδοὶ νγᾶβ ἴο ὃς ρυϊΐ ἴῃ 
Ροβϑοϑϑίοῃ οὗ σοάΐβ ργοπιῖϑεβ. ὙΝΒθη {Π|656 
δῃουϊὰ Ὀς τολ]12οὰ (τυ. 1) οδοῖ [5γαο} 6 ἰ5 
ἀϊγοςϊεά, ἔογ ὨΙ πΊβο Ε ρουϑοηδ νυ δηὰ 4150 88 Ομ6 
οὗ {πε σονεηδηΐ ρθορὶθ, ἴο πλδῖκο ϑοϊοσηη 80- 
Κπον]θάρτηθπις ἴῃ ἀδοὰ δπὰ ϑγηδοὶ οὗ σοάβ 
ΛΒ] ποββ, ὈΥῚ ργεβοηϊτηθηξ οὗ ἃ θαϑκεῖ ΠΙοὰ 
ψῈ} βγϑιτυ5, ἀπὰ τη ποσὰ ΟΥ̓ τεοϊδίοη οὗ 
[86 βοϊθσηῃ ἴοστηια ργεϑοσι θὰ ν. 2 πὰ υν. 
ς-π- πιο. ὍΤὨ15 {ΠΔΠ ΚΘΡΊν Πρ 15 580 ογάρὰ ἃ5 ἴο 
ἜΧρτθβα ἴπ6 δηῦγο ἀδθρεπάθηςε οὗ ἴῃς ΟΠΈΓΟΓ 
δηὰ ἢ15 παίίοη ᾿ροὴ σοῦ β βύδοθ δπὰ ΠΊΘΣΟΥ͂ 
ἴογ 411 {πεῪ μαὰ δπὰ 4]1 ἴΠπεὺ σεῖο, δπὰ ἴο 
σδεςῖκ [πο 96] γ ρΐθουβ [ει ρεῦ Β ἢ πρἢϊ 
ὈπΠάεΥ ἃ σονεπδηΐ οὗ ψοσκθ Ὀ6 ἐχρεςοίεὰ ἴο 
ἄἀενοῖορ ᾿(ϑεϊξ, 

Βυΐ [86 σοπίπιδηοο οὗ Οοά 8 ὈΪΟβϑίηρϑβ νν5 
σοπίηρεηξς οὐ [5γ86]5 οδεάϊθσῃςθ. ΤΠ οὐ- 
οδϑίοη οὗ ἴ86 (τὰ ΠΕΠΕ (Ὁ. 12) 15 Δορογάϊηρ! 
Δρροϊηϊθὰ δ5 οὴς ἴὺσ πιλκίηρ ϑοϊθπηη ἀθοΪα- 
ταῖϊοη δηὰ ὑγοΐδδεδίοη οὐ ἴῃ ρατί οὗ δεῖ 
Ιϑγαθῖῖα [παῖ 6 ΡΘΓΘΟΏΔΙΙΥ δδὰ δοαυϊοά 
ἈΙΠΊ561Ε οὗὨἨἁ 16 ϑενεσαὶ οΟὈΠ  ζδίοη5 ἰδ ἃ ὉΥ (ἢ 6 
Ιᾶνγ Ὡροη Ὠὶπὶ (υν. 13, 14), ἀπὰ [ῸΓ ἈΓΑΥΟΥ͂ 
θαϑοὰ ὑροη μαξ ἄνονναὶ ὑπαὶ Οοὰ οἡ Ηϊς5 
δἰάθ ψουϊὰ Ὀε ρἰεαθεά 5111} ἴο Ὁ1655 Η15 ἔϑΠΠ] 
ΡθΟρΪΘο (νυ. 15). 

Δ. ἐρομ σῥαΐ! ἰαζε 9 δε ἥγεὶ 9 αἱ] 1δε 
ὕω ὁ τε ταν] Α5 ἴδε ἔγυϊξ ννὰβ υἹβ Ὁ]6 
Ργοοῦ οὗ {πε ῖγ Ὀειης ἴῃ ροϑβϑοβϑίοη οὗ ἴῃς ἰδπά, 
80 ἴδε ρῥγεϑοηίδίοη οὗ ἴμ6 ἢγϑι οὗ ἴποῖσ ἔτι 
ἴο Οοὰ νγᾶ8 δῃ ἂςΐ οὗ σοηΐεεββίοη ἰδαῖ ΠΟΥ 
οννεὰ τμδῖ ὈΪΘοϑίηρ ἴο ΗΪπ|. 

Ου ἴδε βυδ]εςῖ οὗ ΕἸγϑε τυ 5 5866 οΐθ οἡ 
κεν. χχὶμ. το 5464. 

ΤῆΘ βιβιτυ5 μογὲ ἴῃ χυεβίίοη ἅσὸ ἴο ὕὈῈ 
ἀϊπιησυϊπῃοά ἀ11κὸ ἔτοπιὶ ἴποϑε οἴετγοά ἴῃ 80 - 
Κπον]οάριηθης οὗ ἴδε Ὀ]οβοίηρθ οὗ παγνοϑξ 
ἵει ἔχ. χχὶϊ. δο; [,ὸν. χχῇ, 1ο--17}) δὲ (Ὡς 
ρδϑίβ οὗ Ῥδβϑθονοσ δηὰ Ῥρηϊεοοβῖ, δηὰ [50 

ἔγτοτῃ [86 οἢεγίπρβ ργεβοσι θεὰ Νυπὶ. χυῇ. 8 
5Πᾳώ. ὙΠ ἰαῖῖοσ οοῃοιοιοὰ οὗ γεῤαγαΐοηε 
ἔτοπι ἴ86 ργοάυςς οὗ ἴδ δαυῖ, βυςἢ ἃ5 ΟἹ], 
βουτ, ψὶηθ, ὅτε. ; 151 [Ποϑὲ ποτα πιοδηΐ ἅσγὸ 
οὗ ἴῃς γᾶν ργοάυςε: [Π6 ξΟΣΊΠΟΥ εσὰ ἡδίοηδὶ 
δηὰ ρυθ]ς οὔετγίηρβ, ἰποϑε οὗὨ [ἢ15 σβαρίεσ ἅγῈ 
Ργναῖε δηὰ ρεύβϑοῃδὶ οπεβ. ὙὍὙΠῸ Π0]6 οὗ 186 
ἢχϑιστι 5 Ὀεϊοηρεά ἴο {πε οἸΙοἰΔ πρ ῥυοϑῖ. 

Οπ ἴδε τιοάδ ἰπ ψ οὶ [815 ἀυ ΠΥ οὗ ῥτο- 
ϑεηίηρ ἴῃς Πηϑετι 5 νγ5 δοῖΌ ΔΙ ρΡογέογιηθα 
δ66 ῃοίδ οὐ [,6Υυ. ]. ο. 

δ. ““ϑγ»γίαη γεαάν 19 ῥεγμϑ αυας »γ ζαΐῥεγ] 
ΤΟ τεΐεσθησο 15 ϑΒῆοννῃ ὈΥ ἴδῃ6 σοηϊεχί ἴο Ὀ6 
ἴο [ἀςοὉ, 85 ἴΠ6 δηςοϑίου ἰῇ νυν βοπὴ ρΑΓ ΠΟ] ΑΥΪΥ 
[86 ἔδυ γ οὗ Αὔσγαμδηι Ὀορδη ἴο ἀδνεῖορ ἱπίο 
ἃ παῖΐϊοῃ (ςξ. [5, χἸ Π. 22, 28, ὅζο.). 400 ἰ5 
οδθὰ ὦ ϑυνγίαπ (14 Ατατηβδη), ἤοΐῖ ΟΠ 
Ὀδοδυδα οὗ ἢϊ5 ον Ἰοῃρ τεϑίἀθποθ ἰῃ ΘυσΙ 
ν} [θη (Όϑεη. χχὶχ.---χχχῖ.), 85 οὺσ [ογὰ 
ννᾶ5 “δ᾽ θὰ 4 Ναζαγθηθ Ὀθοδι56 οὗ ἢ5 γεβίάεηςδ 
αἱ Ναζαγείῃ, Ὀυΐ Ὀδοδυθϑε δὲ ποτα σηδιτιοα 
πὰ πὰ ἢ]5 “δ ]άτγοη (ςἔ Ηοϑβ. ΧΙϊ. 12); δπὰ 
τας Ὀ6 541ἃ Δοσογαϊηρ}νγ ἴο θεϊοης ἴο ἴμδὲ 
ΤΑΟΤῸ ἴηδη ἴο ΔΗΥ Οἴδμεῦ ἰδηδ. ΤΠ ἀπ ρμδίοη 
οὗ [αςοῦ 85 ἃ ϑγτγίδῃ, ἔουυηὰ πεσε ΟὨΪΥ, δᾶ5 ἰοὰ 
βδοα οὗ ἴῃς Ταζρυπὶ5 δηὰ Ψουβοηβ, 4150 
Γαἰδοῦ, δπὰ οἴμοῦβ, ἴο σθηάθσ νεγῪ ἀἰϊῆετῖ- 
ΘΠΕΥ, υπάογϑίδηάϊηρ {πε ϑγγίδη ἴο Ὀς 1, Όδῃ : 
“Α δϑυπδη νγᾶ5β ἀδβδίγοΟΥ ρ, ΟΥ̓ δἰπιοσῖ ἐδ- 
βίγογεά, ΙΩΥ ἔδίθευ :᾿ “γιὰ ρεγϑοαυθῦδζυγ 
ρΡδίγεπι τπιθυπι, ἡ νυ. Βυῖ [ἢ]5 ϑεῆϑε οὗ 186 
νογὰ (ἀόῤαδ) 15 ὑπραγδ!]εἶεά. Τὸ τοπάογιηρ 
οὗ ΧΧ,, (Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου) ἰ5 
ΒΑΓ, πὰ ᾿γτοσοης δῦ ]6 ὙΠ ἔπε Ρτγοϑθηῖ 
Ρυπεϊυδίοη. ΟἸΒΕΙΒ τεηάοσ [86 ψοσγὰ (ἀό- 
ῥαδ) “" νη ἀοτη,᾽" ἃ5 ἴπ ῥ5. οχίχ. σ7γό (50 
Οὐβεη, “ὙΠ όβδυγ.,᾽ Ἀοβοημι., Μδυγοσ, ὅζο.). 
ἼΠΕΥ τοίου, 45 ἀραϊηϑί ἴῃς τεηάοσηρ δάορίοὰ 
ΌὉγ ΑΟΝ.., ἴο ἴδε ἔδςοϊ παῖ [4οοῦ, ᾿που ρα Πὸ 
ἰΙεὰ ἃ ποπιδάϊς [1ἴδ, ννὰ8 γεῖ ὑυθαΥ δηὰ 
Ροννεσῖ!. Ουὖ χεπάογίηρ οὗ ἴ16 ψνογὰ 15 



ν. 6---1.4.} 

6 Απά τῆς Εργριίδπβ εν] εηςγεδιςά 
ι.5.0 Δηά ΘΠ οιοά ας, ἂηὰ ἰδλϊὰ ὕροη ι.8 
Βαγά Ὀοηπάδρε: 

ἡ Απά ψῆεη ψὲ οπεά υπῖο {ἢε 
ΓΟΚῸ (ὐοά οὗ ουὖυν ἔλίΠετβ, ἴῃ6 ΓΚ 
Πεαγά ουὖζγ νοῖςε, δηὰ ἰοοίκεά οῃ οιιγ 
αϑ]ςείοη, Δηὰ ουγ ἰάαδουγ, ἀπά ουγ ορ- 
ΓΕΒΒΙΟΙ : 
8 Απά {πε ΓΟκΡ ὕτουρῆς υ8 ἰοττἢ 

ουῖ οὕ Εργρε νι ἃ πῃ Παηά, 
πὰ νι δὴ ουϊϑιγεῖς δα ἅγπλ, δηά 
νν ἢ ρτεδλῖ τευ Ὁ] θη 658, ἀπ νυ] 8: σῊ 8, 
Δηά νυν ἢ νγοηάοῖβ : 

9 Απὰ ἢς Βαῖῃ Ὀγουρῆζ ἃ 'πῖο [ἢ ]8 
Ρίαςε, δηὰ μιδίῃ ρίνεῃ (58 τῃ18 ἰδηά, 
ευέη ἃ ἰαπὰ τὲ βονγεῖῆ νυν πλ}}ς 
ἃηἀ ΠΟΠΕΥ. 

10 Απά πον, δε μοϊά, 1 πᾶνε Ὀγουρῆς 
τῆς βηβιίγα 8 οὗ τῆς ἰληά, ννῆϊςἢ ἴδοιι, 
Ο Ι͂Νοκρ, μαβῖ ρίνεη θὲ. Απά τδου 
5: ες ἰτ θείογε της ΓΟΚ τὰγ Οοά, 
ΔΠᾺ νογβ]ρ θείοτε τῇς ΚΡ ΤΥ 
Οοά: 

11 Απά του 5Πα]ῖ τγε]οῖςε ἰπ Ἔνεῖῦ 
δοοά ἐῤίηρ ννῆϊοἢ τῆς ΓΚ τὰγ Οοά 

Βοννενοῦ ϑδυρροτῖοα ΌΥ ἰοῦ χχίχ. 12; σου. 
ΧΧΧΙ. ό, ὅζς. ; δΔηὰ 8ἃ5 τοραγάς ἴθ ἔαςϊ, 966 Πὶ8 
5: ΠΠῸΪΕΠΕΙ͂Υ βυδίδι πο ΌΥ [6 παγταῖνε οὗ σϑη. 
ΧΧΧΙ.; ἢ, χχχν. 3, ΧΙ. 2, ΧΙ]. 2, 8, ἄζε. 

«υεηὲ ἐοευη ἱπίο Ἐργρ ΟΕ. σςη. χιὶν!. 
ὀεεαηιό ἐῤέγε α παίοη] Οἷ. ςἢ, νἱ!. 7. 
Θ ηά 7. (ἕ Εχ. !1., 11... ἀπά ἵν. 
8. εδε Ζοκ ὀγουχδὲ μα γογεὁ} ΟἹ. Ἐχ. χὶϊ., 

ΧΙ, 
«υἱὲ εἶσπε, ἀπά «υἱὲ «υοπάεγ ΟἿ. ἵν. 34. 
9. αἱαμά ἐῥαΐ ποςυείὁ «οἱ» απά δοηο}] 

Οἱ. ἔχ. πὶ. 8. 
11. ἐὗοω σῥαΐὲ γελοῖος, δις.1 ΟἿ. χὶῖ, 7, 12, 

ΧΥΙΟΙΙ. 
12. Ἑδςοῖ [τά γεαῦ ἴῃ6 ϑοςοηα οὐ νερὸ-: 

(4016 {Ππ}6, ἰησίοαὰ οὗ Ὀείης ἴδκθη 85 ἰπῃ οἵ πογ 
γϑαγβ ἴο ἴῃ ϑαποῖιδσΥ, νν45 ἴο Ὀς σπιρὶογοά αἱ 
Ὠοπῖε ἰπῃ Ποβρι δ! ΠΥ δηὰ σμαγν (ςξ. χῖν. λϑ, 
49). ΤῊΣ [,ΧΧ.. Ἔχδοῖν εν [Π6 ἴσια ϑεπδε 
1π 1158 γεῦβε, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις 
τῷ Λευίτῃ καιτιλ. Βυῖ [Π]|5 (Ὠἰγὰ γεαγ᾿β8 ἘΠΠΕ, 
που ἢ ΓΟΑΙΥ ΟἾΪΥ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ϑεοοπὰ ἘΠΠῸ 
ἀἰνεγϑεῖυ δρρ] θά, 15 δι }}} ο4]|16 τς τπϊγά 
16 (ΤΡ 1. γ), 8; [Ο5ΈΡἢ. ὁ Απετν. 8. 22). 
ΤΠ ϑευθηῖ γεασ Ὀείηρς δαί ςδὶ, ἀπά ἢὸ 
1865 Ὀεῖπρ ραγδῦϊε ἴῃ ἃ (ς. ἔχ. ΧΧΙΪ. τὸ 
514.), [6 ““(Ὠἰγὰ γοατ, ἴΠ6 γεᾶγ οὗ ΕἸ ΠΡ" 
ἤοτο δ υὐοὰ ἴο, ννου]ὰ Ὀ6 οαςῇ τὨϊγὰ δηά αἰχίῃ 
ΟΥΤΠα βορίθπηϊαὶ ογοϊθ. Α5 ἴῃ δᾶςἢ οὗ ἴπεϑο 
γοδῦβ [π6 σσο]ς {Γθηηΐδὶ ϑογίεα οὗ ΕΠ Οὗ] - 
ξιιϊίοηβ ψοιυὰ δανα Ὀθθη Τοτηρ!εῖοά, {πὸ [9- 

ὈΕΠΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΥΙ. 

δδῖῃ ρσίνεη υπῖο ἔδεε, ἀπά υπίο τὨ πα 
δουβε, του, ἀπά ἴῃς [,ενίτε, δπά τῆς 
ΒΙΓΔΏΡΕΓ τῆλί ᾿ς Δπλοηρ γου. 

12  ὙΝΉεη τδου Παϑὲ πιδάς δὴ ἐπά 
οὗ τιβίηρ 41} τπε εἴπ ε8 οὗ τῆϊπε ἰπ- 
ογεᾶϑε ἴπε τῆϊγά γεαγ, τυ 'ς “τῆς ἡ Κδάρον 
γελῦ οὗ ττῆϊηρ, πὰ ᾿δϑῖ ρίνεη ἐξ υπῖο 
τῆς [,ενίτα, τῆε βἴγδηρεγ, τῆς ξτδεῖ- 
658) δηὰ τῆε ννϊάον, παῖ ΠΟΥ ΠΙΔΥ 
εδὲ νὰ πὶπ ΠΥ ρᾶῖεβ, δηά ὃς ΑΝ 

12 ἼΠΠπεη δου 5Π|α]ξ 81Υ Ὀείογε {πε 
ΙΓῸκΡ τὴγ Οοὐ, 1 πᾶνε Ὀτγουρῇς ἀνναῦ 
{πε ΠΔ]]οννεα τηϊηρβ οὐ οὗ πιῖπε ἢοιι56, 
πὰ αἷδϑοὸ ἤανε ρίνεῃ ἴπεπὶ υπῖο [ἢ6 
1, ενῖτε, ἀπά ἀπο (ἢ βίγαηρει, ἴο {πε 
ἔτ ε ]ε58, ἀπά το με ννίάονν, δοσογά- 
ἵηρ ἴο 41]1 τῆν σοπηπιδπάπιεδηῖβ ὑν!]ς ἢ 
ἴῆου Παβῖ σοπηπιαπάςα της: [ ἢανὰ ἠοῖ 
[ΓΔηΒρΙοβ56α ΤΥ σοπιπη ΠἀπΊοηϊβ8, Παὶ- 
ἴδεγ ἢᾶνε 1 ἰογροζίεη ἐῤέπι: 

14 1 ᾶνε ποῖ ελίεη τπεγεοῦ ἴῃ ΓᾺΥ͂ 
τηουγηΐηρ, ΠεΕΙΠΕΓ ἤᾶνε 1 τἌΚεη ΑΥΑΥ 
οεσῤὲί τπεγεοῦ ἔῸγ σπν ἀποϊεδη μ569 ΠΟΥ 
να ομρῥί τπετεοῦ ἔογ {πε ἀεδά: δωὲ 
ἢανε Ὠελγκεπεά το τῆς νοῖςς οὗ (ες 

ΤΑΘΙ 6 15 Δρργοργίδίεὶυ οδ] θά ἀροη, “ἤθη Πὸ 
μδὰ τηδάδ δὴ οηὰ οὗ (της ἴδ6 {Πιγὰ γϑατγ," ἴο 
τλᾶκο 50] Ἔπηη ῥγοίθεδιοη Ὀεΐίοσε Οοά [μαῖ ἢ6 
μαὰ ἀἰϊδοδαγχοὰ οδο δπὰ 4}} 85 {ΠῸῪ [6]}] ἀπο, 
δηὰ δρρ ἰοὰ 1μοπὶ 85 {πὸ ἰᾶνν δρροϊηῖθά, ἡ 
εἰγῖςι δι] ΔΙ πηοπὶ οὗ ἴἢ6 οπογοι5 δηα σοπΊρ]}- 
οδῖοα ἘΠΕ ΘΟ] αϊίοπ8 νγὰ8 ἃ ἰεδάϊπξ ραζγί οὗ 
1Π6 σἱφῃϊθοιβηθθ οὗ ἴπθὸ Ῥηδγίθθοθ: ςΐ. δῖ 
Μεαῖί. χχῇ. 22. 

ΤῊε [εννϊϑἢ ἀοοΐογβ, ἴῃ 111 σοπέοστη τυ νυ] ἢ 
ἴῃς ορί σις οὗ 1}15 ραϑϑαρο, γεχυϊγοὰ {μ6 ΔΙ ΠΠ}] 
15γδϑῖο οἡ ἴῃς Ῥγεραγαίίοη ὮδῪ οὗ Ῥάββϑονεσ 
ἴῃ οδοῖ ἔουγἢ δηὰ ϑονθηῖῃ ΥΑΓ 50] 6 ΠΊ}}Υ ἴο 
Θχαπληο ΠΙπιβοὶ ἢ νυ βοῖῃοῦ δ6 δά (ΔΙ ΠΔΙΠΥ δπὰ 
Ρυποῖλ! ραϊὰ 41} {πε βϑδογεά ἀνεβ ἰπ [86 
[ἤγοο ργθοθά!ης γεᾶγβ, πὰ ἴο πιᾶῖκε γεβςυςοη 
δὰ 54ἰἰΞδοϊΐοη ἔου 411 5ῃογίοοπηηρβ. ἡ 
ἴῃς ᾿ἰαϑὲ ἀδὺ οὗ Ραβϑδονοσ, ἂἵ δυθηίης ϑ5Δοσῖῆοο, 
[δος ρῥΙἸχτίτα Ὀεέοσε Β6 σεϊυγηθα μοπ)α νγὰ5 ἴοὸ 
τοςῖϊῖο Ὀείοτο σοά (ἢ ἀνονναὶ δπὰ ργάγεσ, νυ. 
14--τῖς (ςἕ,. τ Οἰηθουγς ἱπ ΚΙϊοβ 'Επογοὶ!. 
ατῖ. “ΤΊ: δπὰ οὐ ἴδε ψΠο]ς βυθ)εοῖϊ οὗ 
ΤΙ Π65 ςοἕ, [ηἰτοά, ὃ 4). 

14. 7 δαῦσε ποὶ καΐεη ἐδόγεο ῦ “πὶ "7 »ιοιγη- 
ἐπσ]Ὶ ΔΝ Ώεη ἴδα ἰϑγϑοὶ τ νουἹὰ Ὀ6 υποϊδδη, 
οἴ. ἴ,ον. νἱῖ, 2ο, ΧΧΙ. Σ 566. 

με δοῦ ῥαυε 1 ἰαξεπ ααυαγ ομ δὲ ἐδεγεο ῦ 7ῸΓ 
αν ποίραπ 1.6] ἈΔίμον ρεγῆδρϑ, “1 μᾶνε ποῖ 
ϑοραγαϊοα ΔηΥ οὗ ἴμοπὶ ἤθη πποϊθδη." ΜΨυΐς. 
ΨΟΙΎ ΟἸΟΚΟΙν, “ἢδς ϑερασγανΐ 6 ἴῃ αὐυδ᾽᾽ δεῖ 'πλ- 
τουη Δ." 
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ὁ ἴςἱ. 63. 
15. 

ς ςἤδρ. 7. 
6. 

ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 

ΓΟΚῸ Τὰ Οὐοά, αμπά μανε ἄοης δ.- 
ςογαϊηρ ἴο ἃ} τπδὲ του ἢαδς ςοηι- 
Γλδηαεἀά πα. 

Ις ὄν οοΚ ἄοννγῃ ἔτοπι [ΠΥ ΒοΙγ Πᾶ- 
δικδῖίοη, ἔτοπιὶ ἤδάνεη, πὰ Ὁ]ε88 ΤΥ 
ΡΕορ]ε ἴβγδεὶ, απ τῆς ἰδαπὰ ψ Ὡς ἢ τδοιι 
ἢδϑὲ ρίνεη ι189) 85 ἴῃποιι ϑδνγάγεβῖ ὑπο 
ουγ λίδετβ, 4 ἰαπά τῆδλς ἤοννεῖἢῃ σὰ 
ΤΑΙΚ ἀπ Ποηαγ. 

16 4 ΤῊϊ5 ἀλὺ τε ΓοκΡ τὴν Οοά 
Ὠδῖ ςομπηπιαπάεα ἴπες ἴο ἀο τἋἢε8ε 
δίδιιϊε8 δηά ᾿υάρηηεηῖβ : ἴδοι 5Π4]1 
τῃεγείοσγε Κεερ δηὰά ἀο τπεπὶ ψν ἢ 41] 
της Πεαγῖ, ἀπά νυ ἢ 411 τὰ 5ου]. 

17 Του Παβϑῖ ἀνουςμεά τῃε Ιο ΚΡ 
1815 ἀΔΥ ἴο δε τῇγ (ὐοά, ἀπά ἴο νγαὶκ 
ἴῃ 18 νγᾶγβ8.) Δη4 ἴο Κααρ ἢΪ58 βἰδἴιιζεϑ, 
Δηὰ ἢΙ5 φοπηηδηαπηοηῖβ, Δηα ἢΪ8 }υἀρ- 
τηεηῖβ, Δη4 ἴο ἢεάγκεη ὑπο ἢΪ5 νοῖςε: 

18 Απά “τῆς ΓΟ ΚῸ Παῖῃ ἀνοιυςπεά 
τἢεςε (15 ἀλγ ἴο θ6 ἢΐβ ρει δῦ ρεορὶς, 

ΜΟΥ Ξ.' στη ον δὲ ἐδεέγεο γζ0γ ἐδε ἀεαα] ΟἾΠΟΙΒ, ἃ5 
ΡΕΓΒΔΡ5 ΧΧ'. (τῷ τεθνηκότι), “ἴο 1ῃ6 ἀοδά,᾽" 
ἢ γοσγοηςσα ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἴο ἴῃ6 δυρεγϑετιοιιβ 
εὐυβίοπι οὗὨ ρῥἰδοίηρ ἔοοά οἡ οὔ ἰη ἴοπιῦβ (ςξ. 
᾿μ εδαῖ.᾽ ν. ὃς, ““ἘγΔ}15 σοῦπδ.)). ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ΟΥΟΥΟΥ ἰἴ 15 [6 ΊΠΟΓΑΙ ΘΧροηϑοβ, δηὰ στΟΓα 

ΘΒρΡΘΟΙΔΙΠΥ τἢ6 υἰι.4] ἔδαϑε ἔοσ [86 πιουσηο 5, 
ΜΝ ὨΙΓὮ τὸ τηϑδηΐ (ςξ. [εγ. χυὶ. 7). ΕΖϑΚ. χχίν. 
171; Ηοϑ. ἰχ. 4: Τοῦ. ἵν. 17η). ΤΊ ς ἀεάϊοςαϊοά 
ΚὨϊηρ5 ψοσε ἴο ἶκ εἰλρ ουθά ἴῃ ρἰδὰ δπὰ ΠΟΙ͂Ὺ 
ἔρδϑίίηρ, ποῖ ἱβοσγεΐογε ἴοὸσγ διπογαὶ Ὀδηᾳιεῖδ, 
ἴογ ἀθδίῃ δηὰ 411] δεϑοςιδίθα ἢ ἴτ ννᾶς 
Γοραγάθα 85 υπο]θδη. 

16. (Ἃε 15. ἰχῖν τς ; Ιχνἱ. 1ς 

16--19. Α ὑπεῖ δπὰ βαγηοϑὶ ὀχῃοσχίδίίοη 
ὉΥ ΨΑΥ οὗ σοποίυδίοθμ ἴο [86 ϑϑοοηὰ δηὰ 
Ἰοηρεβί ἀΐϊβοοιιγβα οὗ ἴῃς Ὀοοκ. Ὅῆδ ΡΘΟρΪὶθ 15 
τεπιηάοά [παῖ 115 Ἰγοῖ ἢ! νγὰ5 μ᾽ ρῃιοὰ το σοά, 
8ἃ85 ΟοὝὐΐδδβ σονθηδηῖ νγὰ5 οὐ Ηἰ5 ραᾶγί οϑίδ- 
ὈΠ5Πεα τονναγάβ [πθ. Μοβεβ δηΐσγοαίβ {πὸπὶ 
τΒογείοσο ἴο Ὀ6 δ δι], [πα Οοά ἴοο ταϊρμῖ 
ταδηϊξεσὶ Η:5. [Δ] π 655 1η Ἐχϑ!ηρ πο πὶ 85 
Ηε διδὰ ΡῬσοχηβϑά, 

17. Τροιι δασί αυομεδεα] 1, “ τηδάθ ἴο 
ΒΔ Υ :᾽ [Π6 ψογὰ ΟσςυΥ5 ἰη [815 ἔοσπῃ ΟἸ]Υ ἰπ [ἢ15 
δηὰ ποχῖ υ. Πα 96ηϑ6 15: “" Ἴδοι δαϑῖ ρίνθῃ 
σοϑίοῃ ἴο ἴπ6 Ἰογὰ ἴο 54Υ ἴδαΐ Ηδ ἰ5 [ὮΥ 
Οοὰά," 2.6. ΌΥ ῥτγοπ)ϑίης [δα Ης 5841} Ὀδ 50. 
(Υ ἔχ. χχίν. γ; [οβϑἢ. χχῖν. 14--Ψϑὕςς 

18. (ἐ ἔχ. χῖχ, ς, 6, ποΐδβ δηὰ τες, 

19. Οἐ [ὁ6γ΄ ΧΙ, χὰ, ΧΧΧΙΝ, 9. 
αη ῥοὶν ῥεοῤε] Οἔ, νὶ!. 6, πὰ τεῦ, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΥΙ͂, Τῆς ἂν δανηρ Ὀδοη 
τοι ογαϊοὰ ν1Ἐ} Βροςῖαὶ τεΐεσεηος ἴο [ἴῃς ςἰγ- 

ΧΧΨΝΙ. ΧΧΥΝΙΙ. 

48 ἢς διδῖῇῃ ργοηγίβεά ἴπες, ἀπά τῇδε 
ἐδομ 5βοι!άεβϑὲ Καερ 411] ἢΐβ ςοπηδηά- 
ταβηῖβ; 

19 Απά ἴο πιᾶκε τπε6 Ιρἢ ἅθονα 
411 πδιίοηβ ψῃϊοῆ ἢς ἤδῖῃ πιδάς, ἰῃ 
ῬτΑῖβε, δπὰ 'π πᾶπι6, δηά ἴῃ Βοποιιγ; 
δηὰ τῆδι του πιᾶγεβϑὲ δε Δῃ ΠΟΙΥ ρεο- 
Ρἷε υπῖο τὲ ΓΟΚΡ τῆγ (ὐοά, 45 δε 
ἢδῖῃ βροκεη. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΙῚΙ. 
1 71: 2εορίε αγέ εον»»»παραϊφα 10 τογτές 2λ6 ἤατν 
μοι φίογιες, 5. σριαὶ 10 ὀμα] απ αὐΐα7 οὗ τυλοίξ 
σίοπξε. τι 7..ε γίδες ἀιυταίκά ορε Οεγίζίν»ε ἀνα 
ὐαί. 14 7424 σπεγῖς 2γοροιρμκεαῖ ργε τεθεε)ξ 
δαί. ; 

ΝῺ Μόοβεβ ψπῖ τῆς εἰάετθ οὗ 
1ϑγδοὶ Ἴςοπιηδηάςεα τῆς ρεορίςε, 

βΒΆγ]ηρ) Κεερ 811] ἴῃς ςσοπιιηδηάπγεηϊβ 
ννῃςἢ 1 σοπηπιδηά γου τ} 18 ἀΔγ. 

[ν. 15--2. 

2 Απά [ξ 51}} 6 οἡ ἴῃς ἀδὺ “ ὝΒεη εἸΡΒΝ 
ε 314}}] ρᾷ858 ονεγ Ϊογάδῃ υηΐο τε ἡ 
ἀπά ψῃϊςῆ τῃ6 ΠΟΚΡ τὰ ΟΟά ρίνειῃ 

ουπιπίδηςοβ οὗ (δε ρϑορὶς θη ϑες δὰ ἴῃ ἴδε 
ΡῬγοπηϑοὰ ἰαπὰ, Μοβοβ ἰῃ ἃ {π’στὰ ἀϊβοουτγθε, 
ςοηίδίποά ἴῃ σπαρίετβ ΧΧΥῚ!.-- -χχχ., ρσγοςεοάς 
ΤΏΟΓΟ 5ρ6 Δ} ἴο ἄντε] οἡ 115 βαποϊΐοῃβ. [π 
(8686 σπδρίευβ ἢ ϑβεῖβ Ὀείογε [5γδεὶ ἴῃ δ σι Κιηρ 
δηῃὰ οἰαθογαῖα ἀδίδὶὶ ἴῃ6 ὈΪοβϑίηρϑ νυ Ι ἢ σου ]ά 
Θη5ι16 ὩρΡοη ΔΙ ΠΠι]π655 ἴο ἴδε σονοπδηῖΐ, ἀπά 
[86 συγϑεβ ΙΓ ἢ ἀϊϑοθεάϊεηοθ ννου]ά Ἰηνοῖνο, 
ΤΠΕ χχυ οδαρῖεν ἱπίτοάιτοεβ [}15 Ῥοσίοη 
οὗἩ {πε Ὀοοϊς ΌΥ επ]οϊπιηρ ἴῃς ογεςοη οὗ ἃ 
βἴοπο πῃιοηυπηθηΐ οὐ νὨΪσἢ (ἢ ἰάνν 5ῃοιυϊά Ὀδ 
᾿πϑο θα 45 500 45 ἴδ Ῥϑορὶθ ἴοοῖϊζ ῥβοϑϑθϑ- 
βίοῃ οὗ [Π6 ὑσγοπηβοά ἱῃμοτιίδηςε (υυ. 1---1ο); 
δηὰ ΌΥ ποχίὶ ρῥχοϑοσθηρ ἴδ ᾿υγρῖς δ] ἔοστῃ 
ΔοΣ Ὑ ΒΙΟἢ ἴλ6 Ὁ] βϑίηρα δηδ συγϑίηρβ 5ῃου]ά 
6 ργοπουπορὰ (υν. 11---26). 

1- 10. Το εγεεΐϊίοη οὗ ἴἢε ϑἴομεοϑ 85 Ποῖδ 
Ῥγεϑουι δὰ ἐοη ἴπῈ ἀδὺ μθη 5γ86] ραϑϑοὰ 
ΟΥ̓ΕΥ ἰογάδῃ υπίο ἴπε ἰαπὰ ψ ἢ [6 ΓΟΚΡ 
ξανο Ὠϊπι,᾽" δηὰ ἴῃς ἱπϑοπρίιοη οὗ ἴῃ6 ἰανν οἡ 
ἴμοδθ6 δἴοῃθβ, ννᾶ5 ἃ παλίὰι απ ὰν δεῖ ἀθοϊδσιηξ 
οη ἴδ6 ρατί οὗ [6 ρϑορῖθ {πδῖ [ΠΥ ἴοοῖς Ροϑ- 
βοϑϑίοῃ οἵ ἴῃς ἰδπὰ ὈΥ νἱτίις οὗ (ΠοῚΓ σονθηδηξ 
ἢ Οοά, δηὰ οὐ ςοπάϊοη οὗ {ποῖγ οὐνῃ 
[Αἰ 1] π655 τῃογεῖο, ὙΠ οθο δοῖβ, 45 δἷϑο {16 
Ργεβεγνυδίίοη οὗ {π6Ὸ ἔνγο [80 ]65 ἴῃ [}6 δύῖκ οὗ [ἢ 
σονεηδηΐ ((ἢ. Χχχί. 26), ψψΈγε νυ] Πε85 δρδἰπϑὶ 
[δε ΡΘΟρΪΘ ἴῃ σᾶ536 ἴΠ6Ὺ δῃου]ὰ Ὀγθαῖ {Πε]γ νον. 

1. Μο.ε: αὐἱ! ἐδε εἶδεν. ὝΠῸῈ ο]θγβ ἃγὲ 
Π0 ἀουδί 4ϑϑοσϊαϊοά ἢ Μοϑοβ ποῖα Ὀδοδιϑὲ 
ἢδ ννᾶ5 πρᾶγ ἴῃ6 πὰ οὗ ἢϊς οῇος, δηαὰὶ Βοηςθ. 
ἔστ [ἢ ννουϊά ἀενοῖνε οὐ ἴμοτη ἴο σϑαυΐγε 
ψνῆδί ννὰ5 ἀϊιο ἴο Οοά. 

Ὡ. ον ἐῤε αν «υδεη γε “ῥαϊ] ρα: οὐυετ' ον αη] 
ΤΟ ΘΧΡγοβϑίοῃ “ἐς οἡ ἴῃς ἀαγ᾽" 15 υϑεὰ Ποῖδ, 85 



ν. 3--} 

τῆς. τῃδξ ποι 8Πια]ξ 8εῖ τῇδε ὑρ ρτεδῖ 
βἴοῃ 8, Δη6 ρ[Δἰβῖεγ [Πδπὶ νυ ἢ ρ]Αἰβϑῖεῦ : 

2 Απὰ τῇου 5]}1α]ς ννγῖτε ὑροη τΠεηὶ 
411 τῆς ᾿νογά8 οὗ τἢ}8 ἷδνν, σῆδη τῆου 
ΑΓ ραᾳβ8ε4 ονεσ, (ἢδτ ἴῇου πιᾶγεϑῖ ρῸ 
ἴῃ υηΐο τῆς ἰαπὰ νοι τῆς Ι͂ῸΚΡ τῇ 
Οοἀά κρίνει τἢες, 4 Ἰδπά τῆδὲ ἀσφοῖῃ 
ν ἢ τὰκ ἀπά ΠΟΠΕΥ; 88 τς ΓΟ ΚῸ 
Οοά οὗ τγ ἔδιδειβ μιδιἢ ρῥτγοιιιβεά 
τῆς. 

4 Ὑδετγείοσε ἴἴ 8041} θεὲ νβεη γε ὃὈ6 
θοῆς ονεγ Ϊογάδη, ἐῤαὲ γε 83}|4]] βεῖ ὰρ 
ἴῃεβε βίομεβ9 ΨΏΙΟΝ 1 ςοπηιαηά γουὺ 

50 οἴῃ (4.5. ὅεη. ἱ1. 4; Νχη. 111, 1), ἴη ἃ Ὀγοδὰ 
56Ώη56, Δηἀ 15 Θαυιἱναϊεηΐ ἴο “δ (6 τὴς θη." 
γυΐϊξ. ἐ'συπὴ ἰγαπϑιεσ 58 Ἰοσγάδησπι." (ΟἿ ἴῃ 
σ΄. 3) «υδέπ ἰῥομ αγὲ βα::64 ουεγ, πιὰ υ-. 4, «υδέη 
)ε δὲ βοῆς ουεγ. ἴῃ ἴδλεϊ ἴῃ6 σοπιηδηά ννᾶ8 
ςαττιοα οἱ ὈῪ [οϑἤιδ (ν1}. 2ο---3 5), 85 ΘΟ 
δῆογ ἴΠ6 ράβϑᾶρ οὗ [οσγάδῃ 85 οἰγουχηβδίδηοοβ 
Ρειτηεἀ (ςξ, ποῖο5 [Β6σο). 

ἐδοι “δα τεἰ ἐδεε με σγεαὶ “0562, απά ῥίαϊ εν 
ἐδεγι «υἱὲδ ῥία!ογ] ἼὮς βδἴοποϑ ποῖὲ ἠδληπγοὰ 
416 ποῖ ἴΠοϑο οὗ Ὡς ἢ [6 ΔΙΑΥ (υ. 4) νγγᾶβ ἴὸ 
Ὀεὲ 01, Ὀυϊ ἀγτὸ ἴο βοῦν 85 ἃ βερασγαΐθ ζῇ οῃ1- 
τηοηΐς τυ πεβϑίηρ ἴο (6 ἴδεϊ (πὶ [ἢ ρθορὶε 
ἴοοῖκ ροβϑοϑϑίοη οὗ (ἢ ἰδηὰ Ὁγ νἱτῖυς οὗ (ῃς 
ἰανν ἰηϑοσ θὰ οὐ ἴποπὶ δηὰ ὑἹἢ δηῃ δοκηον- 
ἰοράρτηοης οὗ 115 ΟὈΪ Κα ς οη5. 

8. «“4Ἵμα ἐδοι “ῥαἿβ αυγὶϊο ὠροη ἔδενε αἱ] ἐδε 
«υογ ας οΥ ἐδὶς ἰα4αυ] ὝὨυ5 αἰτεβιίης ἂἴ ὁποα 
{πεῖν ἀυϊγ δπὰ ἴΠΟῚΣ τόϑοῖνε ἴο οὔϑεσνο ὑπαὶ 
ψῃς ἢ 1 Ποπϑοῖνος (ἢ }5 οἰδοθὰ ἴῃ ἀὐυγαῦϊα τὰς 
ςογά. Οξ ἴδε ἱπ) υποϊίοη ἴο ἴμ6 Κίηρ, χν]ϊ. 
18. Ιὶ ἰ5 ονιάδηϊς (δὲ 1Π6 ἀδοίρη 15 ἴο δεῖ 
ξοστἢ αὐ ἴδ6 οΟὈἸαῦοπϑβ οὗ [6 Ῥϑορὶθ οἡ {πεὶγ 
546 οὗ ἴῃ6 σονοηδηῖ; ἤδῆςς Μὰ τημδῖ ποῖ ΤῸ - 
βίτιςῖ [ἢ6 ἐχργοϑδίοη δἦ :δὲ «ὐογά: 977 144: ἰααυ 
(εἶ. ]οϑῃ. 1. 8; Υἱ]. 44) ἴο ἴδε Ι)εςδίοξιςο, 
ϑίηςθ [Πδὲ ννδ5 δυϊ ἃ Θυ ΣΙ ΠΊΑΤΥ δηὰ δυγἀρτηεης 
οὗ τποϑο οὐ] ραϊίοηβ, ποῦ νου {Π6 “στεαλΐὶ 
ϑίοῃδϑ᾽" οὗ υ. 2 δ6 τειυϊγοὰ ἴο σοηϊδίη (ἢ 
Τλεςσδίοσυιθ ΟὨΪ : ποῦ γεῖ ἴο 186 ἐο]]ονίην 
Ὀϊοβθίηρβ δηά οὐγϑίηρβ, τ ΔΙ ἢ ΘΟΓΔΙΗΪΥ Του ]άὰ 
ποῖ Ὀδ6 ΡΓΟΡΕΥΙ͂Υ ἀοϑοτδοὰ ὈΥ ἴῃ6 τοσά8 οὗ 
1Π6 ἴεχῖ; ποὺ γεῖ ἴο ἴδε ὈοοΚ οὗ Ὠευζ, ΟὨΪΥ, 
ΤΠῈ ψογὰβ οδῃ ΟἿΪΥ τηθδη 411] [ἢ 6 ἰδνν8 τὸ - 
νοδίεὰ ἔἕγοηῃ Οοά ἴο [πε ρεορὶες ΌΥ̓ Μοβϑεβ, 
ἴπ 1656 σουϊά ποῖ ὃς ἱποϊυἀοὰ τ[Π6 διστοτγίςδὶ, 
ἀϊάδςξς, εἰ μηοϊορίςδὶ, δηὰ οἴμεσ ποη-Ἰθρ 5]4- 
να τηδίζοῦ σοπηργίϑοά ἴῃ ἴΠ6 Ῥοηϊδίθσυς, δὰ 
5 ΠΊΡΙΥ 115 1εζ8] δεηδοϊτηθηΐβ, σεζαγάθαά Ὁγ ἴῃς 
οὖν5 438 5ἷ'ὶχ πυηάγοά δηὰ τηϊτίδεη ἴῃ Πα ΌΕΤ. 
[6 ὀχδιδτοη οὗὨἨ ἰαννβ ἴῃ [ἢ]8 ΤΏΔΠΠΟΥ Οἡ 

δἴοῃθϑ, Ρ|Π|ᾶτβ, οὐ ἰδ ]οῖβ, τνᾶϑ9 ἔδιλ ]γ ἴο (ἢ 6 
ΔΏσΙΘηῖ8. Κηοδεὶ χυοῖε5 ΑΡρο]]οάοσιβ ἴῃ ἴῃ6 
ϑοῃο] δοὶ ου Ατϑίορἢ. “Νυδ.᾽ 447: οἱ ἀρχᾶιοι 
λίθους ἱστάντες εἰώθεσαν τὰ δόξαντα ἐν αὐτοῖς 
ἀναγράφειν: ἀῃιὰ ῬοΟΪΥΌ. ΧΧΥῚ. 1. 4) ΠΟ 0.568 

νοι. 1. 

ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΝΊῚΙ]. 

1ῃ 15 ἄδγ, ἰπ πιουπὲ ἘΡαΐ, δηὰ δου 
8ῃϊς ρ]αίϑίογ τπ6 πὶ νυ ἢ ρ]Αίβῖεγ. 

ς Απά {δεγε 8ῃδῖς του θυ] 4 Δη Α]- 
ΔΓ υπἴο ἴῃς ΙΟΚῸ ΤΥ (σά, λῃ δἰταγ 
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οὗ βἴοῃαβ : ὄζμου 5ῃ4]ς ποῖ [ΠῸ| ῸΡ ὅλ ἜΝ 30. 
ἦγοη σοὶ ἀροη {Πετ. 

ΓῸΚΡῸ τὴν Οὐοά οὗἩὨ ψἘο]ς βἴομε : δηά 
1δου 5ῆ4]ς οἴξεγ δυγηῖ οβεγπρβ τπεγεοη, 
υηΐο ἴπε ΠΟΚῸ (γ Οοά: 

᾿ς 7 Ἀπά δου 584]: οῇεγ ρεᾶςς οβεγ- 
ἵπρβ, δΔη 5ῃ41ξ οδῖ {πεγε, δπά τε]οῖςς 
δείοτγα 6 ΓΟΚῸ ΤΥ Οὐ, 

παραβῆναι τὰς στήλας ἃ5 ἃ κὶπὰ οὗὨ ρτογνεγῦϊδ] 
ἐχργεϑδίοη. ὙΠῸ ἰδὺνβ σσεῦα ὈΡΓΟΌΔΟΌΙΥ στάνεη 
ἴῃ ἴπ6 βἴοπθ, 85 ἅτ ἴογ [Π6 τηοβξὲ ρατῖ ἴδ6 
Ἐργρίίδη Βἰεγορῖγρμῖςβ, ἴπ6 “’ ῥἰαἰϑίοτ" θείην 
δἰζογνυνδγὰϑβ δὐδεὰ ἡ ἴο ρΡζγοίθοξ ἴ86 ἱῃϑςσρίίοη 
ἔγοπι [86 ννϑδί θοῦ. 

4. ἐπ ν»ιομπί ἘδαΠ Οἷ. χὶ. λο ; Τοϑβῆ. υἹῖϊ. χ0. 
ΤΠ δαπιδγίδη Ῥεηίδίευς ἢ δηὰ ψεγβίοη σοδὰ 
μοτὸ Οεγέση Ἰηδίεδά οὗ ἘΡ4]: δπὰ ἅγε ξο]- 
Ἰονγοά Ὁγ Κεηηϊοοῖξ, ϑεπηεσ, σεδάάο65, Βοοίἢ- 
τογά, Οοἴεηθο, ἄς. Βυῖ τὸ Ἡεῦχον Μϑ85. 
δΔηά 411] δπεϊθης νοσβίοῃβ, σχοορί ἴπ6 ϑαζηδγίδη 
(ἐνεη Γ,ΧΧ. πο ἢ ἐΟ]]ονν5 εἰϑονσθεσε {πὸ 88- 
τηλτι ἴδῃ ὙΕΓΥ͂ ο]0561γ.), ἃγε υπδηϊσηουϑ, ἀηά ΔΓ 
ουϊνεῖρἢ τῇς δυϊΐϊδοῦ οὐ [86 ϑαπιαγίίδη. 
ἼΤΒΕ ΟΥ̓͂ΡΑ] ἴοχὶ νγᾶ8 ρΓΟΌΔΌΪ, 85 ὨΘΑΥΙΥ 4]] 
τηοάθσῃ δος που 65 ΠοΪά, δἱϊογοὰ ἰῇ ογάοσ ἴὸ 
Ἰεηὰ ἃ βὁῆον οὗ 5ογρίυγαὶ ϑβαποίίοη ἰο ἴῃ6 
ϑαπ)ασιδη ἴοηρὶς οη Μουηὶ Οε  Ζίπι. 
Το ογεςσϊίοη οὔθ αἰΐασ, (ἢ6 οἤετγίην [Ποτὸ- 

ου Ὀυγηΐ οἤδτίηρβ δηὰ ρεᾶςε οἤετγηρβ (υυ. 
6, 7), ἴδε ρυδ]ςδύοη οὗ ἴῃ6 ἴᾶνν ἴῃ υτὶϊ- 
ἴηΡ, ἔογτῃ δ᾽ ἱοροῖθοῦ ἃ ϑοϊθσηη σϑησννδὶ οὗ [6 
ςονοηδηΐ οὐ ἴδε εηἴγαποε οὗ (6 ρεορὶς ᾿πίο 
(Π6 ῥγοπηϑοὰ ἰδηὰ, δηὰ τϑςοδ}} [πὸ σΟΓΟΙ ΟΠ 65 
οὐϑοσνθά οἡ ἴδ οὐρὶπαὶ σταηΐ οὗ [6 σονθηδπῖ 
δῖ δ81η)41ϊ, Απὰ ἘΡΔ4], ἴπ6 τηουηΐ οὗ ουγϑίης, 
νγὰ5 ἴ)6 δί(ηρ σροῖ οὐ νος ἴο ςεἰεῦγαϊο 
ἔδοτι. ΕῸΓ ἴΠ6 συ γϑεδ γογα ἴδ6 ΡΟΠΔ1[165 ὉΠ ΟΡ 
ὙἘΟΣ ἴδ οὨΠάτοη οὗ [5γαοὶ Ὀουπά {Ποτηϑοῖνος 
ἴο ΚΟΟΡ ἴδο ἴανν.0 δ 60} 4190 νγᾶβ ἴθ 54Π|6 
Ρίδος ϑεϊοοϊοὰ 845 [πὶ ἴῃ ΒΟ Ψνετα ἴο Ὀς 
86ῖ ὉΡ ὈΟΙῈ [πὰ πιοῃυπηθηίδ) βἴοηθϑ σοηῃίδίηϊην 
[06 ἴανν, δπὰ 86 αἰΐασ δα Ὡς ἢ (ἢ6 σονεηδηΐ 
ὙΔ5 ἴο ὃς τεπενεά. Ὧν πιυξὲ ποῖθ ἴοο 
(δε ςῖ [πλὶ ν, τς 5644. ϑεῖ ουΐ νεσθδίπὶ 
[6 συγϑεβ ΟἾΪΥ, ἴα ὈΪεβθιηρβ Ὀοΐην οποά. 
ΤΠ ἰανν Ὀεσδιιϑα οὗὨ πλδὴ β 5: ΠῚ} ]Π 655 ὈΣΊΏΡ5 Οἡ 
Ἀϊπὶ ἤγϑὶ δηὰ ςΠ ΘΗ ἃ ουγϑε; ος, ΧΧΧΙ, τό, 17: 
ΟΔ!. ἐϊ, το. 

δ. ἐῤδομ εραΐ! ποῖ 8 τῷ ἀπ’ ἰγοη ἐοοὶ ὠῤοπ 
ἐδε»!} Οἱ, ἔχ. χχ. ἃς. 

Θ, 7. δηγηὶ οὔεγὶηρ:.. βεαεο οὔεγίπρ] Α5 
οὔ [ἢδ 6520] }5τησηΐ οὗ {μ6 σονεηδηΐ δῖ δηδι, 
(ἕξ, ἔχ, χχίγν, ς. 

3 1, 

οδῆ. 8. 

6 Τδου 83μΑ]ῖ δυ11 4 ἢ λ1]12γ οὔ τμὸ Ὁ" 



894 
8 Απά τἴοι 52: νυγιῖθ ὑροη {πε 

βίοῃεϑβ 4}} τῃ6 ὑγογάβ οἵ 1ἢ}18. ἰδνὺ νΕΣΥ͂ 
Ρἰδίη]γ. 
9 ὅ Απά Μολεβ ἀπά ἴῃς ρπεβῷ τῆς 

Ι,ενῖεβ βραῖζε ὑπίο 41] 15γδεὶ, βΑγ ηρ, 
ἼΪΆΚε Βερά, δηά βεάγκεη, Οὐ [βγδεὶ; 

᾿ς (ἢ ϊ5 ἄδλγ του τὶ δεοοπις ἴῃς ρεορὶςε 
οὔ τῃε ΡΝ (ἂγ Οοά. 
. 1Ὸὸ ἼΒου 8κ1ς τῃεγείογε οὔευ τῆς 
νοἷςε οὗ ἴῆε ΤΡ ΤΥ (σά, Δηὰἀ ἀο 
᾿158. σοι πλδπἀπηεηΐβ Δπὰ ἢ 8 βἰδίιζεϑ, 
ὙΠ ΙΟἢ 1 σοπηπιδηά πες [Π18 ἀΔγ. 

11  Αηάὰ Μοβε οδλγρεά (ἢς ρεο- 
ΡΪε τῆς βᾶπιὲ ἀδυ. βαγίπρ, 

12 ΤΠ εβ6 8841} ϑϊδηα ὑροὴ πιουηξ 
Οεηζίπι ἴο δ[ε85 τῆς ρεορῖε, γῆεη γε 
ΔΓΘ Τφοπλα ονοῦ Ϊογάδη; ϑδίίηεοη, δηά 
Ι,ονὶ, ἀπά Τυάδῃ, ἀπά [βϑᾶσπδγ, δηά 
]οβερῆ, δπὰ Βεη)αδπιίῃ : 

9,10. Αἴ ΔρΡΘΔ] ἔογυ αἰϊοηΐϊὶοη, πιδὰς 8Ρ- 
ῬΑΓΟΠΕΪΥ Ὀδοδυιε οὗ 186 βρεςῖδὶ ἱπηροτίδηςς οὗ 
ψνμδί ξΌ]οννβ. 

11.-. ο6. Ἐοιπῃ δηὰ τηδηπεῦ οὗ [πὸ βοϊειῃ 
Ὀ]εβϑιηρ δηά οὐγϑηρ. Ὑ6θὲ ῃδὰ δἰγεδάγ θθεη 
ργεϑοδοὰ χὶ. 29, 20, πὰ ψεσὰ σδττιοά ουΐ ὈΥ͂ 
οβῆυδ; ςἔ, [οϑὲ,, 11], 32---ς : ΣΒΟΤΕ 566 ποῖα. 
Π6 5Ο᾽ΘΠΊ ΠΥ νγ85 ΔΡΡΑΤΘΠΕΥ ἀοοιρηθά ΟἿΪΥ 

ἴογ ἴῃς 5ἰπρὶς οσοαϑίοη οὐ Ὑὶο ἢ 11 δοῖυ δ! 
τοοκ ρίδοθ. 

12, 18, Ἴδε {τδ68 ἀρροϊηϊεά ἴο Ξἰδηὰ οὐ 
. ΟεηΖιίπὶ ἴο 0655 ἴπεῈ Ῥδορὶθ 41} ϑργδῃρ' ἔγοπι 
1π6 ἴννο νυῖνεβ οὗ Ϊδοοῦ, 1[,βᾶ} δηά Ἀδοβοῖ, 
ΑἸΙ [δε ἔουγ {πῦὲ8 ὙὨΙοΝ βργᾶηρ ἔγοπι [86 
Παπάπια!ἀ5 ΖΙΠραῖ δηὰ ΒΙΙΠμΔἢ ἃτὸ ἰοςδίθα οἡ 
Ερα]. Βυϊῖ ἰπ ογάδθσ, 85 ἰξ σοιυϊὰ βϑόῖη, ἴο 
εἴεοϊ δὴ δηυδὶ ἀϊνίδίοη ἔνγο {π865 ἀγὸ δά ἀοά 
ἴο ἴδ6 ᾿φοῦ ποσὶ τῃ6 ἀεϑοοηάδηίς οὗ ἴ86 
ννῖνεβ, [μδὲ οἵ Ἀδιυθεπ, ΡγΟΌΔΟΪΥ Ὀδοᾶιϑ6 6 
Σογξεϊιοα ἢ]5 ργιπιοροπίζυγο, σοη, χΙχ, 4: δηά 
οἵ Ζεθυϊυπμ, ἀρρΑΥΘΉΕἾΥ Ὀδοᾶυϑα ἢ6 ννᾶ8 [Π6 
γουηραϑβῖ 5οὴ οὗ 1,68}, 

Το ἰγαηβδοίίοῃ ργεθθηῖβ :[96}{ 85 ἃ Ξοσπηη 
ΤΟΠΟνΤΑ] οὗ {μ6 σονεδηδηΐ τηδάς ὉΥῚ Οοὰ ψ ἘΠ 
Αὐγαμδπὶ πὰ ἰϑδας, Ὀυϊ πλοῦθ Θϑρθοῖ! γ νΠῈ 
ΔΟΟῦ δηά ἢ15 ἔτ. Αοςοχαϊηρ)ν {πε ξεπεᾶ- 
οξῖοδ] θδϑῖ9 οὗ [86 ““ἔννεῖνε ραϊ πιάτο 8" (ςξ, 
Αςξβ υἱῖ. 12), ἴδ δοῃβ οὗ [δοῦ, 15 βετῈ 29- 
βδυπιοά. ὙΠ (τθε5 οὗ Ερησγαὶπὶ δηὰ Μαῃλϑϑοὶ 
Α΄ΥῈ τηργρεὰ ἴῃ ἴῃ6 Ὡδπὶθ οὗ Ϊοβορῇ, {Ποῖ 
ἔλίμογ; δηὰ 1,εν], δ βουρὰ (ἢ6 ἰτῖθο 19 50 
οἴδῃ βϑροόκϑῃ οὗ ἴῃ [}ϊ]5 ὈοΟΪκ 85 βανίηρ ΖῸΓ 
ΒΟΟΌΪΑΥ ΡυΓΡΟΘῈ5 ΠῸ μαζὲ οὔ ἰοΐ ἢ ἢϊς 
Ὀγείδγεη (ςξ, χῖν, 27, ΧΥΐ!, σ, 2), τερϑίηβ. οἡ 
{Π15 οσοδϑίοῃ ἢ 5 ρίαςες ςο ]δίοσα γ ἢ 186 
οἴδεῖβ. Απά ἴδι5 νυ} 1151 “Ἰῆο 1, ονι165᾽) δτὸ 
ἴῃ “. 14 Δρροϊπίοὰἃ ἴο ευἱΐοσ δου, δῃὰ ἢο 
ἀουδὲ ἴῃ οἤοτγυβ, ἴῃ6 σοπηπηπηϊοδίίοη δηὰ (ἢ6 

ΠΕ ΤΕΒΞΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΥΊῚΙ. [ν. 8---τ7. 

12 Απά {ἢεϑεὲ 5121} βίαπά ὑροη 
τπουηῖ ΕΒΔ] 'το ουγϑε ; δυθδεη, (ὐδά, "ΗςεὉ. 

Ὁ» ὦ ΖΝ"»1- 
ἐπ. δηά Αβ8πδγ, δαῃά Ζεδυίυη, [δλη, δῃ 

ΝΑΡΒΏΔΙΙ. 
14  Απά “ἴδε [ εν τε8 5.8] βρεαῖ, ς Ὅλα. 

Ἀπὰ 517 υπῖο 8}} τῆς τηεπ οὗ ]βΞγδεὶ “" 
στ 4 ἰοιιά νοῖςς, 

15 (ἰυτβεά δὲ πε πηδη {πδὲ τράκεῖῇῃ 
4} ρτάνθῃ ΟΥΓ πιοϊἴοῃ ἱπιᾶρε, Δη αῦο- 
ταϊηδίο ππῖο {πε ΓΚ, τὰς ννοσκ οὗ 
τε Βαπάς οὗ τε οτγαβζβηχδη, δηά ρυῖ- 
τε} 11 ἴῃ 4 βεογεῖ ῥίσεει Απὰά ἃ]]} τῇς 
ῬΘΟΡΙΪΕ 58}8}} δῆϑυγεγ δηά ξ8Υ. Απιεῆ. 

16 (ὐυμβεά δὲ πε τῃαῖ 8εζίεῖῃ Πρμξ 
ὈΥ ῖ5 ἔδέμεγ οἵ ἢ18 τηοῖΐδει. ἊΑπὰ ]} 
τῆς. Ρεορΐε 5118}} δᾶ γ. Απιεη. 

17 (ὐυϊβοά δὲ Πα τἢδλῖ γεπιονεῖῃ ἢ15 
παρ ρουγ᾿ 8 ἰδπάμημακ. Απά 811] τῆς 
Ρεορΐὶςε 5121} βᾶυ, Απιεῃ. 

θοησάϊ!ςτοη, ννὸ βηὰ πονογί οίοβϑ, ν. 12, [ονὶ 
διηοηρθς ἴΠ6 {Π| 65 ὙδΙοἢ δὰ ἴο πιᾶκὸ ΤῸ - 
δροηθο. ἐἼΠΟΙ, δου 657 οὗ Ὁ. Σ4 ἅτ ἢοὸ ἀοιδι 
86 ῥτίεϑὶβ [86 1, εν 65" (οἴ 7οβμ.. υἱϊῖ, 43), 
ἴῃ ψΒοσ πὸ τη! ϑί στ δ] ΟΥ δἰδοδιης 
ἴο ἴ86 ἘΠῸ  νγᾶ5 Πλοσε ραυ υ]ΔΥΪ σηδηὶ εσιοά, 
ΤΟ χαοϑί οὗ ἴῃς {σίρε οὗ 1,μδὺ] σου]ά κίδηὰ 5ἀ Ἢ 
Ὀγ 5ϊάε νυν ἴδ οἴ Βοῦβ ἴο ΟσσΌΡΥ 115 οὐσῃ ρἷδοδ 
ἴῃ τας γίηρ [πε σονεηδηΐ ὈΥ 115 ““ ΑἸπεη, [τ 
15 πΠοϊθυγοσίῃυ ἴπδὲ (6 στοὺρ οὗἉ ἰγὶδε5 Ὡς ἢ 
βίοοα οἡ ΟοΥΖίπὶ ἔὰσ Ἔχοθοάδα τς οἴου ἴῃ 
ΠΟΠΊΌΟΙ5 δηά ἱπ ἱπιροσγίδποθ, ἴδ5 ΒΡ 
ἰηἀιοδίηρ ἴμαΐ ὄνθη ὉγΥ [86 1ᾶνν {πε ὈΪεδβϑίῃρ, 
5ῃου ]α δὲ ᾿ἰδσηστἢ ῥγευδι], 

16. ΤΣ διταπροπιθηΐ οὗ [ἢ15 ϑἰγκίηρ 
ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ ΔΓῸ ΠΊΟΥΘ ΠΟΑΙΙΥ ἱπαϊοδίθά ἴῃ Γοβἢ. 
111, 22 544.: ΠΟΙ 566 ποῖθβ, Τδὸ “Ατηθη 
αἰϊοϑιοά [ἢ6 σοην!ςοη οὗ ἴδ υἱΐογοτς [Βαϊ [ἢ 6 
ϑεηΐδησαβ ἴο ὨΙΟΝ ΠΟΥ Γεβροπάθα νγογὸ {τ} 6, 
͵υβῖ, δπὰ οογίδιπ: 80 ἴῃ Νιπὶ. ν, 22.) δηὰ ἴῃ 
Οὐ ον Οοπηπιϊηδίίοη Ο Το, νος ἢ 15 τος 
ἀεἸ]οὰ αἴτεον 115 ογάϊπδηςθ οὗ Μίοϑοϑβ. 

15δ---96, ΤὙνεῖνε συ γϑεβ ἀραίηϑὶ ἴσᾶπθρστοϑ- 
δίοῃπϑβ οὗ ἴπῸ σονεηδηῖ.0 ὙΠῸ ἤγβὶ οἰονθη ἃγὸ 

ἱ δρδϊηϑὲ βρεςὶδὶ 51η5 νν ἢ! ἢ ἅγο βοϊοςϊοὰ 
ὈΥ ὙΥΑΥ οὗ Ἔχδπιρίθ, ἴῃ ἰαϑὶ σοι ργοῃοποίνοὶν 
Β1Π|5 ΔΡ ἴῃ ξΈΠΕΙΓΑΙ ἴειτηβ δηὰ Ἴσοηάοπηης 84]] 
δηᾷ ὄνου οβξηςς δραϊησὶ σοῦ β ἰανν, 

Ομγιφά δὲ ἐδε πιαη ἐῤαὶ πιαξεδ αν σγαυεηπ 
ΟἿ᾽ γριοίϊεπ ὑπαρε)]ὴ ΟἿ, ἵν. τό, ν. 8; ἔχ, χχ. 4, 
231 ἴ,δν. ΧΧΥ Σ. 

ρωξίείθ ἐξ ἐπ ἃ “ξεγεὶ ῥ᾽αςε “ΤῊ δηὰ {δε 
Οἴδοῦ στηλο ἸσοΠ 5 ϑθδπὶ Ἐσρθοΐδ ΕΥ̓ ἴο αἰπὶ δἱ 
ἴδοβο ἔοιτῃϑβ οὗ συλ τσ σουϊὰ Ὀ6 τηοςὶ 
ΘΔΞ1Υ ϑογεεηοα ἔτοτὶ Βυσπιδη 5066, 

186. (ἢ χχὶ. σϑ: ἴεν, χίχ, 3. 
17. (Οἱ χίῖχ. σα δηά τεῖῆϊ. 



ν. 18-5)}] ὉΕΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧΝΙΙ. ΧΧΝΊΙΠΠΙ. 

18 Οιτβεά δὲ ἢς τῆλε πηλκοίῇ τῆς 

805 

26 “(υτεεά δὲ πα τῆλὲ σοηβιηοιῃ Ὁ. 

ἔ Ε χεῖὶς. 22. 
Σ2 

δ]Ιπὰ ἴο νγαπάεγ ουῖ οὗ {πὲ ψγὰγ. Απᾷ 
ἃ} τ[ηε Ρεορίε 5}]] ϑᾶγ, Απιεη. 

Ι9 (ἰυτβεὰ δὲ πε τῆδλϊ ρεγνεσίειῃ 
τε Ἰυμάρπηεπι οὗ {Π6 8:ΓΑΠρῸΓ, Δ Πετ- 
658, αηά ννιάονν. Απά ἃ]] τῃε ρεορίε 
8041] 53ᾶγ, Αιηβηῃ. 

20 (υμβεὰ δέ πε τῇδι ᾿Ιθῖ ἢ τ 18 
(Δι ογ᾽ 5 να; Ὀοοδιιβδα ἢ6 υποονεγεῖῃ 
ἢ!5 (ΕΠ ογ᾿5 5Κιγι. Απά ἃ]] τῆς ρεορὶς 
514} 5βᾶν, Απιεη. 

21 Ουνβεὰ ε ἣς τῆλὲ ᾿ἰθῖ ἢ νἢ ΔηΥ 
ΠΊΔΏΠΕΟΓ οὗ Ὀεαδί. Απά Δ]] τε ρεορὶς 
5}]} 8δλγ., Ατηςη. 

22 (ἰυϊϑεά δὲ ἢς τπδῖ ᾿ἰεῖἢ} ἢ 18 
δἰδίεσ, τὴς ἀδυρῆτεγ οὗ ἢϊ5 δῖ Ποῦ, ΟΥ 
της ἀδυρῆζεγ οὐ 18 πιοῖμεσ, ΑἈπάα ἃ]]} 
τἢς Ρεβορὶε 51} βδαγ, Απιεη. 

23 (ἰυτβεά δὲ ἢς τπδῖ Πεῖἢ ἢ 5 
πιοῖπεῦ ἰῃ ἰδ. Απά Δ1]1 πε ρεορὶβε 
5081] βδαν, Απιεη. 

24 (ἰυχεεά δὲ ἢς τῃδῖ 5 τε ἢ 8 
περ θουΓ 8εογεῖγ. Απηά Δἃ}] τῆς ρεο- 
ΡΪε 5841] 8βᾶγ, Απιεη. 

2ς “(υχϊϑεά δὲ δε τῆλε ὈΚεῖῃ το- 
νναγὰ ἴο 5]2Υ Δη ἱπποςεηῖ ρεΐβϑοῆ. Απά 
411 τε ρεορὶε 85}8]} βδᾶγ, Απιεῃ. 

18. ΟΕ 1,εν. χίχ. 14. 
19. (ἷ χχῖν. 17 ἀπά τοῖϊ. 
40. (Οἔ χχίϊ. 2. 
ΑἹ. ΟΕ Ιεν, ΧΥΠΙ. 22) ΧΧΟῚς, 

2Δ. ΟΕ ἴεν. ΧΥΪ!. 9, ΧΧ. 17. 

438, ΟἿ 1,εν. ΧΥΪ. 17), ΧΧ. 14. 

24. ΓΟ χίχ, 1:σ 564. 
456. (Οἕ Εχ. χχἕδ!. 7, 8. 
260. (ΟΕ χχυϑ!. τς; 5. Οχὶχ 21; ἰοῦ. Χὶ, 2. 
Το Ὀ]οσϑίηρϑ, ἃ5 Ὧδ5 Ὀθθη δίγοδαυ οὐδογυεά, 

416 ποῖ ρίνεῃ. Νὸ ἀουδὲ ννβθη [86 5ο] πΊ ΠΠΕΥ͂ 
νγὰ3 δηδοϊεὰ ὈΥ [οβἤυδ ΠΟΥ ΤᾺ "μία! τεμ- 
ἑαπά ἴῃ ἴδ βάστης ἔοστηια 895 [6 σΌΓ565, δηὰ 
ΠΟΥ σσοσε ργΟ ΔΌΪΥ (45 ἴ86 Μιβληδ 5478, 566 
ϑυτοηδυπίυ5, Ἐ Μ|Ι5}.᾽ 111. Δ62) ἀοἰϊνεγοὰ 4116 Γ- 
ὨδῖοὶΥ Ἡ τῃδ Θενογαὶ ΟΣ ϑροηἰηρ συ [965 : 
εἰ ΒΙεβϑθά 15 δὲ ἴμαξ στρ κοί ποῖ ΔΩΥ στάθη 
ἱπηασο," ὅς. 

΄σηαρ. ΧΧΝΙΙ. ἩΗδνίης εηἸοϊποά [δὰ 
5 Ιθπιη γοῃοασϑαὶ οὗ [6 ὈΪεξοῖηρβ δα ἴΠ6 οἰγ5- 
ἴἸηρ5, Μοβϑοβ ποχὲ δηϊδυρεβ Ὡροὸπ ἴπεπὶ, ἀπά 
ἀδδοσίδεβ ἴῃ ἀοίαιϊ {δεῖν εἴξεςϊ δηὰ ἱτιροτί. 
Η!5 οὈ]εςΐ 15 οὗ σουγϑο ἴο ἱπηρτθϑ8 ὉΡΟΠ ἢΐ5 
ΠΟΑΓΕΓΒ Οἰθαυ νυ δηὰ ΠΥ ἴῃ πχοπηοηΐουβ σοἢ- 
ΒΟ] ΘΏς65 οὗ [δεῖς οὐνῃ δοῖβ, νυ βεῖθοσ ἴὸσ 
ΟΥ ἴοσυ ΕΥ]}. Α ςοπιραηϑοῃ οὗ [Π]5 ςπδρίογ 
ἢ Εχ. χχῆ, 20---1 δηά ἴον, χχυΐ. ψ}}}} 
δῆονν ΒΟΥ Β6 ΠΕΙῸ ΓΕΘ Π65 Δηἃ ΔΙΏΡ}1Π65 ἴῃς 

ποῖ αἱ τε ννογάς οὔ τῇϊ5 ἰανν ἴο ἀϑ 
τπεπι. Απὰ Δἃ1]] τς ρεορΐε 53}14}} 84 Υ. 
Απηερη. 

ΓΗΑΡΤΕΞΚ ΧΧΥΠΠ. 
Ὶ 7.26 δ[ενείρερε 707 οδεάέονεες. 15 7.22 ἐμεξς ὍΣ 

αὐῥροδοά!οηεε, 

ΠΑ ΝῺ ἴξ 5881] ςοπιδ ἴο Ρᾶ38, ἰΓ τπου τρῶν: 56. 
ι 8]: βεακβθη ἀρ πΕΥ υπίο τῃε 
νοίςε οὗ ἴτε ΓῸΚΡ τὴν Οοά, ἴο οὔ- 
βαῖνε “πα ἴο ἀο 1] ἢ5 ςοπιτηδηάπηθη (8 
νν Ὡς ἢ 1 οοπηπιδηὰ ἐπδε τἢ15 ἀδγ, τπδῖ 
τῆε ΠΟΚῸ ΤΥ (ὐοά ν}]}] 8εξ τες οἱ 
ΒΡ ἀθονε 411 πδϊοηβ οὗ [ῃς βεαγίῃ: 

2 Απά ἃ]] τῃε8ε Ὁ] βϑδίῃρβ 5[4]] σοπὶς 
οὐ ἴδεερ, δηά ονεγῖδκε ἴπες, 1 τοὺ 
80]: Βεάγκεη ὑπο τῆς γνοῖςς οὗ τῇς 
ΓοκΡ τὰν Οοά. 

4 Β]εββεά εῤα᾿ του δε ἰῃ τῇς ςοἰτγ, 
Δηὰ δ]εδβεὰ ἐφαϊ μου δ ἴῃ τῆς δε]ά. 

4 ΒΙεβθοά .ῤα}} δὲ τὰς ἔπ οὗ τῇ 
Βοάγ, ἀπά τε ἔπιϊς οὐ τὴγ εἰδαπς, 
πὰ {πε ἔγαις οὗ τῆν σδῖοε, τῆς ἰη- 
ογθᾶβα οὗ ΤΥ Κις, δὰ ἴῃς ἢοςκΚε οὗ 
ΤΥ δἤδερ. 

5. ΒΙεββεά οὐαὶ! ἐξ τᾺγ Ῥαβίκες ἀπά αριρά. ον, 
(ὮΥ ᾿ βἴοσα. 

᾿ ῬΓΟΙΏΪ565 δη (ἢγοδίβ δἰγεδαυ 9εῖ ἔοσίῃ ἴῃ ἴΠ6 
ΘΑΤ] ΟΣ χοσογάβ οὗ [Π6 ἰανσ. ὙὍὙἘδ ὈΪοπθίηρβ ἃγῸ 
ἀεςοϊαγεὰ ἴπ ἔουγίεοη σν. ; [86 συγϑοβ ΓΕ] ΌΪΓΟ 
ΠΟΔΙΪΥ ἔουΓ {ΠΠ|68 85 ΔηΥ. Τδι5 ποτὲ δρδίη 
1Π6 οσὐγθὲ 15 [6 πιοσα σοηθρὶςιουβ ἔδδίυσο ἴῃ 
[)ε Ἰᾶνν. ὙΠῸ ἰδηρσυδρο σἵϑο5 ἰῃ {15 σδαρῖογ 
ἴο (ἢς 510} πγεϑῖ βί γα 8, Ἐἐβρθο δ! ἴῃ [δα Διο 
Ῥατί οὗ ἴἴ; δηά 1}6 ὈῬγορθθοῖθβ σεβρεςηρ [6 
ἀἰδροβίοῃ δηὰ ἀοριδάδίίοη οὗ ἴῃς [εννιϑῃ 
ὨδΔΊΊΟΩ ἴῃ 115 ἰδίου ἀδγβ ἅγὲ ἀιηοηρϑὶ ἴῃς τηοϑβὲ 
τοι κῦϊς ἴῃ ϑορίυγτε. ὙΠΕΥ ἅγὸ ὑἰδίη, 
Ργθοῖθο, δηὰ αἰγουσηϑίδης4] : δηὰ (ῃς δ1]6]- 
τηοπί οὗ ἴδβοτ 845 Ὀδεη ἰ1ἴογαὶ], σοτηρ]εΐο, δπὰ 
ὑπ θη ῦ]θ. θδη [Δοκϑοη, “Οὐ [86 Οτεοά,᾽ 1. 
47---.ο, ἀγάνϑ οὧἱ ἴῃς ἀγρυχηθεηῖ ἀογινδΌ]θ 
ἔτοπ [815 ῬΑΣΈΟΟΪΔΓ ὈΓΟΡΠΘΟΥ ψῈ ΔΙΪΠεθΒ 
δηὰ οᾶγθ, δηἀ ΔΡ0]165 1ἴ ἴο 65.215} (ἢς ἰηϑρὶ- 
ταῖϊοῃ δηὰ δῖ ΒΟΥ οἵἨ βοσί ρίυγε, 

1--[4. Τῆς Β]οσοίησ, Α5 ἴῃ ἴδε οἹοβίηνς 
ψογάϑ οὗ [Π6 ὀχροβίιιοη οὗ ἴΠ6 1ἃανν, ΧΧΥΪ. 19, 
80 δετε, Θχδ᾽ Δ[ΊΟη 15 Ῥγογηϊϑοά ἴο [ϑγϑδὶ οἡ 
ςοπάϊτίοη οὗ ονεάϊεηςε, Ὑπὸ ςοπάϊξίοη ᾿5 
ὙΕΓΥ ἘΠΊΡὨΔΙΟΔΙΪΥ πιαϊοὰ δὲ ἴμ6 Ὀερίπηίηρ (υν. 
Ι, 2), πιά α]ς μι 9), δηἀ οἶοβθε (υν. 13. 14) οὗ 
115 ροπίοη οὗ {πε ἀΐϑοουγδε; 6 5ΕΥ̓ 
Ὁ] 55 πη 55 εηυσπηογαῖοθα ἀρροΑν 85 αἰ γος Υ σοηθ6- 
υεηΐ οἡ 15 Ρεγίοιτηδηςθ, Τῆε Ξἰχ σορει 05 
οὗ {πΠ6 ννοσὰ “" Ὀ]6βϑϑοὰ " Ἰηϊίγοάπςς ἴδε ραγιςυ- 
1Δτ ἔοστῃβ Ὡς ἢ [86 Ὀ]εβδίηρ νουἹὰ ἴδκο ἴῃ 
1ῃ6 νατίοι! σεϊδίίοηβ οὗ Ὁ. 

41,2 

ἐγομρὰς 



8οό 

6 Β]ε58ε4 “δαί τῇου δε ψῃςη τποὺ 
σοπιοϑὲ ἴῃ, δηά δ]εββεα σαί τοι δέ 
ψνθεη ἴδου ροαβῖ οἱ. 
 ΤὮε [ΚΡ 582]1} σδυ86 της εη6- 

ὨλΪῈ8 ἴηδϊ σίϑα ὉΡ δρδίηβδὶ ἴῃε6 ἴο ὃὈςὲ 
δ) τη δείογε (ΠΥ ἴλςε: [Π6Ὺ 8}2]] 
ςοπια οὐξ ἀραίηδξ ἴΠε6 οὔθ ὙγᾺγ, δηά 
βΆεε Ὀείοτε ἴῆδα βϑενεῇ ὙγΑΥ3. 

8 ΤΠε ΓΟΚῸ 5}4]1} ςοπιπιαηά τῆς 
δΙεβϑίηρ ὑροὴ ἴπεῈ ἱπ ῊΥ ᾿ βἴογες- 
Πουβε5, ἀπά ἴῃ 411 τῆλς τῆου 8εϊίεϑβὲ 
πο παπά υπηίο; δηά ἢὸ 5}411] Ὁ]658 
1ῃες ἰη τῆς ἰαπά ψῃϊςἢ τῆς ΧῸ0ΚΡ ΤὮῪ 
(ὐοά ρίνειῃ τῃεε. 

ἢς ΓΟΚᾺΡ 514]] Ἐβιδ Ὁ ]Π15ἢ τἢεα Δῃ 
μοΐν Ρεορὶε υπίο ΠἰπΊβεὶξ, 88 ἢε δίῃ 
ΒύνΟΥΩ ὑπο πες, 1 του 5Π4]ῖ Κεερ 
(6 σοπηπηδηάτπηεη οὗ [6 ΓΟΚῸ ΤΥ 
(οὐ, ἀπά νγαὶκ ἱπ ἢ]8 νγὰγϑ. 

Ιο Απά 4]1] ρεορίε οὗ ἔπε βαγὶῇ 
82}} 8ε6 τῆλῖ ἴπου γί δ᾽ εὰ ὃν τῆς 
πλῖηθ οἵ ([ἢς ΓΟΚΌ ; ἀπά {Πδν 5}2]} ὃ6 
δἰται ἃ οἵ (πες. 

11 Απά ὅτε ΓῸΚΡ 5841] τπακε τπεε 
Ρἰεπίεοιυβ ᾿ἰη ροοάϑ, ἰπ {δε ἔγαϊς οὗ τῇγ 
᾿Βοάγ, δηά ἴῃ τὰς ἔγιίς οὐ ΤΥ σδίεϊε, 
Δηἀ 1η ἴδε ἔπιϊτ οὗ τῇγ ρτουπά, ἰη τῆς 
δά ννῃῖςἢ τη6 ΓΠΟΒῸ ϑύγαγα ππῖο ΓΠΥ 
ἔλίμετβ ἴο ρῖνα ἴπεε. 

12 Τῆς ΓΟΚΡ 5141} ορεῃ υπίο ἔπεα 
5 ροοά ἔγοάβαγε, ἔπ μενα ἴο ρίνε 
τῆς ταῖη ὑηΐο (ΠΥ ἰλπά ἴῃ [5 βεάϑβοη, 
πὰ ἴο δ]688 411 τῆς ψόοσκ οὗ τιίης 

ς ἴΑΡ. τ56. ἢληα: Δη4 “(ποι 584]: ἰεηὰ ὑπο πηδην 
| ΠδΔίοη89 δηά τῃοιῖ 584]: ποῖ Ὀοτγονν. 

"Οσ, 
δα 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΝΊΙΙΙ. ἵν. 6---2ο. 

12 Απά τῆς ΓΟΚΡ 58|8]} τηδῖτς ἐπε ας 
(ἢ6 ελά, ἃἀηάὰ ποὲ τῆς (δἱ]; «δηά 
του 58: δὲ δῦονε οὐἱγ, δηά ἴδοι 
8ηλϊ: ποὲ 6 Ὀεοηθδίῃ ; 1Γ ἴπδὲ τοι 
ἢεάγκεη υπηΐο [πε σοπιπιδηαπγεηῖβ οὗ 
ἴῆε ΙΟΚῸ ΤΥ (σά, νπϊοῖ 1 ςοην- 
τυληά [Π 66 [Π]18 ἀΔγ, ἴο οὔβεγνβ δῃηὰά ἴο 
ἄο ἐῤέηι: 

14 Απά τῇοῖι 80] ποῖ ρὸ δϑβί 6 
ἔτοπι ΔΠΥ οὗἩ τῆς γννογάβ ψνῃςῃ 1 οοπι- 
τηδηά τῇδε τη 18 ἀδγ, 20 ἴῃς τίρηϊ παπά, 
οὗ 29 ἴῃς ἰεῇ, ἴο ρὸ δἴζεγ οἴπεσ ροάβ 
ἴο βεῖνε {Π6η]. 

Ις 4 Βυϊ ἰδ 5112}} σοπς ἴο ΡΆ58, 
416 τθοὺυ τε ποῖ Βελγκεη ἀπίο τλς 4 1αν. 536. 
νοΐος οὗ τῆς ΤοκῸ τὴγ Οοά, το οὔ- ἔδεν α. 17. 
βεῖνε ἴο ἀο 411 ἢΐβ Τοτητηδηάπχεηῖβ διαὶ ἃ. 3: 
ΔΠΔ ἢ8 βἰδίιιϊεβ ψ ῃὶς ἢ  οοπχπγχδηά ὅ-: 
{πες {18 ἀδγ ; τῇλξς 411 τῆ 686 οἴιΓβ68 
8011] σοπῖθ Ὡροὴ {Π66, δηά ονεγίδκε 
(Πεο: 

16 ΟυχΞεὰ εὀσἧ ἴπου δὲ ἴῃ τῆς εἶτ, 
Δηὰ ουγϑεᾶ ἐρα]ὲ του δὲ ἱπ [πε δΒεϊά, 

17 Ουχβεά “ῥα δὲ τῆν θαβκεῖ δηὰ 
(ὮΥ 5ἴογε. 

18 Οὐυτβεά «ῥα δὲ τῆς ἔτυϊς οὗὨ τὴγ 
δοάγ, ἀπά ἴῃς ἔγαϊς οὗὨ τὰν ἰλπά, {με 
Ἰπογθδβα οὗ τλΥ Κίπο, δηὰ τῆς ἤοοΚβ οὗ 
ΤΥ 5Πεερ. 

19 Ουγϑεά αὶ! του δὲ βεη ἔθου 
ςοπχεδῖ ἰῃ, δηά ουὐτγβεά «ῥαϊῥ τοι δέ 
γν ἤδη ἴδοι ροαϑβὶ οὔ, 

20 ΤΕ ΠΟ 5}|8}} βεηά ὑροη {πες ον 
οὐγϑίηρ, νεχδίίοῃ, δηά γεῦυκε, ἰῃ 8]] ωλέξα ἐᾶρα 
ἴηδὲ τῆοι 5εζεβξ (πα μδηά υηΐἴο ἴον Ὡοκ πε 

δ. [εν εὐ «ῥα δὲ ἐδγ δαιξε ΤῆΕ ποσὰ 
ἰγδηϑβἰαϊθα ὁ θαβκεῖ" (2.π6) ὁσςσιγβ ΟἿΪΥ ἀραίη 
πῃ ΧΧΥΪ. 2, ΏΕΓΟ 1[5 56η96 15 ἀοίοττηϊ ποα δἰῖκο 
ὉΥ ἴα σοηποχίοῃ δηά ΟΥ̓ [Π6 ἱπιπιοτηοσίδὶ 
Ῥγδςῖίοο οὗ [6 [ονν8. ἐς Ὀαβκοῖ οὐ Ὀδρ' νγᾶ5 
ἃ ΠυβιοΠΊΔΥΥ ΠδΔΠη5 ἴῃ ἴπ6 Ἐδοὶ ἔῸΣ οδιτγίη 
«αὐουξ τυ μδίονου ταὶρῆξ Ὀς ποεάοά (ὉΓ ῥειδοπαὶ 
11565; οὗ 81 Ϊοδῃ χιΐ. )ο: [ν΄ “ 841.᾽ 111. 14, 
“ [υάκεῖ5, φυογυπι σορδίπυβ ξαπυπιαιο 50- 
ῬΕΙΙοχ." 

“ΠΟΥΓΕ] ἈΔΊΠΟΥ ΚἈπθδάϊπρ- ΣΟ ΒὮ, 45 1Π6 
ὙγΟΓὰ 15 ῬΓΟΡΟΙΙΥ͂ τεηάογοὰ ἰη ἔχ. νἱ}}. 2 δά 
ΧΙ. 44. ΟἸΒΟΙΒ σεηάσσ “ ψμδὲ ννᾶϑ Ἰθξὶ :" 50 
ΧΧ. Ννυϊς. ἀπά 1 υἴῆετ. Βυΐξ 966 ποῖθ οὐ 
Ἐχ, ΧΙ, 24. ὙΠ ὈΪεβϑῖπρθ ΠοσῸ ῥσοιηϊϑοὰ 
χεϊδίθ, ἰξ νν}}} θ6 οὐϑεσνεά, ἴο ργίναϊε δηὰ ροῖ- 
5018] 1" : ἴῃ ὖ. 7 ἴοϑα Ὡς ἢ ἅτε Οὗ ἃ ΤλοΓΟ 
ῬυὈ]ς δηὰ Ὡδίοηδὶ σμασζαςῖοῦ ἃτὸ Ὀγουρῃϊ ἔοτ- 
νν8 

6. (ἀἔ ῥ᾿5. οχχὶ. 8. 

8. “ἸΠογεῥοιμε41] ΤΣ Ηδεῦγεν νοσά (:ἄ»η) 
5 Ατιηδῖς, δηὰ ΟἹἹῪ υϑδὰ Πεγὲ δηὰ ἴῃ Ρσου. 
1. το. 866 Οοϑθῃ. 8. Υ. 

9. «4: δὲ ῥαϊδ᾽ “«υογνῖ μπίο ἐδε6] ΤῊΣ οὶ 
ψ ἢ τς ἢ Οοα νουςῃεοαίθα ἴο σοπῆστῃ Η!5 
μνᾶν ἴο ἴΠ6 ρα: τ ἢ 5 (ςξ, η. χχὶϊ. τό: 

ΕΡ, νἱ. 13) 14) οοηίαϊποά ὉΥ͂ ἱπιρ]ϊἰσαιίοη 
ἴΠ696 »᾽819 οὗ Πο]1π655 δηά δεγΐποηοα ἴο ᾿ϑγαοὶ 
(ςξ Ἐς. χίχ. ς, 6). 

135. Εσξ νυ. 44. 
16--608ϑ. Το Ουτϑοβ. 
158---19. Ἴδε ΒΙοββῖηρϑ ἃγὸ ὑσοιηϑοὰ ἰπ εἶχ 

ἔοττηϑβ (συ. 3---6) 85 γενναγάβ οὗ ορβάϊεηοο, δὰ 
ἴῃς τεϑυ 5 οὗ [δ6 θηόνδνι ἐδ μϑ αι ἃΤῸ 5εῖ 
ξουῖῃ ἴῃ ΤΊΔΏΠΟΓ ἃπὰ ΠυπΊῦοῦ σοΟΥΤοβροπάϊηρ. 
ἼΠ6 5ΡΘΟΪΔ] τηοάδ5 ἰῃ ψΒΙςἢ [8656 τῆγεαῖς 
5ῃου]ά Ὀ6 Ἔχεουϊοὰ ᾶγὲ ἀδϑογ θεὰ ἴῃ ἔνε ὅτου ρ5 
οὗ ἀδηυποίδίοῃβ, νυ. 2ο---68. 

20---26. ΕἸγϑί ϑοῦῖθβ οὗ ἡυιάρτηθηῖβ. ΤῊΣ 
ουτϑα οὗ Οοά 5βου]ὰ γεϑῖ οῃ 811 {Π6Ὺ ἀο, πὰ 



νυ. 21---20. 

ἴο ἄο, υπὲ]] ποι ὃς ἀεϑίτογεά, δηά 
ὑπ} τπου ρεγβἢ αυίς Κ]Υ ; θεσδυβε οὗ 
τῆ6 νυ] Κεάη 88 οὗ ΤΥ ἀοίηρβ, γν ΒΕΓ ΌΥ 
τπου Παϑὲ ἔογβακαη τ16. 

21 ΤΏς ΙΟΚῸ 5141] πηᾶκε ἴῃς ρε8- 
ἘΠ]επος εἰεανε ἀπο ἔπεα, ὑπ} Πα ἢανε 
οοηϑυπηεά {πες ἔτοηχ οὔ τῆς ἰλπά. ψνἢ]- 
{πὲγ του ροεϑδῖ ἴο ροβ8688 ἴζ. 

22 “Ἴε ΓΟΚΡ 5841] 8πιϊϊε {πες 
ἢ ἃ σοηϑυμηρίίοη, ἀπά νν ἢ 4 ἔδνευ, 
Δηὰ ἢ δὴ ἰπἢλπιιηδίίοη, απ νυ τἢ 
ΔῈ Οχίγεπης δυγηΐηρ, ἀπά ψτῇ τῆς 
᾿ βυγογά, δηὰ νχῖτ Ὀ᾽Δβεηρ, ἀπά τῇ 
τ] ενν ; ἀπ {ΠΕΥ 5}4}} ρυζβιις {πες 
ὉΠ] τῆου ρεγίβἢ. 

223 Απά τὴν πεᾶνεη [πδῖ ἐς ονεῦ 
ΤΥ πελά 5041} θὲ Ὀγαββ8, δηά [ἢς βγῇ 
παῖς υπάεγ τπες «ῥα ἐδ ἴτοη. 

24 Τηδ Γ[ΟΚΡ 341} πιο τῆς ταὶῃ 
οὗ Τὴν ἰαπὰ ρονγάθγ δῃὰ ἀιιβῖ : ἔτοῃλ 
Πεάνβη 5}2]}} 1 σοπης ἀονγῃ τροῃ 66, 
ὉΠῚ1] τὰου 6 ἀεβίγονεά. 

ϑῆουϊά 5516 ἴῃ τδηϊ ο] ἃ ἔογπιβ οὗ ἐἴϑοδϑο, 
1 ἔδπλπ6, ἀηὰ ἴῃ ἀεῖεδὶ ἴῃ τνᾶσ. 

40. αἰγεὶηρ] Οἔ, ΜΙ. 1. 2. 
σ΄εκχαϊοη] ἈΔίΠου οοπζα βίοι: (Π6 ψοτχὰ 15 

υϑεα (ν]1. 22} 1 8. χῖν. 20) ἴογ ἴῃς ρδηὶς ἀπά 
ἀϊϑογάθν 1 τυ ἢ ἢ ἴΠ6 συγος οὗ Οοά 5πλ65 
Η!5 ἴοαβ. 

ΔΙ. ἐδὲ ῥεε πο] ΤΏῈ πψογὰ ᾿ς ἃ βϑθησγαδὶ 
ἴση (τ 1,ον. χχυΐ. 2ς; Ηδῇ. 1]. 9); 86 
ῬΔΙΠΝΙΙ 5γηηρίοπιβ ἀπά Ἴοηποοιηϊδηϊβ οὐ (δε 
Ῥεβεϊθηςθ ἃγὸ δεῖ ἔστ ἴη [86 ποχῖ νφῦϑβο. 

22. α«υἱῆῦ ἃ εομαμριῤίίοη, αμαᾶ φυἱ ὦ 7 υεΓ] 
ΓΕ ΓΙ εν. χχυῖ τό. Το Ηοῦγονν ννογάβ ὀσοὺΓ 
ΟἿΪΥ ἰπ ἴποϑε ἔννο ρίδοβ. 

«ὐἱδ 1δὲ σαυογἢ Οἰδιοῖβ 4 ἀσουρῆς" οὗ 
“ ῃραῖ." Βαϊ 566 Νοῖδ δὶ οπὰ οὗ σμδρίεσ. 

«υἱδ δίαυἶηρ, ἀπά «υἱδῦ πιϊάδεαυ] ΤΣ 54 π|6 
τνογάς οσσὺγ ἰορεῖδοῦ Απιοβ ἵν. 9. ΤΟΥ͂ ἃΓῸ 
ἀεγνοὰ ἔτοτὰ στοοῖϑβ 5 στ ἐγ της τοβρεςτνεΥ “ἴο 
θὲ ἷδοκ," ““ἴο 6 γεῖϊον." ὙΠῸ ΓΌΥΠΊΟΓ 
ἀεηοίες (οξ Οεη. χϊ. 23) (δ6 τέϑυϊὶ οὗ (86 
ΒΟοΓΌἢηρ οαϑὶ νυϊηὰ, ἴῃς ἰαϊίον [πδὲ οὗ Δη- ῃῃ- 
Επλεῖγ ὉΠ ἐΑΠἸην οα ἴπῈ στθεη βᾶσ, ὙΠ ἘΠοτς 
ἴῃς 1 δηὰ πιδστίηρ 15 ὑγοάυςθ. 

28. (ΓΕ [εν. χχνί. 19. 

24. ΨνΏΒεη ἴΠς Βεδὶ 8 νΕΥῪ ρτοδῖ ἴδ αἵ- 
ΤΊΟΒΡΒΟΙΟ ἴῃ Ῥδ]οβίῖης 15 οἥεηῃ Ε]Ἰοὰ ἢ ἀυπὲ 
δηὰ 5κδηά : (ἢς "νυἱηὰ ἰ5 ἃ Ὀυγπίηρ 5βίγοςοο, δπά 
186 δἷγ σοπηρασαῦϊο ἴο τπ6 ρἰονίης Βοαὶ δὲ ἴῃ6 
Του οὗ ἃ ἤσγπαοα. Οὗ, Ἀοδίηϑοη, " Β. Κ.᾿ 
11. 122. 

26. 72 ζοκο «δαὶ εαιμς δες ἐο δὲ “»εἰ θη 
ὀφίογε ἐδίπο ἐπρηιΐ} ΟἿ, 1,δν. χχνὶ, 17) 27] 
18. ΧΧΧ, 17. 

ΡΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΝΊΙΠΙ. 

25. Τῆς ΓΙῸΚΡ 584]} οδυβε ἴῆες ἴο 
Ὀε 5πητίεη δείοτε πίῃς ἐποπλα5 : ἴῃοιι 
80]: ρῸ οἷἱιοπα ὙΨΥ͂ δρδίηϑβι τῃεπ|, 
δηά ἢσε βενθὴ γγΑγ8 Ὀείοιε ἴπεπὶ : δπά 
βῃδ]ὲ δὲ ᾿τειμονεά ἰηῖο 1} τῃς Κίηρ- ον. “ον ανν- 

“πουὲπρ. ἄἀοπιβ οὗ {πε βδγίῃ. 
26 Απά τγ ςἄγοᾶϑε 3141] δε πχεδῖ 

υηΐο Δ1]1 ἔονν 8 οὗ τῆς δἱζ, δπά υπῖο τῆς 
Ὀελϑῖβ οἵ τῃε δαγῖῃ, δηά πὸ τηδη 5}]} 
ΓΑΥ ἐδενι ΑΥ̓ΤΑΥ͂. 

27 ΤῊ ΚΟΚῸ ΜῈ] 5πὶϊῖς πες γῇ 
τῆς δοῖςἢ οὗ Εργρῖ, δπά στῇ τῃ6 
επλεγοάβ, δηά ἢ τῆς 5οδῦ, δηά ψ ἢ 
τῆς [ἴςἢ, ψδεγθοῦ ποῖ σδηδὲ ποῖ δ6 
Βεαὶεά. 

28 Τπε ΓΟΚῸ 5}]] 3πιϊ τ 66 νυ τἢ 
ταλάηε588, ἀπά Ὀ]Πάπε88, Δ δϑιοη βἢ- 
τηεηΐ οὗ Πελγῖ: 

29 Απά τδου 58}αἷξ ρστορε δὲ ποοη- 
ἄλγ, 48 ἴῃς Ὀ]1Π4 στορθῖῃ ἴῃ ἀδγκηςβ8, 
ΔΠᾺ τῇοι 5Π4]ξ ποῖ ῥιόβρευ ἱπ ΤῊΥ 
ὙνΑγ8: δηᾶά τῃοῖϊ 5μιδὶῖ Ὀ6. ΟΠΪΥ ορ- 

σδαΐ δὲ γωμπουεά)] 1. 1ῖ. “’ 5ὴ411} Ὀ6 ἴῸΣ ἃ Γαὰ- 
τιον ηρ." ὙΠΟ [ἰγοδλί αἰ ἔῖετϑ ἕγοτῃ [δαὶ οὗ [,ον. 
ΧΧΥΪ, 22) ὙὙΒΙΟΝ χοίουϑ ἴο ἃ ἀϊδρεγβϑίοη οὗ {ΠῸ 
Ῥεδορίςο ἀπιοηρϑὶ ἴῃς ποαδίμοη, Ηδτζε 1ἴ 15 πηθδηΐ 
τῆλ (ἢοΥ βδοιυϊὰ Ὀς τοβϑθὰ ἴο δηὰ Ἢ δἱ ἴῃ6 
Ὑ1 οὗ οἴδειβ, ἀγίνθη ἔσο οὔθ σουῃίσυ ἴο 
δηοῖμοῦ τ ουϊ ΔῺΥ ςετγίδίη βοςἰἘπηοηῖ. [59- 
ταῦὶ 5βῃοιυϊὰ Ὀ6, 50 ἴο βρθᾶῖκ, ἃ Ὁ4]} ἔογ 411 (ἢ6 
Εἰηράοιῃβ οὗἉ ἴΠ6 δαγί ἴο ρα ἢ πο λεδθς 
(οηίγαΞβι ν. το δηὰ ἔοσ ἴδε ννοσὰ οἴ, [6γζ. χν. 
4, Χχῖν. 9; ἘΖΕΚ. Χχὶϊ, 46, δίς. 

46. (ἐ ἢ. Ιχχῖχ. ,2. ὍΤ815 ννγᾶ8 Ιοοϊκοὰ 
Ὥροη ΜΠ [πὸ στεδίεδξ ΒΟΙΤΟΥ ; οἴ, Ιοβορἢ. 
“Β6}]. Τἀ,᾽ τν. ς. 6; ϑορῆοοῖοβ, ΑπΕρ.᾽ 26 544. 

47---37. ἙΣΙΠοΥ ογκίηρ οὗ ἴδ συσϑο οὗ 
Οοὰά ου ἴδε Ὀοάγ, 500], δηᾷ ουϊνναγὰ αἰγουτ- 
βίδῃςεϑ οὗ [ἢ 5: ῃ 615. 

47. δὲ δοίεῦ οΓ Ἐργρὲ 
[δ ννοσὰ 18 ἰγδηῃϑίδϊθα ἴῃ 
ὨοῖΘ. 

ἐῤὲ ἐριθγο ] ΟἿ χα 5. νυ. 6,9. ΤῈ Ηθθγονν 
ὙγΟΤὰ 5 ρη 65 [ὈΠΊΟΙΣΒ ΣΏΘΓΟΙΥ. 

«υἱὴδ ἐδο «“εαὐ { [,εν. χχὶ. 20), σημα «υἱἱ δὲ 
1.0] Ψατίουβ ἔογπιβ οὗ (δε Ἰοαϊῃϑοπια 5ΞΚίῃ 
ἀἴϑολϑοβ νυ ΒΙΟἢ ΓΘ ΠΟΙ ΠΟ ἴῃ στ ἀπ Εργρίῖ. 

48. Μεηῖδὶ πιδ δας 584}}] ῬῈ δάἀάβά ἴο 
ἴδοϑα βϑοῦὸ ὉΠ ρῥίδριιοβ, πὰ 5βου]ὰ ἀφ- 
44) τεάυοε ἴδε βυβετγειβ ἴο ρουνου εβϑπεβϑ 
ἔοτο ἘΠΟΙ͂Σ ΘΠΘΤΊΪ65 ἀπ ΟΡ γΌΞϑΟΥΒ. 

»αάμε..} 1, ΧΧ. παραπληξία: ςἔ, Ἶετ, χχν. 
χό---18. ᾿ 

ὀἑῥπάμε.. Μοϑβὶ ργο Δ ΌΪΥ πιεηΐδὶ ὈΠ πάῃ 685; 
οἴ [Δ1|. ἦν. 14: ΖΕΡΉ. ἱ. 17; 2 ΟΟΥ. 111, 14) 5η4. 

αὐέοπὶεὀνηρηἢ Οἱ, ες. ἵν. 9. 
829. ἐδοι “δαἱὲ χγορε] ΕΟ, 15, ΙΧ. 10. 

ἘΔίΠΟΥ ὍΟΪ1, 845 
. ἾΧ. 9), ΠΕΓΕ 566 
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δοῦ 

ΡΓεββαά δηά βρο ]εὰ ἐνογπιογο, ἀπά ἢο 
τη 514]} βᾶνε ἐῤέε. 

40 ἼΒοιι 8μαῖὶς Ὀείσοι ἢ ἃ ψιίθ, δπά 
ΔΠΟΙΔΟΓ τηδη 5}2]} 16 ἢ πεῖ : τοι 
50] θυ} 4 δὴ ἤοιιβα, δηά ἴδοι 5}δ]ς 

Ζεδλρ. 2ο. ποῖ ἀγα] τῃογαίη : “τδοιι 5Π41: ρίδηξ 
[Ἦε. ἃ νἱπεγαγά, δηὰ 5ῃδϊς ποῖ 'ραῖμεγ (ῃς 
ἤγανε, σγΆρεβ τΠεγεοῦ, 
πεσοηησα 41 ΤΉΪπς οχ «αὶ! δὲ 8ἰαίῃ Ῥείογε 
ἤΡς τἢϊπε εγαβ, δπά τῆου 8μιαὶξ ποῖ εξ 

τεγοοῦ: τῆϊπε 285 ταὶ δὲ νἱο θην 
τἌΚΘη ΔΥΨΑΥ ἔγοπι Ὀεΐογα τῃγ ἔδοθ, δηὰ 

ΗΟ οι 8411 ποῖ δὲ τεβίογεά τὸ ἴπθὲ: ΤὮΥ 
γείνῃ ἰσ ΒῆΘΕρ οὐαί ἐφ ρίνεπ υπῖο τῃϊης ἐπο- 

ΓΛΪε8, Δπα ἴποὰ β5ηδλϊς ἤανεὲ ποπα ἴο 
Γεϑοια ἐῤέπι. 

22 ΤἸῊΥ 80η8 ἀπά τὴγ ἀδιιρῇτεΓβ 
σῤαίἑ δέ σίνεῃ. ὑπο ἃποίμαγ ρεορίε, 
ΔΠ4 τῆϊηε δγθ8 8504}}] Ἰοοκ, δπὰ [21] 
τυ ἰοησίηρ ἴου τῇελ 41} τῆς ἀΔΥ 
Ιοηρ : δπὰ ἐῤδεγε εῥαὶἑ ἐξ πὸ ταὶρῃς ἰπ 
της Παπά. 

43 ΤΏ ἔπιες οὗ ΤΏΥ ἰλπά, δηά ]] 
(ὮΥ Ἰαθουτβ, 5}4}} ἃ πδίίοη ψῇςἢ 
ἴοι Κπονγεϑὲ ποῖ εξ παρ; δηά ἴδοι 
5ῆδ]ς Ὀ6 ΟἿὨΪΥ ορρτεβϑθὰ δηά ογιϑῃεά 
ΑΙΨΜΑΥ: 

24 ὅο τΠδὲ ποὺ 5μ4]ῖ θὲ τηλδὰ ἴογ 
τῆς. βἰσῃξ οὗ [πε εγεβ ψῃῖοἢ τοι 
8]1 866. 

,ς ΤΕ ΠῸΚΡ 514] 8πιϊῖες {πες ἴῃ 
τῆς Κπααβ, δπὰ ἰῃ πε ἰερβ, νὰ ἃ 
80 Ὀοΐςἢ [Πδῖ σδῃποῖ θὲ ἢεδὶϑά, ἔγοτῃ 

ΠΕυΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΝΙΙΙ, [ν. 3ο---44.- 

{πε 9οἷες οὗ τὴγ ἰϑοῖ υὑπίο [με ἴορ οὗ 
τὴν δοδά. 

.,46 Τμε ΓῸΚΡ 584}} Ὀγίπρ ἴῆδε, 
ἀπά τὰν Κίηρ ΒΟ ποὺ 8841} 8εῖ 
ονεῦ ἴδες, υηΐο 4 πδίίοη ψ ῃο ἢ πεὶ- 
{ΠεῈγ τῆου ποῦ (ὮΥ [τΠεγβ μάνα Κπόνῃ ; 
ἀπά {πεζὰ 5ῃα]ῖ: τποὺ βεγνα οἵπεγ ροάϑ, 
ννοοά δπά 8ἴοπε. - 

27 Απά τῇοῦ 5μαὶς δεσοπις ὅδηῃ ς᾽ Κ᾿ 9 
Αϑοηἰϑῃπηεπῖ, ἃ ργόνεγρ, ἃπά 4 ὃγ- 7ςτ. 5. 
γνογά, δηιοηρ 411] παιίίοηβ ὙΠ Πογ τῆς ἼΣ 
ΓΟΚῸ 582]] Ἰελά τπεεα. 

48 ἘἼΤΠου 5041 σΑυγ ταυςἢ 566α ἃ Μίς. 6. 
οἷἱξ ἰηῖο ἴῃς ἢε]4, δηὰ 8ῃδ]ς. ραῖδεγ με. -. 6. 
ὁμὶ ἰτπ]6 ἴῃ ; ἴογ τῆς ἰοσυβὲ 5Π4]} σοη- 
8.1Π16 [ζ, 

20 Του 58αῖς ρδηξς ν᾿πεγαγάβ, δηά 
ἄγεβ8 ἐδέπι, Ὁ 5ῃα]ς πεῖῖμεῦ ἀσιηκ ον 
τῆς νγῖπε, ΠΟΥ ραῖμεγ 2ῤῥὲ φῦαρες; ἴοῦ 
[ἢ ννοῦπιβ 5841} εδὲ πε. 

40 Ἴπου 5μαῖῖ ἤἢᾶνε οἷϊνε ἴγεε 
(Ὠγουρδους 411} ΤΥ σολϑέβ, δυς τοὺ 
58] ποῖ δποίης ἐῤγε ἢ τῆς οἱ] ; 
ἔογ τῆϊπε οἷϊνα 5}4]} σδϑὲ δὲς ἥ. 

41 ἼἼΠοιυιι 5μἷς Ῥαερεὲ 80η8 πᾶ 
ἀλυρῆτετβ, δυὰς τῆου 5Π415 ποῖ επ͵ου ἐμεῦ αμ 
ἴΠοτα ; ἔογ {Π6Ὺ 5411 ροὸ ἱπίο σδρεινην. πσέ δὲ 

42 ΑΙ! τἈΥ̓ ἔτεεβ ἂπά ἔγυϊε οὗ τὴγ ἐς 
λπά 5}8}1 (ες ἰοςιιβῖ ' σοῃβιηλε. ἔ Οτ, 

43 ΤῊς 5βέγδηρεγ [Πδῖ ἐς ψ Πΐη {πες 
564} ρεῖ ὋΡ ἀὔονε τῇδε νεῖγ ΠΙρἢ ; 
Δπὰ τἴῆου 5841} σοπηα ἀοννῃ νεγῪ ἴονν. 

44 Ηε 584]] ἸΙεπά ἴο τες, δηά τοι 

πὸ »παπ “δαὶ σ“αῦε ἐδεε] ΕΟ. ἸίἌτη. ν. 8. 
90. Τροι «ῥαίξ δείγοι α «υἱ} Οἵ. Ἰετ. 
ΥἹ]. Το. 
᾿ζφοις “δαϊὲ δωῤά απ ῥδοισε] ΟΥ. Απιοβ νυ. σσ : 
Μιοδῆνι!. τς ; Ζερῆ. ἱ. 12. 

“ῥαἱὲ πο 3αΐδεν ἐδε 5,γαρβές ἐδεγεο τ] 1.1ϊ. 56 
ἴτϊ 25 σοπηηοη,) οὐ ρχοΐδῃς ἰΐ ; ςο, χχ, 6, δηὰ 
ποῖςο, 

81. «ῥαἠ] ποῖ δὲ γεείογε] Τὶ, “' τεῖαγη, ἢ 

82. Τόν :ο απδ ἐδγ ἀσωρδίεγ. “ῥαϊΐ δὲ 
ξίνεη ὠπῖο ποῖ δε ῥεορίε)] (ΟΕ, α Οἤγοη. χχίχ. 9. 

ἐδέγε εῥα]! δὲ πὸ ψιΐϊσδὲ ἐπ ἐδίπο δαμά} ΚοΙ] 
Τοπάοτθ “ΤΥ παπᾶ 514}} ποῖ 6 τονγαγαβ 
Οσοά." ΤΤΠα τεηάοτίηρ οὗ Α. Υ. 5 ργεΐεγδθίε : 
ςἔ. σεη. χχχὶ. 29 δπὰ ποῖϑ. 

838. (ἐ Νεῆ. ἰχ. 26, 37; ]ετ. γ᾿ 17. 
85. (ἢ νυν. 1) 4πὰ ἴ5. 1. 6. 

386. «πώ ἐν ἀἰηφ] ΟΥ, ποῖς ου Χυϊ!. 14. 
398--48. ὝΠΟ εἰγϑε 15 ἀοοοσ θὰ 45 τοῦ - 

ἴῃ Οὗ ἜΥ̓ΕΓΥ Κιπά οὗἩ ἰᾶδοιγ δηὰ δηϊεογρσίϑοε, 

ΠῚ] 1 Παά διοςοιηρ 5ηθα ἴπ6 τοῖδ] στιΐη οὗ 
{Π6 παϊίοη, δηὰ 115 ϑῃ )] ες οη ἴο [158 ΘΠ ΘΠ165. 

88. (Ε΄ Μις. νἱ. τς; Ηδζ. 1. 6; ]οε}}1. 4: 

89. «υον»» 4] 1. ς. [86 νἱθ- ΣΘΟΥΊ!, (Π6 σοη- 
γοϊνυ]υ9 οὗ ΡΊηγ,  Ναῖ. Η!5ἷ.᾽ ΧΥΠ]. 47.) δῃὰ 
(δῖο, " ἀε Ἀς Κπυδίολ,᾽ σμᾶρ. 95, 80 ῥγε- 
βογῦο οἰδδογαῖθ ργθοδυί:.ομϑ δρδίηβῖ 115 ζάναζοβ. 
Ῥιδυΐι5, “(Ι8[61},} τν. 2, 64}18 1 “ὁ Ἰηνοϊνιι5: "ἢ 
(““1α. [τϊδῖὰγ πεαυδπὶ δοϑίίδσῃ, εἴ ἀδηηη!ῇῆἔ- 
οᾶπι. ,Ῥῥ. Ουδηιηδηὶ ἀπιᾶροὶ Ζα. Ἰηγοΐνι- 
Ἰυπὶ, ᾳυᾶ ἴῃ ΡΑΠΊΡΙΠΙ 20]1ο ἱπϊογίδ, ᾿πῃρ ἰςδὲ 
56). Βοοβιατί, ' ΗϊετοζΖ.᾽ Ῥασζῇ τι. 1,10. τν. «ἢ. 
47) ἰΔἀοηΕ 165 [818 σγοστα ὙΠ Ἰδὲ Το] δὰ ἱξ οὐ 
ἵψ Ὁγ ἴδ Οτεεῖϑ. 

40. ἐδὶπεο οἷνυε ῥα] εασὲ δὲς δ᾽ ἈδηάοΥ 
ΒῈ811 7811 ΟΥ̓. δε6 Νοῖο δῖ δηὰ οἵ σμδρῖοσ. 

41. {δον «ῥα] 3ο ἱπίο εαρελυ 7] ΟΕ. 1Άτι. 
ὶἷ, ς. 
᾿ 42. ι8α]] ἐδε ἰοσιῦ ἐοπσεριε] 1 1τ, ἐἐ ρΟβ5655," 
ἃ οτγὰ ἴπ (ἢ15 σοηηδοίίοη δύῃ τόσα ἔοσοὈ]6. 

438, 44. (ΟὐοηϊίγαΞκϊ νυ. 12 δηά 12. 



ν. 45---56.] 

5ῃδὶ: ποῖ ἰεπά ἴο ἢΐπι: ἢς 5}4}} δε τῆς 
Πολά, Δηά τποι 5Ξῃαἱε Ὀς τῆς 181]. 

45 ΜΜοτεονεσ 81}1 τλεϑ86 σιιγβαβ 5}2]] 
ζοπΊΒ ὕροη ἴπεε, δηά 514]} ριιγϑια 
τῆε6, δηά ονεγίακε {πὸς, {11 τῃοὰ θὲ 
ἀεδίτογεά ; θεσδιδα ἴπου Πελικεπθάβε 
ποῖ υπῖο [Πε νοῖςε οὗ ἴῃς ΓΟΚῸ ΤὮΥ 
Οοά, το Κεερ ἢ 8 σοπηπιδηἀπχοηῖβ ἀπά 
ἢΐδ βἴδίιιεβϑ ψῇῃϊςἢ Πς σοηχῃαπαεά {πεε: 

46 Απά {ΠΥ 5881} θὲ ἀροη τῆδε ἔογ 
ἃ ϑίρῃ δηά ἔοσ ἃ ᾿νοηάεγ, δηά ὑροη ΤΗΥ͂ 
βϑδά [ογ Ἄνεῦ. 

ΒΕΤΕΚΌΝΟΜΥ. ΧΧΥΠΙΙ. 

8}]1 ποῖ ἰεανε {πες δἰἐεῦ' σογῃ, νγίηας 
οΥ οἱ], ογ ἴῆε ἰποῦθᾶαβϑε οὗ (ὮΥ Κίῃς, οἵ 
ἤοςκΚβ οὗ τῆν δῆδερ, ὑπ] ἢς ἢανε ἀ6- 
βίγογεα τῃε6. 

“, 52: Απά δε 83}21]] Ὀεϑίερε {πες ἴῃ 
411 ΤῊΥ ρδίεβ, ὑπ} Τὴγ δίρῃ δηά 
ἔξηςεὰά νν}}18 σοπὶιὲ ἄονγῃ, ψνμογοὶῃ 
που {πιβίεάβε, τῆγουρπους 411] τὴν 
Ιλπά : δῃὰ ἢδ 5}41]1] θεβίερε ἴπεὸ ἴῃ 
411 τὴν ρσαΐεβ τῃγοιρβοις 411 (ῊΥ ἰδηά, 
γνπιςἢ τῆς ΠΟΚῸ τὰγ (σά παῖ ρίνεῃ. 
(ἢεε. 

890 

523. Απά ἑτῃου 58μ41: εδ τῆε ἔγυϊε ἐΤαν. 96. 
οὗ τιΐπε οὐσῃ ᾿Ῥοάγ, τπε ἤςβῃ οὐ τὴγ ἃ Κίη. 6. 
80η8 ἀηἀ οὗἉ ΤῊΥ ἀδιρθτετβ, ψ ῃϊς ἢ τῆς ἔπι, το 
ΓᾺΡ ΤᾺ Οοά μαιῇ ρίνεμ {πεε, ἴῃ βάγια 

47 Βεοδυβε ἴποὺ 5εγνεάβε ποῖ {πε 
ΓὸκΡ τἢγ Οοά νι} Ἰογῆιπεββ, δηά 
νὴ ΚΑ εν οἵ μεαγῖ, ἔογ ἴῃς δρϑυῃ- 
ἄληςε οἵ ἃ]1] ἐῤίπρε; 

48 ἸΓβεγείογε 5μ4]ὲ ποι βεσνς (Ἀϊης 
ΘΠ ΘΠ} 65 Μν]ςοἢ ἴῃς ΨΟΚῸ 5}4]1} βεπά 
δραϊηϑβῖ ἴπεα, ἰη πυηροῖ, δηά ἴῃ τ ϊγβῖ, 
δΔηά ἰῃ πακεάηεββ, δπά ἰῃ νγαπῖ οὗ ]]} 
ἐῤίηπρε; δῃηὰ ἢδ 5}4}} ρυξ ἃ γοκε οὗ 
ἸΓΟΠ ὩρῸΠμ ΤῊΥ περ, υη6] Πα ἢᾶνα 
ἀεδιτογεά τἢςα. 

49 Τῆς ΙΟᾺῸ 5}4]}1 Ὀγίπρ' ἃ πδίίοῃ 
ἃραϊηϑὲ ἴἢε6 ἔτοπι ἔασ, ἔτοαι τὴ επά 
οἵ τὰ6 ελγῖ!. ἂς “τυ 485 ἴπε δλρ]ς 
βιεῖι ; 4 παιίοη ψ οβα ἴοηρις ἴῆοιι 
βἢλ!]ς ποῖ ἴ ππάἀεγδιδηά ; 

50 Α παῖίοῃ ἰοῦ ἤεγος ςοιηΐε- 
Πδηςα, Ψ ἢ σοἢ 50.4}} ποῖ τεραγά τῆς 
Ρεζβοη οὗ τς οἷά, ποῖ 5δεν ἔάνουγ 
ἴο ἴῃ6 γουηρ: 

δι Απά δε 5}4]1] εατ τπ6 ἔπιῖξ οὗ 
(ΠΥ σδτῖ]ε, δηά τῆς ἔγαϊε οὗἩ τὰγ ἰχπά, 
ἀπ} του θὲ ἀεδιτογεά : τῆϊο ἢ αὐσ 

46. 20 ευεγ] Ὑεῖ “(6 τεσηπδης" (Ε οπι. 
χ. 27, Χὶ» 4) ψνουϊά ὉΥ ἴδ: ἀπὰ οδϑάϊθηςθ 
ὈεσοΠΊΘ ἃ ΠΟΙΥ : 

᾿ 47. ΟΕ Νεῖ. ἰχ. 3ς--27} (ἢ. ΧΧΧΊΪ Ιξς 
48. (ἔ Τετ. χχνιῖ, 14. 
49---ὅ998 Ὑηὸ οδ δηλ ε8 ἃπά ΠΟΙΤΟΙΒ 

Ὡς δου] δηϑθ νη ἰσγαθὶ ϑῃουὰ Ὀ6 
βυ δ] χαϊοά, 45 νγᾶ8 ἀεῃουποεά ἴῃ ἴῃς ργεοθάϊης 
α΄Ὃ-., ὉΥ 115 ἐοσείξῃ ἔοαϑϑβ. 

490. 72ε ΤΖοκο «δαὶ! δνὶπρ α παῤίοπ αὐ αἱκαὲ 
ἐδέε ἤγονε ζαγῇ ΤὨϊ5, 845 οἵδε ἐξαΐζιιγοβ οὗ 186 
ἀοϑοτρέοη (ςἶ, [οΓ, ἵν. 12, νῸ 1ς ; [μᾺπ|, ἴν. το ; 
ΗδὉ. 1. 8), ΔΡΡΙΥ͂ υπάουδίοα!Υ ἴο ἴῃς (ΒΔ]- 
ἀδδῃς, δηά ἰπ 4 ἄσξζτοε ἴο οΟἴδοσ ὩδΕοης 4150 
Ὑνδοσὶ Οοὰ ταϊϑοὰ ὩΡ 85 τ] ηἰϑίευβ οὗ νοηρθᾶποῦ 
ΡΟ ἂροκίαϊε [586] (ε.9. ἴῃς Μοάοβ, ςξ, 15, 
ΧΙ, σ7, 18). Βυξ 1ξ ΟΠΪΥ ποϑὰβ ἴο σεδὰ (815 
ρατί οὗ ἴῃς ἀεπυποίδίίοη, δθὰ ἴο σοπρᾶτε ἴξ 
νυ [Πα πλγγαῖίνς οὐ [οβορδυ5, "6 ΒΕ]. [υἀ.᾿ 

τς 5ἴερε, δπά ἴῃ [ἢ βιγα π 688, ὑνἤοσε- ἴ Ηςδ. 
νυ ἘΠ ΘηΘΏ} 165 5}2]] ἀϊβϑῖγεβϑ ἴθ: 

54. δὸ ἐδαὶ ἴῃε πιδη ἐδαΐ ἱξ τε πάεγ 
ΔιηοΠρ γοιῖι, Δη4 νεΓῪ ἀε]Ἰοδία, ἢϊ5 γα 
80.4}} θ6 εν] τονναγὰ ἢ15 Ὀγοίδεγ, δηά 
τονναγὰ τῆς νις οὗ ἢἷ8 θοβοηι, δηά. 
τονναγά (ἢς τεπιηδηΐ οὗ ἢϊ8 ἢ] ἀτγοὴ 
ψνὨοἢ ἢς 5}4]] ἰεᾶνα: 

ξς ὅο τῃλῖ ἢδ ψν}}} ποῖ γίνε ἴο ΔΠΥῪ 
οὗ πεῖ οὗ ἴῃς ἢξβϑῃ οὐ ἢ15 σμ]άγεη 
ψγῆοηὶ ἢ 504]} δδῖ : δεοδιιβα ἢ6 ἤδιἢ 
ποιῖμίηρ; ἰεῖς ἢϊπὶ ἴῃ τἢς βίερε, ἂπά ἴῃ 
τῆς 5ἰγδίϊμθβϑ, τ ῃογονν ἢ τῆϊηθ δη6- 
ΠλΪα5 804]} ἀϊδβίγοββ (Π66 ἰῃ 11 τὴγ 

68. 

56 ΤἘε ἰεπάεγ απά ἀεϊϊςαῖε νο- 
ΤΔΠ Διηοηρ γου, ὙΜῃΙὶςἢ νγνουϊά ποῖ 
δάνδηζυγεα ἴο 8εῖ [ῃ6 8ο]ε οὗ ἢοῖ ἕοοϊ 
ΠΡΟΩ (Π6 ρτουπηά ἔοσ ἀεὶ ἰςίθης88 δηὰ 

ΟἹ, ἴο 566 [8δὲ 115 ἢ}]] ἀπὰ οχδςῖ δοςοπρ  ]5}- 
τιοπΐ ἴοοῖκ ρἷδοθ ἴῃ [6 τνᾶγβ οὗ νεβρδϑίδῃ διά 
Τιῖυ5 δραϊησὶ ἴ8Ὲ [ονγ85, 45 ἱηάδεά ἴδ [ενν8 
τΒεσηϑοῖνοβ ΣΘΏΘΓΑΙΥ δάμη, 

49. ἐδὲε εαφ! ἡ ὙΠε Ἀοιηδῃ θηβίρτ; οὗ 81 
Μαῖί, χχὶν. χἽἹϑ. 

580. “4 παίῤϊομ ΟΥἱ ἥέγεθ εομπίοπαηοε) 1,11. 
“ἰ Ξἴσοηξ οΥἩἉ ἥπτῃ οὗ ἴδοθ." δ ἰπη ἴδ ὑγεάισϊου 
οὗ ἴδε Ἀοπιδῃ ροόονψεσγ, ἴδῃ, Υἱἱϊ, 22. ΟΝ 
Ῥγον. ΥἹὶ, 11, ΧΧΙ, 29. 

52. “41πώ δὲ :δα! δειῖοχο 1δεε6] ΤῊϊ5 ραγὶ οὗ 
ἴδε ΡγορῆθοΥ τεςεϊνοα νδσζίουβ πλῖποσῦ 1Π]- 
τρεηῖβ δείοτο ἴθ σγονπίηρ Δοσουιρ] ἰΞῃπιθης 
οὗ 1 ΌΥΓ ἴδε Ἀοπιδηβ, Οξ 2 Κ. νἱ. δῃὰ χχν. 

.. 68, Οἔ ἴκν. χχυΐϊ. λο διά τεῆϊ ; ἃ Κ'. νυἱ]. 
48, 544. : ; ; 

δ4, δὲε ογε “δα δὲ ευἱῆ 1.6. κτυάρίηρ ; 
ςἢ χν. 9. 



θοῦ 

4ῚἩξδςδ. 
α,ιεγοέγίλ. 

ἱ Ἡεῦ. 
ἐῶ 49 

τεπάδγποϑθ, Πεῦ ἐγα 5}4]1 θὲ εν] ἴο- 
γνγαγα τῆς Ὠυιβθαπαὰ οὐ ἢεῦ Ὀοβοιῃ, δπἀ 
ἰονγαιά ἢεσγζ 80η. «ἂδηὰ ἴονγαιά ἢεγ 
ἀδυρθζει,. 

ς7 Απά ἰονγαγά δεῖ 'γουηρ ομς 
1ηλὲ σοπηδῖῃ οἱ ἔγοπχ Ὀεῖζννεεη Ποῦ 
ἔἴδεϊ, δηά τονγαγά ἢογ ΤΠ] άγεη τνῃὶςἢ 
886 821} θεαγ : ἔογ 886 83}4]} εαὶ {Π6πὶ 
ἴον ψδηΐ οὗ 41] ῥέε βθ γαῖ Υ ἰη τῆς 
βίερξ ἀπά 3.γΓδί[πε88,) ϑνμθγενν ἢ τὨϊ]ΠΘ6 
ΘΗΕΠῚΥ 5}}8]] ἀἰδῖγεβ8 ἴπ66 ἰη (ΠΥ ραῖεϑ8. 

58 1 τῆου νὴ ἤοῖ οὔβεγνα ἴο (ὁ 
41} τῆς ννογάβ οὐ τηϊ8 ἰανν τπαῖ ἅτε 
υνυτγιτςη ἴῃ ἢ]15 θοοΚ, ἐπδξ ἴῃοιι πιδγ- 
αϑΐ ἔδαγ τ 8 ρ]ογίοιιβ αηἀ ἔεαγᾷι] ἤδηλε. 
ΤΗΕΤΙΟΙΚῸ ΤΗΥ ΘΟ}, 

59 ΤΒεη [6 ΠΟᾺΡ 1711} πλδίςα ΤΥ 
Ρίαριιεβ ννοπάδγαι, δπὰ τῆς ρίδριιεβ οὗ 
ΤΥ 8εεά, ουδη σγεδῖ ρίδριιθϑ, δῃηά οὗ 
ἰοπρ; ςοπτίηυδπος, ἀπἃ βογα βίο Κη 6 8568, 
Δηἀ οὗ Ιοηρ ςοπτπυδηςα. 

όο Μοτζγεονεῦγ ἢς ν1}} Ὀπηρ ὑροῃ 
(66 411 τλε ἀΐξεδβεβ οὗ ἔργρί, ψ Ὡς ἢ 
ἴβου νγαβὲ δἰγδιὰ οἵ; δπὰ {ῆεγ 58}8]]} 
εἰεανε υπίο {Πες. 

6ι ΑἾβο ἜνεγΥ 5ἰοΐζηββ8, ἀπά Ἔνεῦῦ 
Ρίαριιες, νης ἢ ἐς ποῖ νυηπείεη ἴῃ τῆς 
Ὀοοκ οὗ 1ἢϊ8 ἰανν, τ πὶ ψΨ}}} τῆς ΓΚ 
Γθπηρ ἀρου τπεα, ὑη6] τποὰ δ6 ἀο- 
βίΓογεά,. 

62 Απά γε 5}4}} θὲ ἰεῆξ ἔδυ ἴῃ 

587. «“4πώ Ἰοαυαγά δὲν" γομηρ οπ6] ΤῊΣ ννοτὰ 
ττδησϑ]αῖθαὰ “ὁ γουηρ οπμε" πη68Δ05 “ὁ ΔΡΕΥΟΙΣΙΕ ;" 
δηὰ [18 νϑῖβθα 15 ὈγΟΌΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 (Δδη 85 
βεῖης ἔουί (6 σϑάθοῃ ΨὮΥ “ἴῃ6 ἀεοὶοδῖο 
ΨΟΔη" νου μάν δὴ ὁ" ΟΥἹ] Ἔγε᾽" τονγασὰ 
ΒεΥ δυθθαηά : 2.4. 588)6 νγοι]ὰ στιιάρο δπη δὶ5 
ϑῆατθ, “]άφιδ ΟὟ 5δοιιηάϊπαπι 5ιιδπὶ εἴ Οὗ 
ἢ]105" (Κοϑβεηπ.). Ὅς Ηεῦτον ἴεχέ ἴῃ ἔδοϊ 
διξρεσῖθ δῇ ΟΧίσγΟΉ Υ οὗ Βοῖτοῦ ψΠΙΓὮ [86 
ΑΟΥΝ, 8115 ἴο Ἄχμῖοιῖ. Οἱ  Κ, νἱ, λὸ; δηὰ 
7οϑερδυ, “)6 ΒΕ], Τυὰ.᾽ νι. 2. 4. 

58--68. Οἱείπιαϊο ἰβϑϑιιθ5 οὗ [ΠπῸ ουγϑο ἴῃ 
16 υρτοοϊίηρ οὗ ἰ5γᾶ8] ἔγοπη ἴῃς ρῥγογηϑοᾷ 
ἰδηὰ, δηά 115 ἀϊβρογβίοη διπιοηρϑέ ΟἿΟΣ ὨΔΙΪΟΙΒ, 

588. ἐπ ἐδὶς δοοξ)] ἐ.6. ἴῃ ἴδε Ὀοοῖς οὗ ἴΠ6 
1,ΑὉῪ, οΥὁἮ 1ὴ6 Ῥοηῃίδίευςἢ ἴῃ 50 ΦᾺΣ 85 1ἴ σοῃ- 
1Δ1Π5 σοϊηπηδηάςβ οὗ Οοά ἴο 5:46], Ἰϑουϊ, 18 
Ἱποϊμάεά, Ὀὰϊ ποῖ Ἔχοϊυϑ νεῖν ἱπίοπάθα, 80 ν. 
61: ςἢ, χχνῖ. 2 δῃά ποῖρ, χχχὶ, ο δηά ποῖδ, 

ἐδὲς φίογίοως απά γεαν παηι6] ΟΕ, Ἐχ. νἱ. 
4; κεν. χχῖν. 11, 544. 

ΘΟ. αὐ! ἐδε ἀΐνεαιο; φ" Ἐφ») ΟΕ, νἱ, ὡς 
δηῃὰ ποῖσ, : 

ΠΕΠΤΕΒΚΟΝΟΜΎΥ, ΧΧΝΊΙΠΙΙ. 

ὨυπΊΡεΥ, ἡγε τοαβ γε ὑγεγα ἢ28 τΠε β[ιβ Ὁ Ἵββαρ. τω 

[ν. 57---67. 

οὗ ἤδδάνεη ἔοσ αὐὐυϊτῖυας ; Ὀδοδιβς ἴῃοι 
νου]άεβε ποῖ ΟὔΟΥ τῃ6 νοῖςε οὗ πε 
ΓᾺΡ τὰν Οοά. 

62 Αμπά [ζ 58}] σοηχα ἴο ρ485, “αὶ 
88 ἴῆ6 ΓΟΚΡ τε]οϊσεά ονεγ γου ἴο ἄο 
οἵι σοοά, ἀπά ἴο τυ ΡΥ γου ; 80 τῃ6 
ΟΕ ΜῈ] σχεϊοῖσς ονθῦ γοῦν ἴο ἀεϑίσου 

γοιι, Δηἀ τὸ δγίηρ γου ἴο πουρῃϊ; δηὰ 
γε 58}1 θ6 ρίυοκεά ἔτοηχ οὔ᾽ τῃε ἰδπά 
ὙΠ ογ ἴδοι ἢ ἴα ροβ5688 ἰζ. 

64 Απά τε ΚΡ 53}|8]}} βοδίζου 
ἴπ6 6 Δπιοηρ 411 ρεορὶς, ἔτοπῃ τε οπα 
ἐπά οὗ πε δαγίἢ Ἄνθη ὑπο τῆς οἴδοτγ; 
δηά {Π6γὰ (ποι 82]ξ βεσνε οἵμεὺ ροάϑβ, 
ψΠῖς ἢ πεοῖμαγ τῆου ποῦ ΠΥ Δ ΠοΓβ 
πᾶνε Κηοννγῃ, συόη γοοά δηά εἴοῃς.. 

ός Απά δηιοηρ ἴΠπε86 πδίίοῃβ 5ῃδὶς 
του βηά πο 6δλ56.0 παὶῖῃογ 5141} τῆς 
δος οὗ τὴν ἴοος πᾶνε γεβῖ: δυΐῖ τῆς 
ΤΙΟᾺΡ 5841} γίνε ἴπεε τπεῖε ἃ ἴγεπι- 
δΠηρ μοαγῖ, ἀπά (ἈΠ ηρ οὗ εἐγεβ, δπά 
ΒΟΓΓΟΥ͂Ν οὗ πκὶηά : 

66 Απά τὴγ [{{ 5.4}1 ἤδηρ ἴῃ ἀουδὲ 
δείογε {πες ; δηά ἴποὺ 80! ἔδασ ἀδ 
πὰ πίρῃς, ἀπά 8841: ἤδνε ποῆς 85- 
ϑιιγαηςα οὗ τὰν [πξε : 

67 ἴῃ τμε πηογηΐϊηρ ποι 5841: 58γ., 
ἽΝουϊά (ὐοά ἰξ ψεσε Ἴνεη! ἂπὰ δὲ 
ἔνθῃ ἴδοι 5}ῃ41: 8.γ, νουϊά Οοά ἰξ 
γνεῦς πιογηϊηρ! ἔογ με ἔξαγ οὗ τηΐης 

θῶ. »,ε.ῥαϊ δὲ ἰφ 2ξαυ ἐπ πισπδεγ ] 8ὲ6 ἴῃ6 
βᾶτηθ (ἢγχοδῖζ ἱν. 27. 

76 «ὑοῦ α΄ ἐξε “«ἐαγ: Κ᾽ δεαυεη] ΟἿ, χ, 1; 
ΝΕ, ἰΧχ. 22. ᾿ 

68. γεϊοίεεα σεῦ γοι 10 ἀο γοὼμ φορά] ΟΥ̓. 
ΧΧΧ. ΟΣ [6γ. Χχχὶϊ, 41. 

γεϊοίοο ουεγ γον 10 ἀεαίγον γοι] (ΓΕ, τον. 1. 26. 
64. δε Ζοκρο «ῥαϊ! σεαΐεν ἐδεο] ΟἿ. ἵν. 27, 

48: [κεν. χχυΐ. 31; ΝΟἢ, 1. 8; 67. χνυῖ. 13; 
Ἐροΐυ5. ΧἸΎΠ, ας ; [οβερἢ, ὁ 6 ΒΕ}], [ἀ.᾿ νἹ. 
ὦ, 

᾿ 66. ΟΕ Ιου. χχυΐ. 46: ΑπΊοβ ἰχ. 4. 

66. 16) ἐξ «δα! ῥαης ἐπ ἀομδιί δεΐογε ἐδεε] 
1κἴ ἸὮΥ ᾿1ξδ ε.4}} Ὀὲ Ὠδηρίηρ Ὀεΐοσε (ἢ66,᾽} 
ἐ. 6. 54}} Ὀ6 Βδηρίηρ 85 1 νγεσα οὐ ἃ [τοδά, 
δηὰ [Πδί Ῥεΐογε [πὸ οὐσῃ ογεϑ, ὙΠὲ Ἐδίμευβ 
([σϑῃ. "Αἀν, Ησασ,᾿ ιν, 23, Ν. 23} Του ΙΔ ῃ, 
« (οηΐσ, 7υἀ.,᾽ ΧΙ.; 1,δοϊληῖ, ὁ ἀα Ψεῦ, ϑδρ. 
Ιν. 18; Αἰἴῆδηδθ. “ἀθ ἴποᾶσ,᾽ ΧΧΧΝν, δηὰ 
Οἴει 5) τεραγὰ [ῃ]5 ραββαρὲ ἃ5 βυροϑίηρ ἴῃ 
ἃ ϑΕσΟΙ ΠΝ ΑΥΎ ΟΥ̓ ΓΑΥ5[108] ϑοηβα Οἢγιϑῖ ἤδηρίην 
Οἡ ἴδε οἱΌβ5, 85 ἴπ6 [πὸ οἵ [86 [ἐν ΜὯΟ 
σνουϊὰ ποῖ Ὀεϊϊονα ἰη Ηΐτη, 

67. (ἔ ]οῦ τἱῖ, 4. 



ν. 8--.7]ὺ. ΠΠΕΠΌΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΙΠ. ΧΧΙΧ. 

Ἠοατὶ ψ βογον ἢ του 8ἢ4]Ὲ ἔδαγ, δηά 
ἴον τῆς βἰρῃξ οὗ της ἐγεβ ψῃϊοἢ τπου 
8[.2]1 866. 

68 Απά {πε ΙῸΚΡ 53}|81] Ὀγίπρ τες 
ἱπῖο Εργρι ἀραίῃ νι 5}}1ρ8, ΟΥ ἴῃς 

ὙΑΥ ῬΒΕΙΘΟΥΙ͂Ι βραΐκα υηΐο τῆεε, Τ που 
80.411 866 ἰξ ΠΟ πιοῦε Δρδῖῃ : δηά {Π6γα 
ε 584]] θεὲ 50] υπῖο γοιιγ Θηθη168 [ῸΓ 
πάπημθδῃ δηά Ὀοπάνγομιεη, δπὰ πο 

ΠΊΔΠ 5121} ὈῸΥ γοι. 

68. ὀγίπρ ἐῤεε ἱπίο Ἐσγρὲ αραὶη «αυἱτ «ῥὲρ: 
ὙΤΠΙ5 15 ἴῃ6 οἸϊτηδχ, ον της ὀχοάιυ8 ναὶ 
Ἐξγρῖ νγᾶϑ 85 ἰξ σγεσα [πα ὈἰσῖΒ οὗἩἉἁ ͵ΤΠ6 πδέοη 
Ἰηῖο 115 σονεηδηξ τεἰδι οπϑηϊρ ἢ Οοά, 90 
1Π6 τοΐυγῃ ἴο 1{Π6 μουϑα οὗ Ὀομάδρε 18 ἴῃ [{κὸ 
ἸΏΔΠΠΕΥ [Π6 ἀοδίῃ οὗ ἴ, ὙΤΒδ τποάς οὗ ςοη- 
γεΥηςΘ, “ὁ ἴῃ 5815, 5 δΔάἀεά ἴο δεοιρῃΐθη [06 
ςοηΐγασῖ, ὙΒΕΥ ογοβθοά ἴπ6 564 ἕγοτῃι Εβγρὶ 
ἃ ΠΙΡᾺ Βδηά, [δ σσάνοβ δοίης ρατίοα Βεΐογα 
ἴδεπι, ὙΠ ΕΥ βου ὰ ρὸ Ὀδοὶς δραίη σοορδὰ Ὁρ 
ἴῃ 5ϑἰδυθι ρα, Οὗ, Ηοϑοϑᾶ υἱῖ, 1.3, ἰχ. 2. 

ὧγ {δὲ «ὐαν «υδέγεοῦ 1 «ῥαῖζε τωϊο ἔδεε, Τδοω 
σῥαΐξ “66 ἐξ πὸ σιογὲ ασαὶ"] ἢ δχρίδηδίίοη, 
ποῖ οὗ ἴῃς ννογάς “"1η 5105," Ὀὰΐ οὐ [6 ῥχὸ- 
οράϊηρ [γολὶ [δαὶ [ΠΟΥ ϑῃουϊά δ6 Ὀγουρῃῖ 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΗΑΡ, 

ν. 1λ. 

ΤΠ τοηάογίης ““ ἀτουρῆϊ," “ πεαλῖ," 19 
βιρροσγίοα Ὁγ ϑαπιδγ., ναϊρ.., Γ1}., σεάάε5, 
Οὔὐϑεη., ἄς., Ὀυϊ ψουϊὰ δθεῃλ ἴο σεαῦϊγο ἃ 
σμδηρο ἰπ (ἢ6 ρῥοϊπείηρ: οἔ Οδφη. χχχὶ, 40. 
ΤῈ ΑΟΝ, 15 ϑιρροτίοὰ ὈΥ ΧΧ. (φόνῳ), 
ϑαδά., δηὰ ἴῃ τ]Δ) ΟΣ οὗἨ δυϊβου65 οὗ 8]} 
Κιπάβ, ὙΤδὸ Ἰυάρταοης οὗ ἀγουρῃξς ἴοο 15 
Ἰηϊσγοάυοσορα ἴῃ ννβδὲ ἱταγηθάϊδιοὶυ [ΓΟ]]οννβ, 

ΓσΒΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΧ. 
: ον; εἐχλογέειλ ἑλῶηε ἰο οδεαζίορισε, ὧν ἐ.ςε 

ο7 {δε τυογῶς ἐλεν λατυε τπ. τὸ Αὔζ 
αγε 2γερερεα δεΐογε “ἦε Ζογά 9 ἐμέο ὥηο ἀΐς 
εσνεηαηί. 1τ8 72: ργεαξ τυγαίᾷ οκε ἀπε ἰλαΐξ 
,βαμεγαλ λένισεί ἐμ ἐς τοιοζοάίμεισ. 120. 27 εἴ 
ἐλέησε δείσμι προ Οοά. 

ΓΗΑΡ, ΧΧΙΧ, ὙΤὨῖ5 δηὰ [86 ζΟ]Π ον ης 
Ἑ“δαρῖεν σοηίδίη ἴΠ6 δάάγεββ οὗ Μοϑεβ ἴο ἴῃ 

Ρἷα ου ἴδε 8ο]εσηῃ γεπονγαὶ οὗ ἴῃς σονεηδηῖ, 
ἴΐηε ῬΘΟΡΙῈ νγΕΤῈ ΠΟΥ οἡ ἴδε Ὀογάειβ οὗ ἴΠ6 
Ρτγοζηϊϑοὰ ἰδηᾶ, γεδὰν ἴο επίερ ἴῃ δηά ἴδε 

ἴοη οὗ [δὲ ψιςῖ Οοά οη Ηΐ5 546 μδάὰ 
βηρυϊαϊεά, [1 νγὰβ Βιτίηρ τπεγεΐοσε {μδὲ ἴῃ 
ἀοϊης 50 [ΠΟΥ 5βουϊ]ὰ οποα τηότε οἡ {Πεὶγ 8:6 
τοοοζηΐζε [πα ΟὈ]σαϊοα5 ὑπάον Ὡς ἢ {ΠΕΥ 
“σοῖο ἰαἰά, ΤΒο τεηονναὶ οὗ ἴπ6 σονεηδηΐ ἴῃ [86 
Ἰαπὰ οὗ Μοδὺ ἀϊά ποῖ οοῃεῖϑὲ ἰῃ ΔῃΥ τευ βίοῃ 
ΟΥ αἰϊογαϊΐϊοη οὗ Ξε ρυ δίϊοηβ, ΠΟΥ ἴπ ἃ τερεῖ!- 
οη οὗ ἴδιο βδοσι ῆςοβ δηά [ἢ Ὀ]οοά -5ρ Κ]ηρ 
(εξ, Ἐκ. χχίν.), νυ Δ] ἢ [86 φοταρᾶςί νγὰ5 
ται βοὰ δἱ δίπαὶ. ὙΏΠεϑα δοῖβ σοπιδιποά 511] 
γΑ114, ἀπὰ 411} [μδῖ ννᾶβ ΠθοσϑβασῪ νγ85 ἃ ἀ6- 

ἡ) 4Ὁ 

Ὀδοῖὶς ἴο Εφγρῖ; ςἔ, χυῖ, τό6. ΜῈ ἴδε ν. 
οὗ Τογ, χἹ, δηὰ χὶϑὶ,, Ησοϑ. ΥἹ, 12, ἰχ. 2. 

ἐῤδεγ γε «δαὶ! δὲ «οἰ Ἀδίδοτ, “’ ἸΠετε 5Π4}1γ6 
οἴεν γουγϑεῖνθϑ, οὐ Ὀ6 οβεγοα ἔοσ 5416, ὍΤῊ]5 
ἀδηιπηοίδιίοη νγᾶβ 1ἰςογα]ν Δ] Π|1οἀ οα πιοτὸ 
[ἢδηῃ οὔθ οσσδϑίοῃ : πλοϑὲ 5 Κ»ΏΔΙΥ νυ θη ΓΊΔΗΥ͂ 
1βουβαηὰ [ἐγ ψογὸ 80] ἃ ἰηἴο ϑἰδνοσυ δηὰ 
δεηΐ ἱπίο Ἐργρὲ ΌὉΥ Τιΐὰ5 (εξ ]οβορῃ. "ἢ Ἃ 
ΒΕΙ], [μἀ.᾽ νΙ. 9. 2); δυΐ 4150 υπάογ Ηδάτίδη, 
ΨΏΘη ΠυΠΊΌΟΙ5 ΜΟΙ ἀραίηῃ 50] δὲ Ἀλδοβοὶ 5 
δτᾶνα. (Οἔ, [εγοπης οἡ Ϊεῖ. χχχίὶ. 

πὸ »ηαη τῥα]! δμν γομ] ἱ.6. ὯῸ ΟΠ 5181] γθῆ- 
ἴυγο ονεῃ ἴο ΘΠΊΡΙΟΥ͂ γοῖι 85 5ἰανθϑβ, γοραγαϊην 
γου 85 δοουτϑοὰ οὗ Οοά, ἀπὰ ἴο δε βυππεα 
ἴῃ. ἐνοσυτῃίηξ. 

ΧΧΥ͂ΙΠ. 22, Δηα 40. 

τ. 40. 

ΤΠ νοῦ ΟΣ ἰ5 Ὀεδὲ ἰᾶκοπ τ Ευχοῖ, 
Οοϑεη., Κηοῦρὶ, ἀπά πιοϑὲ δυϊπου 65 ἃ5 (ἢ 6 
ΚΑΙ]. Ευπϊ. οὗ 2223, υϑεὰ ἱπίγδηβινεὶγ, ΚΟ] 
δονγόνοῦ, ἢ ϑοῦυ}2 δηὰ 5ο0πὶ6 Ο ποϊά 
ἴι ἴο Ρ6 ἴ6 ΝΊΡΒδὶ οὗ ἀποῖδμεσ νεγὺ , δὰ 
[Π6 5εηβ86 ττου]ὰ (ἢ Ὀ6 ““ 5}4]} ὈῈ 5ροϊ]θά οὗ 
Ρἰυπάοτοὰ," Α ἶκὲ αἰβδγεπος οὗ ορίπιοη 
Οχἰϑίς Οἡ χίχ, ς, γῇΘΓΕ ἃ ἔόστῃ οσσυσβ ὨΙΟἢ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀοϊοηζϑ ἴο {πε βᾶπιε νεσῦ. 

ΗΕΘΕ 4γὲ ἴῃς ννογάβ οὗ τῆς οο- 
νεπδηῖ, τ ῃϊςἢ τς ΓΟΚΡῸ ςοη,- 

τιληἀεά ἱΜοβο68 ἴο πιδῖίζς υυντῇ τῆς ςἢ}}}- 
άγεη οὗ ϑγδεὶ ἴῃ τῆς ἰαπά οἵ Μοδῦ, 
εκ τῆς σονοπδηῖ Ὡς ἢὰ τδάθ 
ψ|}} τῆσδτ ἴῃ Ηοτγοῦ. 

οἰαταϊϊοη οἡ ἴδε ρατί οἵ Οοἀὰ [δαὶ Ηΐβ ργοὸ- 
ΤηΪϑε5 δηὰ ρυσγροϑοβ τονγαγάβ ἴδοπὶ 511} σοῃ- 
εἰπυοὰ ἴῃ ἔογοα; ἀπά οἡ ἴδε ραγί οὗ ἴῃ ΤῈ Ξ 
ἃ πονν δηὰ ϑβοϊελη ὑγοίθεθίοῃ οὗ [πεῖὶσγ ἀυ165, 
δηὰ ἃ γου ἴο ἀϊ ἴο. ΤὨΪ5 ἃ νγᾶ5 
[86 τηοτὸ ἱπουμηθοθιξ οἡ [δτὶ ἴο πλᾶκο, δηἀ οἡ 
Μοϑρεβ ἴο τοηυῖσε, Ὀθοδιϑ6 ἴἢ}8 ἔδγ, ἃ5 Μοϑεβ 
τεπγπἀθὰ ποῖ ἴῃ οἷ, 1., ἘΠΕΥ δά στερϑδίθα!ῦ 
Ὀχόκθη ἘΠΟΙ͂Γ δηγαροιηθηῖβ ἴο 

ΑΜΟΣ στρδλιιηρ ἄρρϑδὶ ἴο Οοὐ᾽β ραᾶϑῖ πος 68 
(υυ. 1τ---Ο), Μίοθοβ βυϊητηοηβ ἴῃ6 ρεορὶς ἴο 
Ῥιεάρε [βοσηβοῖνοβ δηὸνν ἴο {πῸ σονθηδηΐ (υν. 
10--- 15), ἀεπουηοίηρ οὔοδ ποσὰ τοὐεςίίοη οὗ 
[Βοπὶ ΟΥ̓ Οοἀ ἴῃ οὔϑὲ οὗ {πεῖν ἀροϑίδϑΥ (υν. 
τό---29); Ὀυϊ Ργοχηϊδίησ γεϑιοσα!οὴ Ὁροη 
ἐμεῖς τερερΐδηοα (χχχὶ 1---14). ΕἾΠΑΙΥ δα 

ΟΟΙ 
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2 ἢ Απὰά Μοβεβ οδ᾽]ϑὰ υἱπῖο δ] [5- 
ὁ ΕΥθό τ ΓΔ6],) Δπὰ 82:14 υηΐο πδ, “Ὗε δᾶνα 

δ6θὴ 4}} τῆλε τηῈ ΓῸΚΡ ἀϊά Βείοτγβε 
ΟἿ ΕΥ̓́68. ἴῃ ἴῃς ἰδλπὰ οὗ ἔργρι υπῖο 
ἢαγδοῖ, δηά ιἱπίο 411 ἢ 8 βεγνδηΐβ, 

ἀηὰ μηῖο 41] ἢϊ5 ἰληά ὁ 
24 ΤΠς ρτεδῖ τεπηρίδιίοπθ ΨΕΙΟἢ 

(Ὠη6 δγεβ πᾶνε βεθη, [πε 8ίρῃβϑ, δά 
[Πο86 ρτεδῖ γῖγᾶς]εβ : 

4 Ὑεῖ τῇς ΓΟᾺΡ μαῖἢ; ποῖ ρίνεη 
γου δὴ ἢεαγί ἴο ρεζζεῖνε, δπηά εγεβ ἴο 
866, Δπὰ 6ὯΓ8 ἴο ἤδᾶγ, ἱπίο (ἢ}15 ἀΔγ. 

ς Απά] μΒᾶνε Ἰεὰ γοῖι [ὈΓΥ γεᾶτϑ 
'ἰπλ ἴτε ]άαγπαβδ: γοῦγ οἱοῖῆεβ. ἅτε 
ποῖ ψάχθη οἷά ὑροὴ γοὺ, δηά (ἢΥ 
8106 18 ποῖ Άχϑῃ οἷά ἀροη ΤΠΥ ἴοος. 

6 Υε πᾶνε ποῖ εἀἴεη Ὀγεδά, ποιοῦ 
μανεα γε ἀγυηκ ννῖπα οὐ βίγοηρ ἀγίηκ: 
ἴπλῖ γε πιίρῇς Κπονν {μαῖ 1 ἂμ {Πα 
ΓΟΚῸ γουγ (οά. 

7 Απά ψβεη γ8 σάπια ὑπο 1} ]8 

ΒΟΪΘΠΊΠΪΥ 8εῖ58 Ὀεΐογε ἴποηὶ (Π6 ὈΪοβϑίηρς δηὰ 
ἴπΠ6 οὐυγ56, ἀπά δάσο ἴμοπὶ ἴο σβοοβα [ῃ6 
Ὀ]οβϑίηρς (υῦ. 1-ς--2ο). 

1, Τμῖς ν. 15 δἀἀοα ἴο {86 Δλ5ξ σμδρίογ 
ἴῃ [ἢ6 Ἡεῦγον ἰοχί οὗ πιοϑδὲ οἀὐϊξίοης: ἂπά 30 
Οεάά., Κηοῦ., ϑεδυῖζ, ορσυθ, δὰ ἴδ6 
Ἰεν βὰ δυϊβοῖε5. σοηοΓΑΥ, το τοραγὰ ξ, 
Δηα ΡΓΟΡΔΌΪΥ ΠΟΙΤΈΟΙΥ (οἔ, [Π6 ΕΓ 5ἰ πη] τ 
᾿Ά86 ἴον. ΧΧΥ. 46), 8ἃ5 ἃ τϑοδριτυ]δίϊοη, 
ΤΠ ἀϊνίϑίοῃ οὗ ἴδ6 Α. '΄. 15 Βονγενοσγ 1δδίῖ οὗ 
Π,ΧΧ. δὰ Νυϊς. 

2. (Εε Κι. χίχ. 4. 
8. {δε σγεαὶ ἱογιρίαίοη 5] ΟΕ, ἵν. 24, υἱὶ, 

19. 
4. ΥὙεῖ δὲ] 0 δαὶ ποὲ σέυεη γον δεαγέ 

ο ῥεγεεῖυε, πα Ἐγ6: 10 “τε, ἀπε φαγ: 10 ῥέαγ) 
ΑὈΠΙΥ ἴο υπάοιϑίδηὰ ἴδὰ [μιηρβ οὗ Οοὰ ἰ5 
τῆς »ἱ οὗ σοά (ςξ. Σ Οογ, 1. 14)} γεῖ πιδῃ 
ἰ5 ῃοΐ συ 1655 15 6 ἰδοκϑ [δὲ ΔΌΠΠγ. ΤῊΣ 
ΡΘΟρΡΙΟ δά 1 ποῖ Ὀδοδυθο [ΠΟΥ μδὰ ποῖ εὶς 
{πεῖν τυνδηΐ οὗ ἴ, ΠΟΥ δεκοά ἔογ ἴῖ, Οοά χηδλῖκος 
ἃ {κὸ σοπιρίαϊηξ οὗ ἴπ6 ῥϑορὶθ Ὁ. 29; 85 ἀοεβ 
δὲ Ῥδὺϊ ἴῃ ἰδίεσ ἄδυϑ, 2 ΟΟΥ, 11], 14, τς. [1 
5 πορά]θθς εἰ μοῦ ἴο ἴυγη ἴδ6 ἰηΐογ- 
Το ΔΌνεοΙΥ (45 ΟἸοσῖςι5) “ΒΔ Οοά ρίνεη " " 
ογ (1 
ηἰά 65) ἴο οχρ δίῃ “" ξίνοῃ"" 45 σοὶ Υ τιθϑηϊης 
“ἐ χερεῖνοα .᾽) ““ποη Δοςθρ σι 5 σου 1π|6]Π|σοη 5." 
ΟΥ̓. 15. Υἱ. 9.) :ο, ᾿Χ}]]. 9, 1ο, 1γ. ΕζΖεϊς. χιϊ, 2: 
81 Μαῖῖ, χιϊ, 14, τς; 81 [Ἅδη υἱῖ]. 43; Αςῖβ 
ΧΧΥΠΙ. 2ό, 27. 
“δ. “Ἵπ41 δανε ἐξά γοι γογν γεαγ] ΓΕ ϊ, 3, 

ΥἹ]. 2. 
7ομγ εἰοίῥες αγὸ ποῖ αυαχεη οἷἑ ΟΕ, νἱῖϊ, 4 

Δηὰ ποῖο. 

6. Οἔ νἱῖ!. 3, Μόοβϑοθ ρδ5565 ἱπ)ΡΟΓ ΟΡ ΟΪΥ 

ΟΡΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΣ. 

τοῖυ5 δηὰ οἴδοιβ, δἴοσ Μαίτηο-. 

ν. 2-“-12. 

ρΡἷαςε, διίβοη τῆς Κίπρ' οὗ Ηεβῆδοη, δηά 
Ορ ἴδε Κίηρ οὔ Βαβῆδη, Ἴςᾶπιὲ οιῖ 
Δραϊηβδῖ 5 υηἴο δαῖτα, Δπὰ ννε 5πιοῖε 
τε: , 

8 Απάὰ νγε ἰοοῖΐς τῃεῖγ ἰδηά. δηά 
να ἰξ ἴοσ δὴ ᾿ππμεγιηςσε υὑπίο ἴῃς 

Ἐευυεη ἐς δηά ἴο τε (ὐδάϊϊεβ, δπά 
ἴο ἴῃς ΠΑ] ττῖρε οὗ ΜίδηδϑἜο. 

9 ᾿Κεερ τβεγείογε πε νγογάβ οὗ ὁ Ἅβαρ. 9. 
(8 σονθηδηῖ, δπά ἀο τπεη, ἴμδαζ γε 70: ". τ. 7. 

τ Κη 23. ΓΛΔΥ ΡΓΟΒΡΕΥ ἰπ 41] τπδῖ γε ἀο. 
Ιο ΎὙε 5:2πη4 115 ἀΔΥ 4]] οἵ γοιι 

δείοτε τὲ ΓῸΚΡ γους (οά; γουγ 
Τσαρίδίη8 οὗ γουγ {π| 068, γουζ οἰάοτϑ, 
δηὰ γουγ ΟβίςεΓβ, τυΐτ 11 τὴ6 πηεη οὗ 
19γδ6], 

11 Ὕουγ [π||6 ομδβ, γοὺυγ ννῖναϑ8, 
ΔΠᾺ ΤῊΥ βἴγδηρεσ τῃδῖ 25 ἰῃ ΤῊΥ σλιηρ, 
ἔτοηι ἴῃς ἤονγεῦ οὗ τὰν νγοοᾶ υηΐο 1ῃ6 
ἄτγανγεγ οὐ ΤῇΥ νγδῖεγ: 

12 ΤΠδῖ τοι 5Βῃουάεϑε ᾿θηῖεγ ἱπτΟ κε. 

ἱπίο ἃῃ δάγθββ ἃ5 ἔσο Οοὰ Η;ϊπιϑοὶῖ, οἡ 
Ἄν Βοϑο Ὀομαὶέ μΒὸ ννᾶβ 5ἰδηάϊηρ Ὀεΐοσγο 186 
ΡΘΟΡΪδ : 30 ἴῃ χῖ. 13) Σ4. 

7. ΟΕ τι. 22, [0 σ΄ 

8. ΟΕ ἱἱ. 12,12. 

9. Εξ ἱν. 6; |ο5}. ἱ. 7. 
ἐδαὶ γε »ιῶ} ῥγοῦῤῥεγ)} 1|͵ΓΑΙΥ Πα γἋ 

ΙΏΔΥ δεῖ Ὁ ΒΟΥ." 50 ΡῬΟΥΠΔΡΒ ἴῃ ΧΧΧΙΙ. 29 : 
7οβὰ, 1... γ); 1 Καὶ. ᾿..3. ὙΠ σοπποχίοῃ οὗ ἰῃς 
ἴνο 1Δ645 οὗ ννϊϑάοπι ἰη ςοπάιιςϊ δηᾷ ΡΓΟΞΡΟΓΙΥ͂ 
ἴῃ εἰγουτηδίδηςεβ 15 Ὡοϊουγοστῆγ. 

10---15. ϑυχηπηοῃβ ἴο ΘΏΟΥ ΔΗΘ ᾿ηΐο [ἢ 6 
Οονεηδηΐ, 

10. γοων εαῤίαϊπε ο γοωγ ἐγίδει, γον εἰάογες 
απο γομΓ οἵἥεογε, «υἱὖ αἱ ἐδὲ »ιοπ οὗ Τεγαεῆ 
ΤΏ Α.Ὀ Ν. δεγὲ [Ὁ]]ὸν5 (δ 0ΧΧ. Βυΐ {π6 
Ἡροῦγον 5 τς Υ σοηβίσιοα τὰπ5 (ἢ 15: ΥΟῸΣ 
οδρῦδῖ δ, ΥΟΌΣ ΚΣ. 098, ΥΟΌΣ ΘΙ6ΟΣΒ, 8π ἃ 
ΟΣ ΟΥ̓́ΠΟΘΣΒ, ΘΥΘΟΣΥ 18 ΟΥ 18.786]. 
ΤΒε νψογὰ “{Π|0ε5᾽) ΔρραγθηὮ ἀδηοίεβ 41} 
Ὠοΐ ἴῃ οΟΠῆςΘ, 

11. Το σονοηδηΐ νγᾶβ ἡδίοηδὶ, δηὰ [ἤογο- 
ἔογε εαρσασθα 4}} [Π6 οἰοπηθηῖβ τσ ἢ τηδκὸ 
ὮΡ [06 παίΐοη. ὙΠ6 “ΕΠ Ὸ ομοϑ" σνου]ὰ οὗ 
σουγθα Ὀ6 χοεργοϑοπίοα ΟΥ̓ (ΠΕΙ͂Γ ράαγεηῖ5 ΟΥ 
ξυλτάϊδηβϑ: [ἢ δοϑεηϊ (υ. 1ς) ὈΥ͂ ἴδοβε ὕσε- 
βοηξ; ΠΟΥ “γοτο (ἢ 5βεσνδηῖβ δὰ ργοϑεϊγίοβ ἴο 
6 οχοϊυάοά (ςἔ, Αςῖϑ 11, 29). ὙΠ ἴοχὶ ἰ5 
ΕΑὶτὶγ δἰερθά ἴῃ υπ:δοδίίοη οὗ ἴῃς Ομυσοῆ 5 
Ρταςίςο οὗ δαπιι την Π{π|1|6 ομθ5 ᾿πῖο σονοπαηὶ 
ψ} Οοά ΟΥ̓ Ὀαρίϊ5πι, ἀπὰ Δοσερ ΠΡ ὈΓΟΙΊ1565 
τηδάς οἡ {πε ῖγ ὈΘΉΔΙΥ ΌὈΥ ΞΡΟηϑοσβ. 

ἐδγ εἰγαπρεγ) 1, ΧΧ, “6 ργοϑοϊγίο." Οἱ, 
Ἐχ. χὶϊ. 418, 48. 
, “δε δεαυεγ οΥ ἐδ «υοοὐἡ ΟΥ̓, [οβἢ. 'Χ. 21 5η4. 

"ὔκεηνε:. ταμασμηγ- --“-ς αι ῆαμσαμη 

ΓΗς 
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σονεπδηῖ νὰ τπΠ6 ΓΟῸΚῸ τὴγ Οὐοά, 
πὰ ἱπῖο 18. οἵη, τῇς τῆς ΓῸΚΡ 
τὴγ (σοά πηρδίζει ἢ νυ (μας τη 5 ἀΔγ: 

13 Ὑμᾶς ἢς πιᾶν εβιδ] 188} ἴῃες ἴο 
ἀλΥ ἴογ ἃ ρεορὶες υπίο ἢἰπιβοὶ δηά 
ἐραὶ Ἦε ΤΔΥ θὲ υηΐο ἴπε6 ἃ (σά, 85 
ες δῇ ταἰά υηΐο ἴπδ6, Δηἀ 45 ἢς Πδίῃ 
ϑΟΓΠ ὑπο ΤΥ [Δί οτβ, το ΑΡγδμάτη, 
ἴο ἴβαδς, δηά ἴο Ϊδοοῦ. 

14 Νεῖίδεγ ἢ γοὺ ΟἽΪΥ ἀο 1 
τᾶκΚε [ἢ]5 ςονδηδηΐ δηά {158 οὐἵῇῃ; 

Ις Βυῖ νὰ δίὶπι τπδὲ βίδηά δίῃ Ποτα 
ΜῈ 8 1ῃ 15 ἀλγ Ὀεΐίογε {πῈ [ΚΡ οὐ 
(ὐοά, «πὰ 4150 νυ τῇ δὶγε τῃαῖ ἐς ποῖ 
ἤδγα ἡ 18 [Π]15 ἀδγ : 

16 (Εογ γε Κπονν ἴον ψε πᾶνε 
ἄννεῖς ἴῃ τῆς ἰδληὰ οὗ Εργρε; δηὰ δον 
νγ»ὲ οδπιδ ΤὨγουρῃ τἢ6 πδίοηβ8 ΜὨΪςἢ 
γε ραβϑϑ Ὀγ; 

15. «υἱῷ δίηι ἐδαὶ ᾿ς ποί ῥέγε «υἱἱ 7 ἐ. δ.) 
85 [6 ἴεννβ οχρ δίῃ, ροϑβίεσιγ ; ΜΒΙ ΟΣ. ΤΠγουρἢ- 
ουΐδ 4}} ροῃοσδίίοῃβ γγχαἂαᾶβϑ ἴο δ 1Δκθὴ 85 
Ὀουηά ὈΥ͂ ἴῃς δοῖ δηὰ ἀεεὰ οὗ ἴῃοϑε ρχγεϑοηϊ 
δηὰ ἸΙνίην. 

160-29. Τθε ἄρρεδὶ 7υῖ πηδάε 15 εηξογοοά 
ΌΥ Δδηοίῃοσ ὙΑσπιηρ ἃραϊηδὶ δροβίδϑθυ, δπὰ 
ἀδοϊαγαίίοη οὗ ἴἢ6 ἔδρασε Ἰυάρτηθηῖα ὙΠΟ ἢ 
ὑγου]Ἱὰ ἕο ον ὑροη 1. 

16, 17. Ὑμεϑε υν. ἀγα ποῖ ρασεης πεῖς 85 
ἴη (ἢ. ΑΟΚ, ΚΓ 18 κἰδηὰϑ ἰῃ οἰοϑο οοῃηποχίοῃ, 
ῃοΐ ὙΠῺ υ. τς, Ὀυῖϊ ἢ συπδῖ ἱπηηθάδίο!Υ 
Ῥτεσεάεβ, Ὑἢε ρεορὶε '5 τεπυπάθά (υν. τό, 
17) οὗ ψ»δαῖ 11 Πδὰ ἴθ ἢ νυ ποβϑοά, ἰη Εργρὶ 
Δα οὐ ἰΐ5 Ἰουγηου, οὗ [ἢ6 υἹθηεββ οὗ ἰἀοἰ Δί συ, 
δῃηὰ [δὲ ἐχροσίθηοα ἰ5 ὑγγοὰ (νυ. 18) 85 ἃ 
τηοῦνο ἔογ δῃυπηΐην [π41 Ποίῃπουϑ 51η, 

17. ἰαοϊ] Ματγ. “ἀυηνγ κοάϑ.᾽" ὁ. 2. εἰοάς 
ΟΥ̓ δἴοοκϑ ὙγὩ]οἢ οδη δ το] δὰ δϑουῖ; οὗ. [κἐν. 
ΧΧΥ͂Ϊ. 30, 

1Θ. ουδοτε δεαγέ ἱμγπείδ σαυα}} ΟἿ. χὶ. τό. 
ἐξ Ἰδέγε “ῥομίά δὲ ἀγιοηφ γος ὦ γοοὶ ἐδαὲ 

ὀεαγεῖ γαἱ! απά «υογ»εαυοοά  Ἴ ΠΟ τννοσὰ (γδ.) 
Ποῖα δηά ἴῃ χχχὶϊ 22 σϑη εἰ 4 }},᾽) 15. ἴῃ 
Ηοϑ. Χ. 4 ἰγαηβίδιεα “" βοπηοςῖ," [Ιἰ ἰ5 ἴΠῸ 

. ΆΠη6 οὗ ἃ ρ͵δηΐϊ οὗ ἱπίεηϑε Ὀἰτἴογησ58, ἀπά (εξ 
Ηοϑ. χ. 4) οὗ φυϊοῖκ στονῖῃ: δηὰ ἰ5 {Πεσὸ- 
ἴοσγε στοροδλίθαϊυ υϑεὰ ἴῃ οοηπ)πποίίΐοη ἢ 
“πγοτηνγοοα " (ςἔ. [γ΄ ἰχ. χς, [,ἅτ. 111. το; 
ΑΠιΟΒ Υ͂Ι. 12} ἴο ΕΧΡΓΕ58 ἐξυγαείνεὶγ εἰ 
παίΐυγο δηὰ εἤεςῖς οὗ 5ῖη (οξ Αςἰβ νῖϊ!. 22; 
Ηεῦ. χὶϊ. 15). Τῆς Ηδθῦγενν ψογὰ τρεδῃς “ἃ 
ολὰ,᾽ δηὰ ἰ8 ηο ἀοιδὲ ἀσβοτρίίνα οὗ (ἢς 
Ρἰδηΐ, νος ἢ στὸν ἴο ἃ ἰυῆ,. ϑοπιε ἰΔἀεη ΠΕ 
16 ὉδΣΌ ἢ Τςο᾽οσγηίῃ, οἴμεῖθ τ  ἴδγεσ, 
Οεϑθη., ποσὰ ργοΌΔΌΪΥ, ἢ τ ΡΟΡΡΥ. Ηδηος 
ἴΠ6 ““τυδίοσ " (ἡ. 6. 7.1.6) ““οὗὨ {41} (7εγ. υἱ, 
14, ΧΧΙΪ. 1.9) σου 6 ορίυπι. ὍὨ15 τνουϊὰ 
εχρ δίῃ 115 δ ρὶογτπθηῖς ἴῃ [ἢ6 πἰμιροίγιηξ 

17 Απά γε ἢᾶνε βεεη {Πεῖγ Δδοπιῖ- 
ΠΔΙοη8,) Δπὰ {πεῖν ᾿ἸάοἾ8, ννοοά δηά Ηδδ. 
ϑίοῃθ, δ|νεσ δηά ροὶά, νης τυέγέ μάκι τὴ 
ἀπιοηρ ΓΠεη}:} 

ι8 [1,ε5ὲ ἴΠεγὰὲ ϑῃουἹά θὲ δπιοηρ; 
γοιι πιᾶῃ, ΟΥ̓ Ῥοηδῃ, ΟΥ ἐΑΠΊΪΪΥ, οὗ 
γῖθθ, γῃοβε ἢδαγῖ τυγηθῖῃ ἀνναὺ τ ΐ5. 
ἀΔΥ ἔτοτα τῇς ΓΟᾺΡ οὐγ (ὐοά, ἴο ρῸ 
απά 8εῖνε ἴῃς ροα5 οὗ [ἢδ8ὲ πδίοβ ; 
Ιαϑὲ (ἢεγα 5ῃου]ὰ 6 δπτοηρ γου ἃ τοοῖ 
τμᾶῖ Ὀθάγει "ρ4}} δῃὰ νγογηχνγοοά;  ἐΙΟτ, κω 

Ι9 Απὰά ἰξ ςοπιὲ ἴο ρᾶ88, ῃεη ἢς ΑΝ 
Βελγεῖῃ τῆς νγογάβ οὗ 18 ουγβα, τηδῖ ἤν. 
ἢ Ὁ]688 ὨΙΠΊ56 1 ἸῺ ἢ 18 Πεδγί, βαγίηρ, 1 
8Π2}} πᾶνε ρεᾶςθ, ἱποιρῃ 1 νναὶκ ἴῃ 
τῆς ᾿Επιαρίπλιίοη οὗ πιὶπε μεδγί, τὸ ἔῶτι νη. 
δἀά Ἐπ εῦθα ἴο τπίτϑῦ: ἘΠῚ 

20 Τῆε Γ[ῸΚῸ Ψ|1 ποῖ βρᾶγε Ἠΐπι, σὰς ἀγκνᾶ- 
δυς (μεη τῃ6 δῆρεγ οὗ [ες "ΚΡ δηὰ τ, 

ἀσηκ ρίνθη ἴο οσιπηπδὶς δὲ ἴδ 6 Ὀπι6 οὗ ἐχοςὺ" 
ἄοῃ (ςοἔ, 5. ἰχίχ. δι: δὲ Μαῖῖ. χχυϊῇ. 24), 
δηὰ ἴδῃς ιι96 οὗ [6 ννογὰ 85 ΞβΥποηγμουβ ὙἱῈ 
Ροίδοη (ςἶ. χχχιὶϊ. 22; [οὗ χχ. 16). 

«νογ»καυοοα  Ἡδῦγ. (ἰααπᾶ}) ἀοτινοὰ ἔτοτι ἃ 
τοοῖ 551 ὙηΡ; “ἴο ἀοῖοσι᾽" ΟΥ̓ ““συγϑο.}) Τα 
Ρίαπι (Ὀβἰπί Β111π1) 15 8ι}ΠΠἸἜ ΠΟῪ απ] ᾶσ. Ιἰ 
15 υϑοὰ ἴο ἀδηοῖο τηοίδρθοΥΊ Δ} } [6 ἀἰπῖγο58 
δηὰ ἴσου] τ ἢ τοβυς ἔτοπὶ 5, δηὰ 15 
ἰγδηϑιδίοα Ὁγ 186 ΠΧ Χ. ποτὲ πικρία; ἴπ [Ἔγαπι. 
ὀδύνη πὰ ἀνάγκη. ΟΥ. ἴῃς ρᾶϑϑᾶρεβ συοίεά 
δῦονο, δηὰ Απιοβ νυν. 7: δν. Ὑἱ}}. 11. [π᾿ Απιοβ 
Υἱ. 12 115 τνογὰ 5 γοηδογοὰ “" πεπη]οοὶς." 

ΟΤΓῊς χοοῖ τηδί Ὀδϑάσγεῖ 5.41} δηὰ νυ ση}- 
ψνοοά,᾽" πιοδῃ5 ἴῃ [5 ρ[δοθ ΔΠΥ ρέτϑοη Ἰυγκῖην 
ἃπιοηρϑῖ {με πὶ τ 80 15 (διηϊοὰ 1} ΔροδίδσΥ. 

19. “1.4 ἐξ εονιθ 1ο γα9,...«ἐδαῖ δὲ δέρι: δίηις 
“εἰ ἐπ δίς δεαγὲ, “αγίηρ, 1 «δα δαυε βέαεε, 
ἐδουσ 1 «υαἱξ ἰπ δὲ ἡ»παρίπαίίοη ἡ »ιὴπὸ 
αγῇ ὌὮῈ πιᾶγξ. ἴοσ “ππλρΊ πδίίοη "ἢ Πᾶ5 
ἸΏΟΥΟ ΠΟΥΤΘΟΥ “5. οΙτ 655.) ὙὍὙἢθ τνοσὰ 
ἷα ἀοτίνοά ΠῸΠπὶ ἃ τοοῖ (σδᾶγαγ) τὐνονμλ Ὁ 
0 {νγὶϑῖ ἱπῖο ἃ οογὰ,᾽ δηὰ 50 ““ἴο γϑβϑοϊυθ 
ΟΓ ““ ἀοϊεττηῖηθ." ὙὍὸ ϑυϊϑῖ. βοῖὸ υϑοά 15 ποῖ 
ἔουηά οχοορὶ ἴῃ σοπιδϊπδίίοη ἢ “ὁ. Βοατι"" 
(Ρ5. Ιχχχὶ. 12; πὸ ]. 17 δῃά οἰϑουυβοτσο), 
δηὰ ἱπηρογῖϑ οὗ 5ἰοὐξαηϑὶ ἀεϊεττηϊη 
[ἴοη οὗ ἴ86 μοατῖ. Ὑὴδ ρασίςοὶς τεπάογοα ἰπ 
Α. Υ. “Ἰδουρἢ" ΤΊΔΥ τεΐδϊη 118 οχαὶ 
86Ώ96, ἕο οὗ “" Ὀεσδυ56.) 411 5 ντῦ}} τσὶ 
ΤΩ6, ἴογ 1 πὶ ᾿ἰνίηρ ἴῃ ἴδε 596} -ν}}} οὗὨἨ ΤῊΥ 
ταϊηά: 1. Ζ. ΤΥ " ϑυμπλπι ὈΟηυ γ᾽ 15 ἴῃ ξο] ον - 
ἴῃρ ΠΥ οὐ Ὑ011 δηὰ νναγ." Οἱ οὐ ἴδε 
1ἰουρδὲ Ϊετ. χχὶ. τ). Ὑ86 βοογεῖ δηὰ ὑγε- 
βυτηρίυοιβ 5 ΠΕ 18 πιοδηξ νγῆο ἤδίςοτβ ἢ Ϊπ|- 
5615 (δαὶ Βὸ ψ1}} τοσηδίη υπάεϊοςϊοὰ πὰ υη- 
Ῥυηίϑιεά, βἰπος ἢ [Ὁ] ]ονγ8 8 οὐ ἀουῖοεβ 
δηὰά ργόϑρεῖβ. (Οἵ. Ἀξ. ἰχχϑ! ΤΙ 564. 

ἰο αάά ἀγεπλοηηδι. ἐο ἐδίγ] Οἡ 1}}5 ἀἸΗ - 
ουδὲ δηὰ ρῥγουεγθιδὶ ρῆγαϑε, 566 Νοῖο δὲ (ῃ επὰ 



ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ, ΧΧΙΧ, 

ΦΧ εοτγεοίογο παῖῃ τὴ ΓΚ ἄοπο τἢιι8 “41 Κία.: 
πἰπἴο 18 ἰλπά ἢ νηὶ χιεαπεὶῤ ἴῃς εδὶ 76ετ-. :-- 
οὗ τῇ 15 Ἔα Δηρεγὶ 

2ς ἼΠεΠ πηεη 8081} 81γ, Βεοδιιβε 

904 [ν. 21-ς.20. 

18. ΘΔ ουιϑυ 50.411 βπιοῖε δραίηϑὲ τῇδέ 
τηδῃ, ληὰ ἃ1}1 τὴς συΓθεβ τῃλι ἅγὲ τντῖῖ- 
ἴεη ἴῃ {158 Ῥοοκ 8411 116 ἀροῃ ἢ ΐπὶ, 
ΔΠ4 τε ΟΚΡ 5141] δος ουξ ἢ 58 Πδπ6 

ἘΗΣεδ. 

ἔτοτα ὑπάσσ ἤδανθη. 
21 Απά τῆς ΙῸΚΡῸ 5}2]}] βεραγαῖε 

πὶ υπίο αν] ουξ οὗὨ 411] τὴς ἐγίδε5 οὗ 
1βγδεὶ, δοςογάϊπρ' ἴο 411 {με σιιγβεβ οὗ 
1Π6 ςονδηδηΐ τπδὲ ἴδε υυυτίθη ἰῃ [ἢ 18 

ἐς τή λέεα. Ποοῖς οὗ τῆς ἷανν: 
22 ὅὃο (δῖ {πε ρεπεγδιίίοῃ ἴο σοπγα 

ΠΕΥ ἢᾶνε ἔογβαίκεῃ τῆς ςονεηδηΐ οὗ 
[ες ΠᾺΡ ΟΟά οἔ πεῖν Ποῖ, νος ἢ 
Πα πιδάβ τ τῆεπΣ να ἢ6 Ὀτουρῆξ 
τῆ επὶ ἔοσἢ ουξ οὗ τῆς ἰληὰ οὗ Εργρι: 

26 ον ἴδεν νγεηΐ ἀπά βεγνεά οἵδε 
Ῥοάβ, ἀῃ ννογβηϊρρεά τῆδπι, ροάϑ νοι 
[ΠΥ ἵκηενν ποῖ, δηά ᾿τυῤοηι ἣς Ἠλὰ ποῖ ! Οτ, 
ξ,. ᾿ νὯο ἄσα 
σίνθη υηΐο τἢ6Π|: "οἴ 

27 Απά 1Π6 Δῃρὲγ οὗ ἴῃ Τ,ΟΒῸ ὙγᾺ5 ζην τος. 
Κιηαϊεά δραϊπϑὲ τη}8 ἰδλπά, ἴο δγίηρ οι. 

᾿ : Ἡξςεδ. 
ὉΡοη ᾿ξ 411 τὴς οὐγϑε8 τῆδῖ γε νυ τθῃ «ἐν εακ 

οὗ γοιγ ομ]άγεη τμαῖ 5}8}} σίϑα ᾧρ τες 
δεῦ γοῦ, ἀηὰ τπ6 8: γδηρεῦ [Πλΐ 888] 
σοπια ἔτομῃ ἃ ἔτ ἰδηά, 52]] βαγ, ἤδη 
{ΠΕῪ 8ες ἴῃς ρίαριιεβ οὗ (ῃδῖ ἰΔπά, δηά 

ἵ Ἡδεῦ. ἴῃς 58:ςκηθϑϑο8 ἵν ιςἢ τα ΚΒ Βδῖἢ 
ευλενγετυΐ αι 1. . 
μὰς Σοκρ ἰδϊὰ ὑροη ἴἴ; 
ἀκσέᾷ παδξ 
ἐξ εἰεξ. 22 “17π4 ταὶ τε ψῃοὶς ἰλπά τΠεγεοῦ 

ἐς ὈΓΙΠιδίοῃα, ἃηά 8411, σπά δυγηΐηρ, 
ἐῤδαὶ ἴξ 18 ποῖ ϑοῦγῆ, ΠΟΓ Ὀεδγεῖδ, ΠΟΥ 

“Οεα, το. ΠΥ ρΓΆ58 στονγεῖῃ τὨογείη, “Ἰἶκ6 16 
24, 25. ονεγίῆγουνν οὗ δοάοῃ, δηά (ὐσοπηοσγδῇ, 

Αἀπηιδῆ, δηὰ Ζεδοίπι, νος ἢ τε ΨΟΚῸ 
Ονε γεν ἰῃ ἢ8 προσ, δηά 1ῃ ἢ]8 
ψυγδῖῃ: 

24. Ἐνεῃ 411 παίϊοῃβ 58}4]}] 8Άγ, 

οὗ ἴ6 οπμαρίεσ. Ὅἢα 9θῆϑ6 18 ῬΥο Δ ὈΪΥ : “50 
1μαῖ ἴῃς ϑαϊεὰ 5801} ΠΌΣΤΥ νΑΥ ὙΠῈ [156] 
[δῖ οἴβεσ 8500] νυν ῖς ἢ ἰοπξ 5 ἔογ 186 ξοσυϊἀάεη 
510, 

ΤὨΕ 56η56 οὗ 186 ψβοϊε ρδϑϑᾶρὸ ἔγοηι υ. τό 
οηνγαγὰ ἴο στ. 20 ΤΏΔΥ ὃς οχδὶ δια ἴδι5: 
“ Υς Ὦδγο 56ῃη ἴδε δοιηϊηδίίοηβ οὗ οἰ Δί σΥ 
διποηξϑῖ ἴῃς μβοδίῆθη, 0 γοιι ἐδβοσγείογο ἰοὸκ 
αἰ ΟΠΕΥ δαὶ ἔπεσα ὍὈ6 Ὧο 5βεοσγεῖ Ἰάοίδίου 
διηοηρβῖ γου; ἃ τοοῖ οὗἉ Ὀἱζἴοττι655 ἴο 411 δρουῖ 
Ὠΐτη, [,εἴ (Πογὸ Ὀ6 Ὧ0 Οπο, 1 580, ο θη 
Βς Ποδῖ5 ἴῃς οσυγϑε8 οὗ (ἢδ ἰνν ἀραϊηϑί [}15 δἱῃ, 
βαϊζουβ Εἰ πιϑ οὶ ξ, βαυης ὙΠ] ὨΙπιϑοὶξ, “ ΑἹ] 
Ψ11 6 ψε]}, ἔοσ 1 νγαὶκ υπτηοϊοϑίθα ἴῃ ΤΥ οὐ 
85εἰ ἔν σμοϑθη ραίῃ;" δηὰ ἴδιι5 δοίης, ποῖ ΟΠΪΥ 
ἴδ κο5 ἢϊ5 οὐσῃ ἢ]] οὗ 5ἰη, Ὀυϊ ἀδϑίσουβ [ΠἸκονν 56 
ΟΥΟΤΥ ἰεπιρίοα Ὀγοΐμεσ ψῈΐη ἢ]5 ΤΕΔΟΣ ; ἔῸΓ 
[86 ΓΟ ΚΡ Μ}1}} ποῖ βράσγὸ διπὶ,᾽ ὅζς, 

40, ὙΒουρὴ [Π6 ϑβεςγεῖ [ἀοἸδίοτ ΤΑΥ͂ Θϑοᾶρ6 
Βυπιδη ᾿ι5ῖϊςΘ6, ἢε 5.}8}} ποῖ δϑοᾶρο ἴδε Ἰυὰρ- 
τηθηῖ οὗ Οοά. ΟΕ ΕΖεΚ, χῖν. ,, 8. Μοῖδ 
ΠΟΥ (δ ν. ψουϊὰ τὰη: “86 ΚΡ ΜΊ]] 
ποῖ ρασγάοηῃ δῖπι,᾽"" ὅτ. 

ἐδε σηρεῦ' 9 ἐδε ᾿οκρ ἀπά δὶς 7εαΐοιαν “δα]] 
“γιοξε] ΟΕ, Ῥϑ5, Ἰχχῖν. σ, ἰχχίχ, ς. 

ὀίο! οἱξ δὲς παρ] ΟἿ. ἰχ. 14. 

4]. δαὶ αγε «υὑγὴ!εη} Ματς. ἘΠΕ 
5818 ψτιῦτοα: [ἢς ΡΑΓΠΟΙΡΙ6 ΑρτοῈ8 ν] 
“ἐρονρηδηῖ," 

ἴῃ 1818 ΒοοΚ: 
28 Απά {πε [ΟΡ τοοϊδά δ οὐξ 

οἔ πεῖν ἰδληά ἴῃ δηρεγ, δηὰ ἴῃ ψγδίι, 
δῃὰ ἰῃ ρτεαῖ ἱπαϊρηδίίοη, δηά οδβϑὲ 
(Πεπὶ ἱπῖο ἃποῖδεγ ἰδηά, 28 ἐξ ἐς τ 15 
ἀλγ. 
το Τῆς βεογεῖ ἐδέησε δείοηρ ἀπο. 

τε ΓΟῸΚΡ οὖν (ὐοά: δυῖ (Ποβε ἐῤίπρε 
τυῤιεῦ γε τενεαϊεὰ ὀδίοησ πῖο υ8 δηά 
ἴα οἱ ΟΠ] άγθη ἔογ ἀνε, ἘΠαῖ τος ΠΊΔΥῪ 
ἀο 41] {πε νγογάβ οὗ 118 ἰδνν. 15 Ὁ 

2, 28. ΤΠο Ὀαϊοξι] οἴεςί5 οὗ (ἢς “σχοοῖ 
οὗ ὈΠΙοΓη6 55) ἀγὸ ἀοϑογ δοὰ, [ὲ νου]ὰ ἀοῆϊ]ο 
δῃά σιΐϊη (ἢ6 ΒοΪο ἰδηά. 

48, ὙΒε ἀεσβοσρίίοη 15 Ὀοστονσοά ἔγοτῃ ἴδ 6 
Ἰος8] ξδδίιγεβ οὗ (ἢς Πεδὰ 864 δηὰ 1:15 υἱοϊηϊγ. 
ΤὨς ἴοντηβ οὗ ἴ86 νδ]ὲ οὗ διάάϊηλ σσοσὸ ἐστ δ 
δηὰ νν6}} ννσαϊογοὰ (οξ Οεη. ΧΙ, το) ὑηῈ} ἀε- 
ναϑίδϊθα ὉΥ ἴδε συ οὗ σοὰ (Οσεη. χὶχ. 
44, 24). ΤΒΘ τυΐη οὗ ᾿βγαεὶ δηὰ ἰἴ5 ἰδπὰ 
δῃοιυ]ά Ὀς οὗ [6 κε βοζί (ςξ, 1.εν. χχνΐ. 21. 
41; Ῥ5, οΥἹ!, 24; Ζερῆ. 1ϊ. 9). δα ἀεϑοϊδίε 
βίδίε οὗ Ῥδιθϑξίηο δὲ ργεϑεηῖϊ, δηὰ {86 ἴσαοθς οὗ 
ἔοιπηοῦ ΤΈΓΌΠΥ δηὰ ργοθρευῖίυ, ἀγὸ δι εβιεὰ ὈῪ 
ΕΥΟΙῪ ἰσχάνει οσ, 866 4... ΚΟ 5. “14ηὰ οὗ 
151γδ6],᾽ σμδρϑδ. 3) 4, δῃηὰ ς. 

44. Οὔ: Κ. ἰχ. 8, 9; [εγ. χχῖϊ, 8, 9. 

26. «υϑογε δὲ δαά ποί χίυεπ το δεν} 
ΟΕ ἵν. σο δπά ποίδϑ. 

Ω7. Οἔ ἴδῃ. ἰχ. 11---τςς. 

8. απμά εκ: ἐῥενι ἱπίο αποίδεγ ἰαπα] 866 
ΟἿ ἴΠε86 ννογάβ Νοῖς δὲ οπά οὗ ομδρίοσ. 

49. 12ε “εεγεῖ ἐδίηφ: δοίοηρ μπΐὸ δὲ ΖοκΡ 
οὐγ Οο4] ὍὨ5 . 5661η5 ἴο θῈ δα ἀδά, ποῖ 
(45 ϑοπῖα ἴδιο 11) ΌὉΥ ὙΑΥ οὗὨ δὴ Ὄχργοϑϑίοῃ 
οὗ ρίουβ 5ιὈπηϊϑϑίοη οὐ {Π6 ρασί οὗ ἴἢοϑε ῃο 
εἶνε [ΕΙΣ δῆβνγεῦ ἴο (δ ηυεπίίοηβ ΡΓῸ ἴῃ 
τ. 24, Ὀυϊ ταῖπου 85 ἃ ϑοϊδῃγη Δασηοηϊ τ! ἢ Οἡ 
[6 ρατί οὗ Μοϑβεβ, πῃ ογάοσ ἴο οἷοβα ἴ}6 βοσίος 
οὗὁἨ Ὀϊοβδίηρβ δηὰ ουγϑηρ8 ΜΒΙΟὮ Πα 845 ἀθ- 



ν. τ--.} 

Ἰϊνεσοῦ, ΤΤῆδ 96ῆ9ϑ6 ϑϑθηβ ἴο ὃὉ6 [8 195: “ ΤῊΘ 
ἔυΐζυτο, τε δηὰ ον ἴπεϑε χσοοά δηὰ ευἹ] 
Κιϊηρβ ν1}} ἴακοα οἴἶεςϊ, 1 1165 στ 86 [ογὰ 
οὖς Οοἂ ἴο ἀεϊογτηΐπο; ἰξ ρογίδί 5 ποῖ ἴο σηδῃ 8 
Βρδοτα δηὰ ἀυΐγ. Η!5 σενθαὶοὰ "111 15 [Πδὲ 

 ΜΉΪΟΘΝ νγ6 πηιϑῖ ΟΔΙΣΤῪ οὐἱ." Ὅ8Πὲ σγ οἴ ουγ 
Αττιοϊος οὗ οἰ σίου σοηοϊυ 65 ἢ πα ς ἢ 186 

ΝΟΤῈΘΞ οὐ (ἨΑᾺΑΡ, 

τ. 10. 

ΜδηΥ͂ δηὰ ναγίουβ Ἰηϊεγργεϊδεϊοηϑ ἢᾶνθ ὈΘθη 
ξἰνοη οὗ ἴΠε8ὲ ψογάβ. [τ 15 ἴο ὃ6 ποίρά 
οσγονοῦ ἴμδξ (1) ἴδε ἔνο τογάβ8 ἰγαπϑίδιοα 
εἰ ἀγιηΚοηπο655᾽) δηὰ “" [ἰγϑι ἡ ΔΓῈ ΞΕ ΓΙ ΓΕΥ ἴσο 
ξετηϊηϊης δά)οςϊίνεβ (2) ἴπε ἕοστηοσ δά]., “186 
ἀγαηκοη,᾽" 5θοτὴβ ἴο Ὀεΐοηρ ἴο ἴδ συδ͵εςξ οὗ 
[δε νογῦ, [ἂς οἴδοῦ Ὀεΐης τιδυκοα ΕΥ̓͂ ἴδ6 υϑυΔ] 
Ῥαγτίοϊα 458 ἴλς οδ]εςῖ ; (3) ἴ86 σϑτρ (ΠΡΌ), 
δου σὴ ϑοσηθίχηοβ στηοδηΐης “ἴο δά ἀ,᾽" 15 δὶ - 
ὙΥΑΥ5 (ε. 3. ΧΧΧΙΙ. 3} ἴῃ [15 5656 δϑϑοοϊδῖοα 
τἱτ ἃ Ργορ. (99), υυϑεἢ 15 Βοσο ννδητηρ; δηὰ 
τπογοίοτο (6 οἴδου βθηθο ὙὩΙΟὮ [ἢ6 νετὺ υη- 
ἀοιυδίθα!γ ἢΔ5 αἷςο, δῃηὰ νυ ΒΟ ἢ 5115 [Π6 ργεβοηΐ 
ςοπῖοχὲ ὙῈ}}, υἱΖ. “"ἴο ἴδκα ἄνγαῦ," ““σοη- 
ΒΌΓΠΩΘ, ΟΥ̓“ ἀεδίσογ " (ἕξ Οϑεη. χυ!, 24; Νυχῃ. 
χυὶ. 26: 15, Υυἱὶ. 20), 8 ἴπ [815 ρἷδος ἴο 6 
Ργείοσσεὰ , (4) τδδὲ ἴῃ6 βυϊϑῖ. ἴο Ὅδ6 Ξυρρ]εὰ 
ἔογ ἴδ ἔπνο δάϊθςτἐνεϑ ϑθεβ ἰῃ [815 σοπποχίοῃ 
Θυ ἀ ΠΕ ἴο ἐ ΡΕΙΒΟΩ " ΟΣ “5011 (πέ- 
2 ε:δ). ὍΤΒὲ νογάβς ψουἹὰ [πο ἀρρθᾶσγ ἴο 
ταλτκ ἴἢ6 σοϑυϊὲ οὗ ἴδ6 σοπάυςϊ οὗ ἴδε 51η- 
ΠΟΙ ψδοϑε μαγάϊμοοάα 825 Ὀθθη δεῖ οσἢ ἰη 
[Π6 σοηϊεχὶ ῥγεσθάϊης ; δηὰ ἴο σηδθδῃ “" 30 1ἢδ 
[δε 50] [δὲ 15 ἀγιυηκοη Ὁ] 51Π ΟΑΙΤΎ ΥΨΑΥ͂ 

ὈΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧΧ, 

ΘΔΙΩΘ βρη πιδης,. ἘΠῸ τογάς ὁἐ υηΐο ὺὑ8 δηὰ 
ἴο Οὔγ “δ! ἄγη ὅἾ ἅτὸ ἴῃ ἴΠ6 Ἡοῦγ. ἀπ συ ϊϑηοὰ 
ΌὈΥ “Ῥυποῖίδ οχιγδογαϊηδγίδ, ἴῃ ὁγάου ηὸ ἀου δῖ 
ἴο ἄγᾶνν δἰϊοπείοη ἴο ἴοι. Νοῦ 15 (ἷ5. νν ἢ- 
ουξ τοᾶϑοθ. ΕῸΣ [μὲ “ΠΟΥ δπὰ τμοῖγ ςἢ}}- 
ἄγοη " 5ῃουϊὰ δεῖ ὕὑροη ἴπο τονθαϊοὰ τν}}} οὗ 
Οοὰ νυἃ5 [86 δἷπὶ δηὰ οηᾷ οὗ [6 ψγ0]6 ἰανν. 

ΧΧΙΧ. 10, δῃηά 28. 

δὲ ψ Ὡς ἢ Ἐϊγϑίβ ἔοσ 5η. ΤΦΤδ ῥσγοϑυπιρίυ- 
ΟἹ5 ΘΠ 18 ἀεβουροαὰ 85 σοηρταίυ δίϊηρ 
Βῖπλϑο ἢ (δὲ 4]} 15 δηὰ νν}}} Ὀ6 νὰ }} ἢ Ηΐπι, 
βίηςθ ἢ6 ἃοῖβ 85 ρ᾽θδϑεβϑ ἢὶπὶ Ὀεϑί : δηὰ [ἢι.5, 
Ἠἰπ96 1} “ ἀπ κίπρ ἱπία ΠΥ ̓ ἶκὰ νδίεγ᾽" (ςξ 
1οὉ χν. 1:6), Βε σοστιρίβ δηὰ ἀδβῖγσογβ οἴβεῖβ 
ὙῸ ἅτ ἱπῷ οἵ ῥτΌῃς ἴο ἱξ, 80 Μδυτεσ, 
δηὰ 5 Ὀϑιδη  }4}}7 ϑοθυ}Ζ, ΛΝ οσζυθ. δε, ΟἿΟΣ 
ΤΟ ἀουηρδ ΔΙῸ ΠΊνΘΏ ΟΥ̓ ἈΟΘΘΠΠῚ,, γῆ ὈΓΕίουβ 
ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἴδο βυῤϑέ, “" Ἰδηά,᾽" δηὰ ἴο γεδῖ [86 
ὙΠΟΪῈ 848 ἃ 5οτῖ οὗ οὐδλλυόντα ὀχργοϑϑίοῃ : 
Ἔἢδξ [Π6 νιαῖοσοά δηὰ ἴπε (ΠΙΓΘΑΥ 501] ΠΙΑΥ 
Ὅδ ἀεδιτογεά τορείμοσ:" 2.4. [δὲ [ΠΟΤῈ ΤΊΔΥ 
6 ἃ ζοησσαὶ δπὰ ϑυγθορίηρ στυϊη, Βυῖ 115 
866 }8 ἔγέεις με, 

-, 28. 

ΤΩ Ἡεῦτ, νογὰ (γαδίπεδον»ι) 18 τυτὶ θη 
νῖἢ ἃ τοδὶ Ἰἰδτηθά, δηὰ σὰ γοὰ ἀεοίεςτνο. 
ὝἼΒΠεὲ ἔουτηοσ ἰεῖῖοσ 15 [6 ἢτβὲ ἴῃ (δς νψοσγὰ 
({ διάμι ἐοσ αυεγ." (δὲ Ἰαίίοῦ υϑοὰ 85 ἃ 
ὨυπΊεγδὶ 5: η 1 ῆ 65 “" ἴοη.᾽ [Ιη (6 τηοᾶδς οὗ 
ὙΓΙΠΡ 15 συρροβοᾶ ἴο 6 χγϑιῖ Δ }} Ὁ δσηϊποά 
τῃε υδὶ᾽ τεὐεσοη οὗ ἴἢς ἼὝεη {τῦ65, 
Βυχίογ, " Μαβοσγεῖ, (οπὶ. Χιν. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΧ. 
1 Ογεέαί ριϑῦοες 2γορείσοα τρρΐο ἐλε γεῤερεία»έ, 

11 74ε εονεπαπάνερεη ἐς σιαροος 15 εαζά 
σα» ἐξ αγέ “εἰ δεζογέ λένε. 

ΝῺ 1 8841} σοπὶβς ἴο ρ453), ῇεη 
411 τῆε8ε τ] Πρ8 ΔῈ σοπθ τπροῇ 

δες, τῆς Ὀ]εδδίπρ; Δη4 [ἢ συγβα, Ὡς ἢ 
Ι ἢδνε εεῖ θείογε ἴπες, δηά ἴδου 51}21ξ 
οΔ]] ἐῤέπι ἴο ταϊπά διμοηρ 41} [6 πδ- 

ΠΗλρ. ΧΧΧ. Ὑεῖ {πὲ τεϊοςθοῃ οὗ [5γδοὶ 
δηὰ [ἢ ἀεφροϊδίοη οὗ ἴδε ῥτοπιηϑοὰ ἱηθοσὶϊ- 
ΔΘ Ψοτο ποῖ ἴο δε ἴδε οεἷἶοες οὗ Οοὐβ ἀϊ9- 
Ῥεηϑβαϊίΐοηβ, ὅν εσε ἢ} 30 ἴδε σοοά ρυγροϑεβ 
οὗ Οοὰ νουϊὰ πανὰ Ὀδεη ἀεξελϊοά, δηὰ [δ 
Ρτγοσηϑα ἢανα Ὀδεη Ὀγουρῆξ δὲ ἰδϑῖ ἴο πουφῆῖ. 
Βυῖ 5υςἢ ἃ τόϑϊξ 15 ἱπηροβϑῖθὶς (ςἢ. Νυπι. 
ΧΧΙΪ, το; οπι. ΧΙ. Σ δηὰ 29). ῬὍΤδα οἰἱοβίης 
τνοτάς οὗ ἴδ6 δά ἀγεββ ἰπεγοίογθ ἃσε νοσάς οὗ 
ςοπέοτξ δηὰ ργοπιῖϑε. ὅ50 σε Μόοϑεβ δὰ 
Ῥγενίουϑ (ἰν. 29 544.: [εν. χχυΐϊ. 40 544.) 
ἀοποιποοὰ τῃ6 Ἰυάφστηεη!β οὗ Οοὰ δραϊηϑβὶ 
ΔροβίδϑΥ, 6 δ ἀ58 5ἰπλ}}δσ ὑγρϊοϊοηβ οὗ [86 

τίομ8, ἈΠ εγ τε ΓῸκΡ τῆγ Οοά 
Πδῖῃ ἀγίνεη [ἢ 66. 

2 Απὰά 58Π4]ξ τεΐυγη υπίο [δῈ ἴοκΡ 
τῆγ Οοά, δηά βῃδὶες οὔεὺ ἢἷ8 νοῖςε δς- 
ςογάϊηρ; ἴο 411 τῆλς 1 σοπηπηδηά τῆεα 
τ}}8 ἀδγ, ἴοι δηά τὴν σδηΠ]άγθη, νυ ἢ 
811 της Πελγῖ, δηὰ νὴ 411 ΤΥ 8οὰ]; 
ἢ ἼΤηδὲ τΠεη τῆ6 ΓῸΚΡ ΤΥ Οοά 

Μ1}} ταγη (ΠΥ σαρεὶν τ, Δηἀ πᾶνε σοη,- 

ονοπίυδὶ ςοηγεγβίοῃ δηὰ τεβίοσαίίοη οὗἉ [5γδεϊ. 
(Εἢ : Κ. νι. 426---.-ο.) 

1- 170. Το οἰμδϑιἰϑεπγοηῖ9 οὗ Οοἂ νου]ὰ 
Ἰοδὰ [6 ἡδέοη ἴο τερεηΐ, δηὰ ᾿βοτευροη Οοὰ 
ψουϊὰ ἀρδίῃ 0655 {Ποπλ. 

Δ. “ηά «δαὶ! τείμγη} ΟΕ. Νεξ. ἱ, 9. 

8. οὐἱ[ῇ! ἐμγη ἐδγ εαρί οἱ} }}] ΜΝ] σμδηρθ οὐ 
Ρυϊ Δῃ επά ἴο [ὮΥ 5ϊἴαίε οὗ ΡΥ οΥγ ἐϊ9- 
ἴΓΕ55; ποῖ (45 βοηθ) ““Γηρ Ὀδοῖ [ὮΥ ες 
εἶνο5,7) ἃ τοπάοσϊηρ τοδυϊοὰ ὈΥ ἴδῈ υϑὲ οὗ ἴδε 
Ῥάγαϑα ἴῃ [οὐ χ]!, το. ((Ε, ἢ58. χῖν. 7, χχχνυ. 
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ΟΠ ΒΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧ, 

8. Απά του 5}α]ξ τεΐυγη δπά οὔεν 
τῆς νοῖςε οὔτε ΓΟΚΡ, δηά ἀο 4]] ἢϊ5 
ςο Δ Πἀπηεηῖϊβ ὙΠΟ [ οομηπιληά 
{πες τἢ}18 ἀδγ. 

9 δΑπά τῆς ἴοκρ τὴγ Οοά νἹ]] ὅ «83 : 
τλᾶκα (Πδε ρῥ]επίδοιϑ ἰῃ Ἔνετυ γοῦκ οὗ 

οοὔ [ν. 4--ττ. 

ῬΆΞ8ΙΟη Ὁροη ἴπεε, ἀπά υ7}}} τεΐυγη 
δηά ρλῖῃογ {πες ἴτοπὶ 4}} [Π6 ΠδΙΙΟ 8. 
γν πον τῆς ΓΟᾺΧᾺΡ τγ (ὐοά Βιαῖῃ 8ςδῖ- 
τεγεὰ τῆςε. 

4 “1 42») οἵ της δὲ ἀγίνεη οὐ « Νεῖ. 1. 
2 

ἀηἴο ἴῃς ουζηγοβὲ ῥαγί; οὗ ἤδᾶνεη, 
ἔτοπι ἴβθηςς νν}}} τῆς ΓΟΚΡ τγ Οοά 
ρΑῖθεγ ἴΠεε, ἀπά ἔγοπι ἔπεηςα Ὑ}}}} ᾿ς 
ἰεῖςἢ τῆεε: 

5 Απά ιἢε Ι͂ῸΚΡ [ΠΥ Οὐοά ν]}} 
δηηρ, ἴπε6 ἱπίο τῆς ἰαηὰ ψῇϊο ἢ τῇΥ 
λῖειβ ροββεββεά, δπὰ ἴποι 5}|4]} ροϑ- 
8658 ἴἴ ; Δηἀ ἢ Μ1]} ἀο {πες ροοά, τπὰ 
ΤΑ ΕΙΡΙΥ τπεε ἀρονε τὰγ ἐῖΠετβ. 

6 Απά {πε ΟΡ ΤΥ (ὐοά ν}]] εἰτ- 
συπης86 της Βολγί, ἀπά τῆς Πελγί οὗ 
(ὮΥ 8εεά, ἴο ἰονε ἴῃς ΓΟΚῸ τὰγ Οοάὲ 
νν ἢ 411 της ἢελγῖ, δηά στ 411 ΤΥ 
801}. τῆλε τῃου πηαγεϑὲ ᾿νε. 

7 Δπά {πε ΓΙῸ τὰγ Οσοά Μψ]1]} ρυὲ 
411 {Ππε86 συ γβα8 ἸΡΟη ΠῚΠ6 ΘΠ ΘΠ 68, 
Δπὰ οὐ ἴπεπὶ τἢδὲ δῖα τΠ66, ψν]ςἢ 
Ρετβεςσιῖεά τἢδε. 

τλΐπε Βαμα, ἰπ τὰς ἔγαϊε οὐ τῇ θοάγ, 
πὰ ἴῃ {πὸ ἔγυϊ οὗὨ ΤΥ ςαῖι]ςθ, ἀπά 1π 

ἴδε ἔπις οὐ (ὮΥ ἰαπά, [ὼγ ροοά: ἔογ 
τ[ἢ6 ΓΠΟᾺΡ ν}}] ἀρδίη τε)οίςβ ονεσγ πες 
ἴογ ροοά, 25 με γε)οϊςσβὰ ονεσ τῇ - 
{Πογβ: 

1ο [ΠῚ τῆου 58ῖ᾽ςκἨ ἢεαγίκεη υπίο τῆς 
νοῖὶςε οὗἩ ἴῃς ΓΚ Τὰγ Οοά, ἴο ἵκδερ 
ἢ]8 σοσῃπιδηἀπηεηῖϊθ δηά 18 βιδίιζεβ 
ψΠὶςἢ δίς τυ τίθη ἴῃ τἢ 8 θοοῖ οὗ τῆς 
λυ, απά ᾿ξ τῇου. ταγ ὑπο ἴῃ6 0 ΚΡ 
τὴν (Οὐοά τὰ 411 ταῖπε Βεαγῖ, δηά 
γνῈ ἢ 411 ΤΥ δου]. 

11 ἢ Εογ [ἢϊ5 οοπηπιληάπησπί ΠΟ 
1 ςοπιιδλπά πες {ἢ ]15 ἀλγ. ἴτ ἧς ποῖ 
πιάάεηῃ ἔτοπι τῆθ6, ποῖῖμογ ἐς ἰτ ἔἃσ 
οὔ; 

4: εν. χχχ. 18.) Ὑὲ τεπάεσγίηρ οὗ ἴδε ΓΧΧ, 
5 σισηϊβοδηῖ; “ἴδε 1, οτὰ τν1}} Π64] ΤῊΥ 51η5." 

ΤΠ6 ῥσχοπηϑε5 οὗ {15 δηὰ ζοϊονίηρς τ. 
δδὰ πο ἀουδί πεῖν ραγίϊδὶ δ] 6] πηοηῖβ ἴῃ [86 
ἀλγϑ οὗ 6 [υᾶξε5. Ὀυΐ ἴΠ6 ἔαςϊ [Πδξ ναγίουβ 
᾿τηροσγίδπε ἐεδίυσγοϑ οὗ {πεπὶ ἀῖὸ στερελῖοα ἴῃ 
1εγ. χχχὶϊ 27 544.) πὰ 1π ΕΖΕΚ. χίὶ. 19 
544.,) Χχχίν. 12 5η4.,) ΧΧΧΥΪ. 24 544.,) 5868 
1.5 ἴπδί ποῆς οὗ ἴπεϑεὲ ννᾶ58 στοραγάθὰ 85 ὃχ- 
Βαυβίηρς [Π6 ῥσοηγϑοθ. [}ἢ ἢ111] ΔηΔΙΟΡῪ 
(6 ϑοδεῖηα οὗ Ῥσορἤῆθοῦ γψγχὰ ΠΊΔΥ δά [δὲ 
[86 τσείϊυγη ΠῸΠπι ἴδε Βανγ]οηΐδῃ Οδρίν  γ 
Ὧ28 ποῖ οχδδιισίοα {πεὶς ἀθρίῃ. ὙΠῸ Νονν 
Ὑοεϑίδπιθηξ ἴδκεθ ἃρ ἴπ6 5ίγαίῃ (ε... Ἀπ. 
ΧΙ), δηὰ ἔογείς]]5 {μ6 στοβιογαϊίοη οὗ 15γδοὶ ἴο 
ἴδ σονοηδηϊεα τρογοῖὶος οὗ σοά. Ὑπις (Π656 
ΤΏΡΤΟΙΟ5. 5}4]} ποῖ Ὀ6, 45 Ῥεΐογο, σοηβησά ἴο 
ταδὶ πδίίΐοη, ΤὴῸ ““τὐγηΐηρ ἀραὶ οὗ ἴπ6 
σΔΡΕν Υ" 011 Ὀ6 τ Βεη [5γαοὶ 15 σοηγεσίοα 
ἴο Ηἰπὶ ἴῃ ΔΝ Βοπι (ἢ6 Ὧν] νγὰ5 Δ}16]1εἀ, δηὰ 
νν8ο ἀϊοὰ “ποῖ ἔογ (δὶ πδίοη ΟὨΪΥ," δυῖ 
Αἶἰϑὸ τδδξ δ6 Πρ δῖ ““ γαῖποῦ τορεῖμοσ ἴῃ μα 
[ῃ6 οὨΠ]άτοπ οὗ Οοὰ {μδῖ σψετε ϑοδίτογεὰ 
Δυγοδὰ" (δῖ [ἉὉἤη χὶ. φὶ, ς2). ὙΠΘη 58}4]] 
ποτα 6 ““Οηδ ἔοϊὰ δῃηὰ οἠς ββορῃοσγα " (ϑ8ῖ 
]Θδη χ. τό). Βυΐῖ ψὰϑεῖθοῦ ἴπ6 ξόποσαὶ σοη- 
νοσβίοη οὗ ἴδε εννβ 50Π4}} Ὀ6 δοςοπηραηϊοά 
ὙΠ ΔΩΥ παξίοπαί Υοϑιουδίοη, ΔΩ͂ ΤΕΟΟΥΘΣΥ 
οὗ {ΠΕΡ δηςοίοπὶ ρσεγορδίινοβ 85 ἴῃη6 Ἵἤοϑθη 
ῬΘοΟΡΪο; δηὰ ἔυσίμοσ, τ βοῖμοσ ΤΠογΘ 541} Ὀ6 
ΔΩΥ Ἰοσδὶ στερ᾽δοοπηθηΐ οὗ ἴποπὶ ἴῃ 186 ἰαπὰ 
οἵ {πεῖν ἔΔΊΠΟΓΚ, ΠΊΔῪ Ὁδ τοραγάθα 85 οὗ “ἴῃ6 
βοστεῖ (Πηρθ᾽" Ὑεἰοὰ Βοϊοηρ υπΐο Οοὰ (χχὶχ. 
29); δηὰ 50 ἱπάεεὰ ουὖν 1 οτὰ Η πι56} ἴελο 65 
υ5 (Αςῖϑ 1. ό, 7). δε Ἰεϊίεγ οὗ ἴδε υν. 

Ὀοΐοσε υ δπά οὗ ἴδε ρῥᾶγα οὶ ρᾷϑϑαΡῈ5 566 Π|5 
Ἰηάοοά ἴο ροϊηϊ ἕο ὈΟΪδ ἃ ῃδίϊομδὶ δηὰ ἃ ἰος) 
τοῖΐυσγῃ οὗ ἰϑγαοὶ. Ου [86 ἰϑο Πδηά, ἴῃ [ἢ}5 
ὙΕΙΎ Ρᾶβϑαρθ Ὁ. 6 56Έ1Ὼ5 ὈΪΔΙΏΥ ἴο ἱπεϊπιαῖο 
ἐμν ἴῃ [6 Κίἰηράοπι οὗ [86 Μεβϑίδῃ ἴπε σοσθ- 
ΤΏΙ 65 δηᾶ ΤΟΥ ΏΔης65. Δῖ ΔΠΥ͂ χαΐθ 588]}} τᾶς ἢ 
[ῃδὲ δοςοιιρ ϑῃπιθηξ ἴῃ τ Βιοἢ ἴῃς ουϊννατὰ 
βίζτι 5Π4}} Ὀ6 βυιρεγβοάδα Ὁγ ἴῃς Πρ 5 σηϊδοά: 
ςξ, Βοπι. ἱϊ. 29ς. Απὰ Οοὐδβρυγροβε ΠΙΔῪ Ὀ6 
5: Π}1ΔΓ ἃ5 ἀς (Ὠ6 Ῥτοπ 1565. ΠΕ χεβίοσγα- 
ἴοη Βογὸ ξογεϊοϊ ἃ συ ὃς τϑα]Ζοά, δπὰ 86 
ΡΓΟΠΊ565 ἴο ΑὈγάῆδᾶπὶ (Οσεη. χνὶ!. 6, ἄς.) 
τιοϑῖ ΔθυἀδηΥ {1 6]1οὰ ἴο [5Γ86], γεῖ ποῖ ἴο 
[6 5γδθ] ““ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ Πεβὶι7 ΠΊΟΓΕΙῪ, 
Ὀυϊ ἴο [δὲ ϑοριυδὶ σταοὶ σσποβα Ῥγοπιϑοα 
Ὶ δληά 15 ποῖ παιτοννοὰ ἔο δὴ δασῖ ] Οδηδδη. 
Το υβ8 Βονενοῦ ἴδε οχαςὶ ἱπιροτ οὗ ἴδε 
ῬτοΟΡμθοὶ65 στοβροστηρ (δ6 ξαξυγε οὗ [6 [ενν5 
τηυϑέ ΓοΙηδίη 85 γεῖ, 85 νγδβ ἴδ 5: Δ Ὶ Πα ΌΪΓΥ 
τεβροσίηρ ἴΠ6 Μεβϑίδηϊς ὑτόρβεςῖίοβ ἰῇ ῥγὸ- 
Μεββίδηις ἀδγς (ςξ, τ Ῥεῖ. |. ττὴν ταλῖίοσ οὗ 
τενούθηΐ ϑοδγοῦ δηὰ ἀϊϑοιιβϑίοη ΟὨΪΥ, 

4, ( ΝΕεῖῇ. 1. 9. 
Θ. εἰγεμηιοίσς ἐῤὶπο δεαρ] ΟΕ, χ. τό; Τετ. 

ΧΧΧΙΪ, 30 544ᾳ.: Ηδῦ. ΥὙ1}]. το. 
9. γε οί οὐέν ἐδεε 79 γ ξοοά] (ἢ. ΧΧΥΙΙ. 

63; |6γ. χχχὶϊ 41. 
10--00. Το ἴᾶνν υνπϊοῆ τῆς Ὀδᾶγα σῇ 

1ξ Ὁ]οβθίηρ5 ἔοσ ἴδ [Δ ΠΕ.], δηὰ νγοθβ ἔοσ ἴῃ 6 
ἀϊϑονοάϊεηϊ, μ45 Ὀθθη Ὀγουρῆϊ ποπιὸ ἴο [586] 
(νυ. 1το---14), 30 (Παΐϊ ἱρπογάηοε οὗ 115 τὸ- 
αυϊγεπιθηΐϊ5 σαπηοῖ Ὀ6 μ]εδάδα .- Βεῆος (τυ. 
15---λο, 16 δπὰ ἀρδίῃ, σοοὰ δηά εὐἱ], ἅγὸ 
ΘΟΪΟΙΏΗΪΥ 8εῖ Ὀεΐογε [6 ρθορὶθ ἔογ {μεῖγ ονσῃ 



« Ἔοπι. το. 
6, δὲ ς. 

ν. 12---20. 

12 “1 15 ποῖ ἴῃ πεάνεη, τῃαῖ ἴδοι 
8ῃου ἀεϑὲ 88γ., ὟΝ πο 51|8]] ρὸ ὑρ ἴογ 8 
ἴο πεάνεῃ, ἀπά Ὀπηρ ᾿ξ ὑπο υ8, τῆδι 
Ὑγὲ ΠΊΔΥ ΠΟΑΓ 1, Δπά ὅο [εὐ 

12 ἀχεμμον ἐς ἴὰ θεγοπά τῆς 86εᾶ. 
τὲ ποὺ 8ποι ]άεβὲ βᾶγ. ΝΟ 5}2]] 
8ο ονεὲσ τῆς 868 ἔογ ι.8, ἀπά δγίηρ ἴξ 
᾿πΐο ι.8, 1Π4τ γγὙὴὰα ΠΔΥ ΠΘΆΓ ἰζ, δηά 
ἀο [τὸ 

14 Βυῖ τς νγνογά 1: νεῖ πὶρῇ πηΐο 
δες, ἴῃ ΤῊΥ ταουτῆ, δηά ἴῃ ΤῊΥ Ἠδαγῖ, 
τπαῖ του τηλγεβῖ ἀο ἰζ.} υσς 

ϊς ' δὲεε, 1 πᾶνε 8εῖ δείογε {πἢδε 
118 ἀδγ [πὸ δηά ροοά, δηά ἀδδῖῃ δηά 
6Υ]] ; 

16 ἴη τῆδὲ 1 Ἴσοπιπιαπά τῃες [ἢ Ϊ8 
ἀλυ ἴο ἰονε ἴῆε ΓΟΚῸ τὰγ Οὐοά, ἴο 
ννΑΪΚ ἴῃ ἢ8 ννᾶγ8. ἀπά ἴο Κεαρ ἢ 8 
σοπηπηδηἀπηεηῖβ δηᾶ 8 βίδίϊεβ δηά 
ἢΐ5 Ἰμἀρπιεηῖβ, τπλὲ τποῖι τηλγαϑὲ ᾿νε 

ἙΠοῖςθ: δηά δῃ δαγηεϑῖ Ὄχογίδιίοῃ ἴο σβοοβδα 
(ἢς Ὀεῖϊῖεν ρατί ςοποϊυάο5 ἴδε δά άσεβϑβ. 

11--14. ὙΠε ἱπιπιοάϊδίο ρυγροθα οὗ τη ϊ5 
Ράββαρε 5 ἴο δῃσουγᾶᾷο ἴπ6 ρεορὶς ὈΥ͂ τὸ - 
Ταϊπάϊηρ ἴποπὶ (Πδῖ 411 ΠΟΟΘΘΘΑΓῪ ἱπδιγιςίίοη 
μιδά Ὀδεη ῥἰδοδὰ νυν πῃ {πεῖς τεαςῃ. Οοά μδὰ 
οη Ηἰ5 διάς ἀοῃ δὶ] (δὲ νγᾶβ ῬροβϑὶὉ]θ ἴο 
τρλκο {86 ἱκηονν]οάρο οὗ Ηἰϊβ ψ|}}} δηὰ (δς 
Ῥογογδηςς οὗ ἴἴ ἴο [5γὯ6]: ςξ. 158. 
Χὶν. 19, πᾶ ἐβρθοῖα!γ Ἀοπι. χ. 6 548ᾳᾷ.Ἠ Τα 
Ῥῆβϑδαᾶργε 15 ποῖ οἴοί ὈΥ δῖ Ῥδὺ] 5 γος] 
ΟἰἴΠοσ δοσογάϊης ἴο ἴῃ6 Ἡδοῦσ, οὐ τ 1ΧΧ. 
Υεῖ νὰ τουδὶ ποῖ σοηϑίάες ἰξ 425 αυοίοά 
ὈΥ πὶ ΠΊΕΓΕΙΥ τ ἴδ ννΑΥ οὗ 1]Ἰυπέγαϊίοη, 
τις ἢ 655 ἃ5 δοοοιηπιούδίο ἴο 51: ἴδε 
Ῥυγροϑεβ οὗ {Π6 ἀτρυπιθηξς οὐ παπὰ, τορατγά- 
1685 οὗἉ [15 5 ρηπιἤσδηςε ἴῃ 115 οὐνὴ ςοηίοχί. Νὰ 
πᾶνε ἴῃ Βοπλ. Δη διιϊδογιίδινο ᾿ηϊογργεϊδιοη 
οὗ νη (πὰ ννογὰὼβ οὗ Μοβεβ ἀο σεδ]ῦ δπὰ 
ῬΓΠΟΙΡΑΙ 1 ποῖ ΟὈΥΟΟΒΙΥ 5ρηγ. Τὸ 
Ῥγορμεῖ βραϊα, τῇς Αροβίὶε ὀχρουπάθά, ὈΥ 
οὔθ δῃὰ τῆ6 5ε]βαπηες ϑρι. Τῃοθο ννῆο 
θεΙονα 1815 νν}}} ποῖ αφυσδίίοη 86 δι που Υ, 
Δ σΟΠΘΘα ΘΠΕΥ ποῖ ἴδε ςογτεςΐηθββ, οὗ (Π6 
56Π568 ἃϑϑίσιιθα ὈῪ ἴῃς ἰαϊῖεῦ ἴο ἴπε ψψογάὰβ οὗ 
[Πε ἔοστηεσ, [15 ποϊπίης ἴο ἴ86 ρυγροϑὲε ἴο 
ἰπαυῖγο ἢονν ἴδγ ἴΠ6 ἰάθαβ δεϑιγποά ἴο (6 
ννογάβ ΌὉγ δὲ Ῥδὶ ννεῦὸ ργεϑεπίὶ ἴο ἴδε πηϊπὰ 
οὗ Μοϑβθβ. Αἱ Δγ ταῖς ννβδῖ 5 ἤθγε Ὀγοϑάϊ- 
ςῖοα ΌΥ Μορεϑβ οὗ ἴδε ἴανν πη 5. 115. ργδοί!ςδὶ 
55}6 ΟὨΪΥ ὑπάετ ἴῃ Οσοθρεῖ. ὍΘ Ιᾶνν ΠΊΔΥ͂ 
Εῖνα “11π6 Ὁροη Ἰἴπ6, δηα ργεσορὶ ὕροη Ρτὸ- 
ςερί,") γεῖ ψ Ὥστε ἴῃς Βεολυῖ 15 υπτοποννοὰ 
ἃοῖυδὶ ΙΒ πιοπξ οὗ ἴἃ νν}}} 5111 Ὀ6 ἔδσ οὐ 
δηά υπδίδίηδθ]θ. [Ὁ 18 ἴδῃ ΟἿΪΥ ὈΥ “ἴῃς 
ννογὰ οὗ (1 (οπι. χ. 8) ἴδ 186 οὔ͵ες- 
Ὦνε Ὠρᾶγηθβα δηὰ [ΟΠ ὴΥ οὗἨὨ [Ὠ6 σοπιπιλπά- 
τηοηΐξ ἃσὸ σεδτοὰ ὈΥ πλδῃ; δηὰ [πδὲ νυν ῃὶς ἢ ἰ5 

ΠΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΝΥ. ΧΧΧ. 

Δηὰ παρ εἰρὶγ : ἀπά ἐπε ΓΚ τῆν Οοά 
8[14}1 Ὁ]ε55 1866 'π τῆς ἰλπὰ νυ ΠΕ Γ 
ἴοι ροαϑῖ ἴο Ροβ5688 ἰΐ. 

17 Βυῖ 1Ε τηϊπα δαγὲ ἴπγη ΑΥΨΑΥ, 
80 ἴπδς τπου 11 ποῖ ἤδαγ, δυϊ 8}δἷς 
86 ἀγαννῃ ἄννᾶγ, δηὰ νγογβρ οἵδοὺ 
δοάς, ἀπά βεγνε {πεπὶ: 

18 1 ἀδπουπος ὑπο γου [ἢ 8 ἀδγ, 
1ῃδὲ γε 838}4]} βγεὶγ ρεγιϑῃ, σμά ῤαὶ 
Ὑε 5314}} ποῖ ῥγοϊοηρ γϑωγ ἀλγ8 τροῃ 
τῆς ἰλπά, θοῦ ἴδοι ραβϑεδὲ νοῦ 
]ογάδῃ ἴο ρὸ ἴο ροβϑεβ8 ἴξ. 

ΙΗ “1 ς1}1] ἢεάνεῃ ἀπά δαγίῃ ἴο γε-- 4 οἴλρ. 4. 
οογά τη15 ἀδγ δραῖπβὲ γοι, “ζεῖ πᾶνε "ἢ 
βεῖ δείοτγα γοιυ 18 δηὰ ἀεδίῃ, Ὀ]εβϑίπρ 
ἃηὰ ουγβίηρ: (δεγείογε Ἵἤοοβε [ΠῈ8, 
τῃδὲ θοῖἢ του πὰ τῊΥ 8εεά τρδῪ ᾿νε: 

20 Τμδὲ που πιάγεϑὲ ἴἶονε τῆς 
ΓΚ τὰν Οοά, “πά τῃαῖ του πιαγεβῖ 
ΟΕΥ 5 νοῖςε, δηά τῆλε τπου πιᾶγοϑὲ 

50 6 δϑῖ]6 2εγ “Ἅ (οξ Μ|ς. νἱ. 8) Ὀεσοπλεβ ρσγδοῖ- 
σΔΌΪα ἴῃ ἔδςῖϊ ἴο υ5β. ΤΒὰ5 “ἴδ6 τἱρῃΐθουιι5- 
Ὧ6535 ὙΓΒΙΟὮ 5 οὗἁ {21} 15 τε! δηὰ ΥΌΪῪ ἀθ- 
βου θὰ ἴῃ [Π656 νγογάβ οὗ ἴπθῸ αν, δηὰ υπάᾶοσ 
δὲ Ῥα0}5 γσυϊάδησε νὰ αϑἴστη νγᾶβ ἰηϊοηἀοὰ 
50 ἴο 6. Εὸγ {86 5: ρ]} ΓΟ δη Δοσοβϑι Ὁ} 1Υ 
ὙΠΟ Μόοϑοβ Βετα αἰἰπθυΐεβ ἴο [6 Ἶανν οὗ 
Οοά ποιοῦ ἃτὸ ΠΟΥ σδῃ Ὀδ ΘΧΡΟΥΙΓΊΘΠΙΔΙΪΥ 
ἔουπὰ ἴῃ ἰξ Ἔχοθρί [σγουρὰ ἴδ τηράϊαπι οὗὨ 
[Δ ; ὄνθη Ἰδουρ ἢ ουϊννάγα γΥ δηά ἱπ ἴῃς Ἰείῖοῦ 
18αξ αν Ὅ6 υυγιτίθη οὐκ ἔογ υ8 850 “"ἴδαΐϊ ἢς 
ΤΩΔΥ͂ τη [Πδὲ τοδάθίῃ," δηὰ Ὁδ ϑεῖ ἔοσίὮ ἴῃ 115 
ἀυῖ1ε58 δηὰ 115 βδῃςί!οη5 85 ὈΪΔΙΠΪΥ͂ 85 1ἴ νγ88 
Ὀεΐοτε ἴδ [ἐνν5 ΌῪ Μοϑβεβ. ΤῊδ ϑϑοπιΐηρ οᾶ56 
οὗἩἨἉ ἴῃς Τσομηπιδηἀπιοηΐ, δηὰ 15 σΣοΔ] ἱπὶ 
5:01ΠῚὴ )} ἴο (ἢ6 παῖυγαὶ πηδη, ἔοστῃ ρατέ οὗ 1ῃ6 
4υδ)βοδίίοηβ οὗ [6 ἰὰνν ἴο 6 οὔ βοῇοοϊ- 
Τηλϑῖοσ ἴο Ὀσίηρ 5 πο ΟΠ τσῖ, ὅδ66 ἔΓΠΟΣ 
οη Ἀοπι. ].ς. 

11. ῥδιάάεπ ὥονε ἐδεοεὴ Ἀδίδεσγ, ὅοο Βασχά 
ῸΣ Ὅ8: 90, 85 ἴΠ6 5δτ1ὴς Ηθρῦγον ψοσγὰ ἰ5 
τοηάογοά, χυὶϊ. 8. 

πεΐδογ ἡ τ αν ο77 ΟΣ. 51 [8 χνὶ!, ιν 

18. ΤἼε ρΡᾶγαρῆγαθε οὗ [ἢ]5 υ. ἱπ (86 [6γ.Ψ 
ἼΤΑγς. 5 ποϊεινοσίαυ, δηὰ ββουϊὰ Ὀε οοιὰ- 
ρῬαγοά σῇ 81 Ῥδιυ}}5 γοηάεσίης ἰη Ἀοπι, χ. 7: 
“ΝΟ ΠΕΥ 15 [πε Ἰὰνν Ὀεγοπὰ {16 ρυθαΐξ 568, 
τ[παὲῖ ἴῃου 5ῃου!άοοί σδαγ, ΟἿ τηδὲ ννὰ ῃδά οπὲ 
ἸΚ6 Ιοπδὴ (86 ὑῬχγορῆος νγο Ἴσουϊὰ ἀεοοεηὰ 
ἱπῖο. [6 ἀερί!5 οὗ ἴδε 8εὲ8 δπὰ ὑσίηρ ἴἃ ἴο 
0.51" 

14. ἐπ δ »ιοιό, απά ἐπ 167 δεαγῇ (, νἱ. 
6, χὶ. 18----λο. 

15--9Ὁ90 [,49ῖ ἀρρϑὰὶ ἴο ἴδε ρϑορὶς ἴο 
εἴοοθο δα δεῖξον οὗ ὧι Δἰϊοσγηδίϊνος βοῖ Ὀεΐογο 
{δεπὶ. 

16. (ἢ χὶ. 26, 27. 
18. Οἕ ἷν. 2δό; Υἱῖ, το. 
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οοῦ 

α Νυπιῦ, 
20. ΣΆ. 
οἶαρ. 3. 
27. 

εἴεανε υηΐο ἢϊπι: ἔογ ἢ ἐς τῆγ [1Πξρ, 
ἀπά τῆεα Ἰἰεηρίῃ οὗ τὰν ἀλγβ8: [παῖ 
του πηᾶγεϑὲ ἀννε]} ἰπ τῆς ἰλπά τὶς 
τ(ἢς ΓΟᾺῸ ϑνγᾶγε υπηΐο ΤΥ ΊΠεγβ, τὸ 
ΑὈγαπδπι, ἴο ἴβϑδδο, δηά το Ϊδοοῦ, ἴο 
δὶνς {Π6 πη}. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΙ. 
: ἴοεε» ἐπεομγαρείλ ἐδ εἶδ. Ὑ 2712 δριεομγαχο 

εἰὰλ ϑοελμα. ο ἾἼε αεἰξσεγείλ λό στο τρρεο 
“λέ 2γέειξς ἐο γεαά ἐξ ἐκ 16 “σευορΐδ γϑαν 19 {δέ 
2εοῤίΦ. 14 Οοά κίνείά α εδανρε 19 γοοεΐμα, το 
᾿απα ἃ δομρ᾽ ἴο ἱεεέν ἀραΐϊμοί {6 2εορίθ. 24 
Ἴστε; αἱεἰξυεγείά ἐῤ4 δοοξ ΟΣ 1Δε ἴατυ ἐο “ἐς 
Ζενήες ἐο ἔεεῥ. 48 212 »νιαξα α 2γοίερίαξἐονε 
ο 4.6 εἷάε:. 

ΝῺ Μορεβ νγεπὲ δηά βεραῖς ἴπεϑς 
ὙγοΓ5 πηΐο 41] [5 γδοὶ. 

2 Απά ἢδ δά υπΐο ἴδηι, 1 ἀπηὶ 
8ΔΠ δυπάγεά Δηά {ὐγεῃιγ γεδῖβ οἱ {ἢ}8 
ἄΔγ; 1 οδῃ πο ποῖα ρῸ ουὔξ Δη4 ᾿οπια 
ἴῃ : 4130 τὴς ΓΚ Παῖῆ βδδἰά υπηΐο πιδ, 
“ἼΒου 5821: ποῖ ρῸ ονεγ [8 Τογάδῃ. 

2 Τῆς ΓΟᾺΡ τῦγ (ὐοά, με νψ1}} ρὸ 
ΟΥΟΓ δείοτε ἴπες, σπά ἢδ νν}}} ἀ6βίγοΟΥ 
ἴε8ε πδίοηῃβ ἔτοῃῃ δείογε ἴπεθ, δηά 
του 514]: ροββ8ε88 πεῖ; ἀπά [οϑῆδ, 

40, ἐῤαὲ ἐδομ νιαγειἐ ἰἴσυε ἐδε 1,.05}] ΟΕ. 
Υ]. ς. Τονο βἰαηάς ἤἢγσε 88 ἴῃ δϑβϑθηϊδὶ δηὰ 
ΟὨΪΥ 5οῦσοο οὗ ορεάϊθηςεδ, 

ῥὲ ἐς ἐόν ᾧΧ2] ΟΥ, 848 ἴοσ. Ταῦ. ΓΕΧΧ., 
1... ἄζς,, “14: ().2. “ἴο Ἰονα {86 ΓΝ 
“15 ΤΥ [Π. 2.6. ἴῃς σοπάϊθοη οὗἨ [Ὠγ ἸΣ 
δηά οὗὨ ἰζ5 ὑγοϊοηγαίίοη ἴῃ ἴῃς ῥγοπηγϑοὰ ἰδηά, 
Οἔ ἵν. 40, χχχὶ, 4). ΜΙ ἴδε ρᾶϑϑθαρα 45 
1ἴ βἰδηάϑ ἴη ΑἹ. ΨΥ. ςξ, Ἀ5, χχυ, τ; δὲ []ομη 
Χὶ. 25.) ΧΥ͂Ϊ, 2:Σ Ιοδη Υ΄. 20. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙ. ἀετίδίη ἰδϑὶ δεῖβ ἃπὰ 81- 
τΑηροιηθηΐβ οὗ Μόοϑδϑ ἰὴ υἱονν οὗ ἢ15 ἀθδῖῃ, 

1, Μο.ε: «υεπὲ απά “ῥα κε] ΤῈ στοὰ “το 
τηυβῖ ποῖ Ῥ6 ὑγεϑϑεά, 85 ἰῃ ἐν. ἴῃς Τάγρυπὶ οὗ 
Ῥαϊοϑίηθ, “ Μοϑῆθῃ υυοηΐ ἱπῖο ἴδο δυογηδοῖα 
οὔ ἴῃς ἤουϑε οὗἉ ̓ ἰπϑίγυςξίοη δηὰ βραϊκθ." ΤῊ ΐ8 
νὰ ἰ5 ἔγδαιθῃγγ ἴῃ Ηδῦσεν 85 ἴῃ ΕΠΡ 5} 
Ριθῆχοα ἴο δποίμες σοῦ σῇ ἃ Κιπὰ οὗ 
τεαἀυπάδηογ ; οὗ, Εχ. 11. χα, ΟὉ ἱ. 4) πὰ 15 850 
υιϑοὰ ΒΕΓδ, 

ὥ. 1 ΄ἂνι απ ῥδωπάγεά ἀπά ἐαυεπὶγ γεαγ! 
οἶδ] ὌΠ ΤΟΣΟΥ͂ γοδῖβ οὗ ἴπὸ νδπάοππρ ἢδὰ 
Ῥᾶβθορά εἶποα Μοβεβ, ῆεῃ ξουγβοοσα Ὑθαγβ 
οἸά, ““βρᾶκε υπίο Ῥμαγδοῖ,᾽" ἔχ. υἱῖ. 75. σε 
ΧΧΧΙ͂Υ, 7. 

1 εαπ πὸ ΟΥ 9Ὸ οἱ ἀπά εορηθ 12] ἈδηάοΥ: 
1 ΒᾺ811 ποῦ ἸΟΠΒΟΣ 9 8019 0 40 ουῦ 
δ: ἃ ΘΟΙῚΘ ἴΣι: Γ,ΧΧ,, ΠΟΥΓΘΟΙΥ οὐ δυνήσομαι 
ἔτι κτλ. Τὺ ἵπεσα 15 ὯῸ ἱποοηβϑίοποΥ 
ψ χχχῖν )η. Μοβϑὲβ ποῖ δάγνογίβ ἴο ἢϊ5 
ΟΥ̓ ἅδε 85 ᾿ἸΚΟΙΥ ἴο σεπάεσς δἰπὶ ἴῃ δυΐυγο 

ΒΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧΧ, ΧΧΧΙ. 

ἢε 5}2}} ρὸ ονεγ Ῥεΐογε ἴῃες, ὅ48 τῆς δ᾽ Νυσδ 

ἰν. 1--.-8, 

ΓΟΚῸ Βαῖῇ 5Αἱά, 
4 Απά τῆε ΙΟΚΡ 5314}1} ἀο υπίο 

{Πεπὶ 485 ἢς ἀϊά το δίποῃ δπά το Ορ, 
ἰϊηρβ οὗὁἩ [6 Απιογίϊοβ, δηὰ πηΐο τῆς 
ἰλπά οὗ τπδπὶ, ποσὶ ἢς ἀεβίγογοά. 

ς Απά ἴδε [ΚΡ 58|81]] ρῖνε τΠεστὰ τ «παρ. 5 
ἋΡ δείοτγε γουγ ἔβος, [πλϊ γε ΠΊΔΥ ἀο 
ιπἴο τΠδηὶ δοςογαάϊπρ ὑπῖο 4}}] {πε 
ςοπιηδηάπιοηῖβ Μηϊοῆ 1 ἢᾶνε Τςοπγ- 
τιδηἀεά γοιι. 

6 Βε 8ἴτοῃρ δηά οἵδ ροοά Ἴουγᾶρε, 
ἔξ ποῖ, ποῦ δε δίγα!ά οὗ τπεπὶ: οσ 
τῆς ΓΚ Τὰγ Οσοά, δε 2ὲ ἐς τῃδῖ ἀοίἢ 
δὸ ὙΠ πες; Πα Ὑ}}}} ποῖ [811 ἢεα, 
ΠΟΙ ἔογβακε (ἢςα. 

4 Απὰ Μορβεβ οδ)εὰά υππίο [Ἑβδιᾶ, 
Δηά 54]4 υπίο ἢἰπὶ ἰη τΠ6 βίρῃξ οἵ 81} 
1βγδεὶ, Βε βίτοηρ δηά οὗ ἃ ροοά ςοιι- 
ΓΑΡΘ: ἔογ ἴπου πλυδῖ ρῸ νν ἢ τ 5 ρεο- 
ΡΪε υπῖο {με ἰαπά ννῆϊοἢῃ τῆς [ΚΡ 
Πδίἢ βύνοσῃ ππίο {Π6ῚΓ ἐΔΊΠΟΓ5 ἴο ρῖνε 
1Π6πὶ; δηά ἴδοι 5: οδιιδα {π6πὶ ἴο 
ἹΠῃογιξ 1. 

8 Απά τἢς ΓΟΚΡ, δα 2 “ς τῆλϊ ἀοίῃ 

ὈΠΟΠυ41] ἴο ἴπ6 δοῖνε ἀἰϑοθπασρο οὗ ἢ15 ΟΗ͂ςΘ 
8ἃ5 ἰεδάοσ οὗ (86 ρεορὶθ: [6 ΤΥ οὗ 186 
χΧχχίντ σΒδρίοσ, ομθ οὗ Μοβοϑϑ᾽ σοῃςεηροτα- 
Τίο8, σε τ κ οὗ Ἠἰπὶ [δὲ ἃρ ἴα ἴπ6 εἷοβε οὗ 
116 ““ ἢἰ5 ον τῦᾶϑ Ὡοῖ ἀϊπι|, ΟΣ ἢὶβ δίυγαὶ 
ἔογοθ δραϊβὰ .᾽" 2,ε. [δὲ Πα νγὰβ ἴο ἴδε ἰαϑῖ, ἴῃ 
1Π6 Ἰυάρτησηξ οὗ οἴδογβ, ἰῃ {11}} ροβϑεβϑίοη οἱ 
ξιευΐειος δηὰ βίσεηρταη, [{ 15 (Πογείοσγε ἡθϑά 655, 
ψ ἢ Ῥδίσςκ, Αἰηϑυνοσίι, ἄζο., ἴο τεηάοσς τ 6 
οἴαυϑα ξο]ουσίηρς ἴ0.5: “,),}0» [6 ΓΚ Βδίἢ 
5414, ὅς. ὙΠῸ ῥῆγαθο “"“!ἴὁ φὸ οιἝ δηὰ 
ςοπι ἴῃ ΦΟΠΟΓΑΙΪΥ τηθδῃ5 ὁ“ ἴο αἰβοβαγρο ΠΥ 
ἀυϊ65 διηοηρθῖ γοι:" οἷ, Νυπι. ΧΧΥΪ,. 17: 
1: Κ. 1}. 7. 

Τροω “ ῥα] ποί 50 οὐερ ἐῤίς ψογάφη) ΟἿ. 111.. 27. 
8. δὲ «υἱὲ 5ο οὐέῦ ἊΣ ἐδε] (ΓΕ ἴχ. 2. 
από ὕοιδωα, δὲ «ῥα 5ο ουεν δείογε ἐῤεε} 

ΟΕ ἱ. 27 54.) δηὰ 11]. 8. 

Θ. ΟἿ 1. 29, Υἱ]. 18; Ϊοβῇ. χ. ἃς. 
δὲ «υἱὐ! ποί αὶ ἐδεθ, ποῦ ἥόγσαξε ἐδε] ΟΕ, 

7 βῃ. 1. ς; Ηθῦ, χίϊ. ς. 
7, 8. Μοβοβ παδηάβ οὐεγ ἴο [οβῆυδ ἴπδὲ 

οΟΠος 45 Ἰοδάδσγ οὗ [ες ρεορῖΐςθ, ἴο σνιςῖ Το ϑῆυα 
δὰ δγεδυ Ὀδθθη αεϑιρηδῖοα (1. 418; Νι,. 
ΧΧΥ!. 22). Ηδ δϑϑῖρῃβ αἷΞο ἴο {πὸ ον] ς 4] 
Ῥυοϑῖβ δηὰ τῆς οἰάθγϑ, 45 ἴῃς εςο]εϑϑίῖοαὶ δηὰᾶ 
Εἶν] μοδάϑβ οὗ [86 παίίοῃ, [Π6 γοϑροῃϑ Ὁ} Υ οὗ 
(εδοδιηρ ἴΠ6 ᾿ανῦ ἀπά Ἂηίοσοϊηρ 115 ΟὈϑοσνδηοθ 
(νυ. 1το---ι3). Βοῖίῃ ἴδεθβα ΓΘ 5ΥπΊθΟ]1ς 8] 
ἃςῖ5, ἀοοιρηοα ἴο τρᾶσὶς {ΠῸ γεσροηΒὈΠΠΥ οὗ 
ἴπ6 Ρδγί!65 σοηςεγτοά δῇογ [Π6 ἀθδῖῃ οὗ Μοϑοϑξβ. 
ἴτ 15 βογεΐοσγε ποῖ αἱ 4]] ἱποοῃϑιϑίθῃηξ ἴμδῖ 



ΗΥ̓͂ ςὮκΡ. τς. 
:-- 

ν. 9---15.] 

δο Ὀθείοτε ἔδεε; δε 1} θὲ τἢ τῆςς, 
ἢδ Ὑ|1 ποὲ [211] τῆδο, ποιοῦ ἔογβακα 
("66 : ἔδαγ ποῖ, πε ῖποῦ δε ἀϊδπιαγνεά. 

ο ὅ Δπὰ Μοβεβ8 ντοῖς τἢ18 ἰδνν, ἀπά 
ἀε]νεγεὰ ἴξ ὑπο τῆς ῥγεϑῖβ ἴῃς 50η8 
οὗ [,ονὶ, νος ἢ θᾶγα τῆς ἂδἵκ οὗ τῇς 
ςονεηδηΐ οὗ ἴῃς ΙΟΚ, δηὰ υπηίο 4]]} 
ἴῃς ε]άετβ οὗ 1β5γδεὶ. 

Ι10Ο Απά Μοβεϑβ ςοιῃηπηληάεά {ἢ δη), 
βΑγίηρ, ΔΈ (ἢ6 επὰ οὗ δύξγυ ϑενεῃ 
γελγβθυ ἴῃ [ἴῃ 6 50] ΠΥ οὗὨ τῆς ἄγεαγ 
οὗ τεΐβαβε, ἴῃ ἴῃς ἔδαλβϊ οὐ τ θογηδοῖςβ, 

11 ὝΝΒεη 411 [βγδεὶ 8 σοπις ἴο 8ρ- 
Ρεᾶγ Ὀεΐοτο ἴῃς ΓΚ ΤΥ Οοά ἱπ (πε 
Ρίδες ψῆϊς ἔς 5141} Ἵσἤοοβε, τδου 
8 ]ς γεδὰ τἢ}8 ἰδνν δείογε 4}} [83γδεὶ ἴῃ 
(Π ον Πεαγίηρ. 

12 (δίμεγ τῆς ρεορὶς τορεῖδετ, 
ἴδῃ, ἀπά ψοϊηεη, δηά Τοἢ]άγεη, δηά 

Μοβεβ βῃουϊὰ ἀρρεαγ, ἰῇ 1η6 ϑῃοτί ἱπίογνδὶ 
ὙΠΟ. Πᾶ5 γεῖ ἴο εἶαρϑε θεΐογθ 6 158 δοῖι δ] Υ 
νι άγαντη, 45 ἰη Α1]]} ἴοη οὗ ἢϊ5 ονγῇ 
δυϊδογγ, ὍΠε ἀυξίο5 οὗὨἨ [οϑῆϊιᾶ ἃ5 15 8ι19- 
᾿όβϑοσ, δηὰ ἴδοϑο βοσὸ ἀενοϊνοὰ ὕὑροὴ [ἢ6 
Ρτίοσίβ δηά εἰάδθσβ, οουϊά, ἔτοτη ἴπ6 πδίυγε οὗ 
[Π6 οᾶ56, ΟἿΪΥ ΤΟ]ΌΪγο ἴο Ὁ η ἕαςϊ ἀἰϑομαγροα 
ΕΥ̓ ἰπεπὶ ἤθη ἴῃ6 ἐνεπὶ Ὡς τεπάετοὰ [ἢ6 
ἰγδησίεσ οὗ ἴμοβα ἀυ]ε5 ΠΘΟ θα μδὰ ἴλκθη 
Ρΐδοσ, 

ΘθΘ. ,Μοιε: «υγοῖε δὶς ἴσαυ, απά ἀεἰμυεγεά 
ἡ ὠρῖο ἐῤε ῥγιε 1. 5 5 ΠΊΡΙΥ πιθᾶπ5 ἴπδῖ 
Μοϑεβ ποὺ σοηῃϑίρηδὰ ἴο [6 σἤάγρε οὗ ἴΠ6 
Ῥγίοσὶβ 1π6 ἴδ οὶ Πὸ δὰ ψτιιίεη. ΤΠα 
ἤγϑοε οἴδυΞϑο, [Βουρ ἢ σοπποοίοὰ νυ [86 [0]- 
Ἰονσίπρ οπα ΌΥ “"δηὰ," 15 (45 οἴρη ἴῃ Ηδθ- 
Ὀτον) ϑυδογάϊπαϊο ἴο ἴἴ. δε ροϊπξ ἴο Ὀδ 
ποίοά ἰ5 ἴπαῖ Μοβϑοβ πονν ζουτη δ} } ἰη(γιίεα 
[56 ἴανν, νος «δὲ Οοάβ σοπηηδηά ἣὸ Παδά 
Ρτγοπιυϊναϊοά, απὰ ἢ 186 ὀχοοροη οὗ [ῃ6 
ςοποϊπάϊης οἰδιιϑε5 (5066 Ὁ. 24) Πιδὰ Αἰγοδα ῦ 
νύ τδη οἷ, ἴο ἰδοϑθὸ σψγῆο 5πουϊά Ὀ6 [Π6 
τεχυΐϊανῦ δηὰ οῆς!α] συδγάϊδηβ δηὰ ἰθδοῇοῦβ 
οὗ τὸ ἰη ξαΐατο, Ηδ ον ἜηΕγ ἀἰὰ ποῖ Δοΐυ Δ} Ὁ 
ἰγδηϑίοσ “ἴΠ6 ὈΟΟΚ,᾽ Ὁ. 24, τῸπιὶ ἢ]5 οὐ 
Πδηάβ. ἴο {ποῖσϑ υηῈ}]} ἢ6 πδὰ ἼοπιρΙοεϊοά [Π6 
ὙΠΌΏΠΡ 85 ἴοτο ἀσβοσ θά, 

ἐδὲ ῥγίει ἐδ “οπς ΟἹ Σευῇ (Οἱ. .. 5ς πὰ 
ΧΥ͂ΙΣ, 18. 

ἐδὲ γεαγ ο γεἰεα.ε] Οἔ. χν. 1 δηὰ 
ποῖο, 
“Ξαοὲ 9 Ἰαδεγπαείς.} Ο, Τιδν. ΧΧῆ. 24. 

11. ρῥεη αἱ] Σεγαεὶ ἐς εορριδ 10 ΩΓ δεΐογο 
ἐδε 20Κ}}] Αξ, χνὶ. τό. Τῆε δεζυδὶ ἀϊ 6 
οὗ [15 5 5 τεςοσάά Νεῆῇ. νἱ]]. σ 544. 

Ζδοι “δαΐῥ γεαά ἐδὲς ἰσαυ] ΟΕ, Ϊοβὰ. υἱ], 34, 
45: ἃ Κ. χχῆϊ. 2; Νεὰ, υἱ]. Σ 564ᾳ. [( [5 
ποξ ἴο θὲ συρροϑεά [δὲ [Π6 ἼΣΒοΪο οἵ ἴῃς Ρεῃ- 
ἰδλῖδυςἢ νγᾶβ σοδά, ποῦ ἄοϑβ ἴδε ἰεϊζον οὗ [6 

γο:. 1. 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙ, 

ΓὮΥ δίγαπροῦ τῃδί ᾿ς ἢ π ΤῊ ρδίο8,. 
(δῖ ΠΟΥ ΠΙΑΥ ἤδᾶγ, δηά τῃδὲ {ΠῸΥ 
ΓΑΔΥ ἰεάγη, δηά ἔδαγ ἴπ6 ΓΟΚῸ γουγ 
(ὐοά, «πὰ οὔβεῖνε ἴο ἀο 811] τὴς τγογάϑ 
οὗ 115 ἴανν: 

112 Απά ἐῤαὲ {πεὶγ “Π] άγεη, Ὡς ἢ 
ἢᾶνε ποῖ Κπονγῃ ὧην ἐδίηρ, ΤΛΔῪ ἤεδγ, 
Δηὰ ἰεᾶγη ἴο ἔδαγ ἴῃς ΓΧΟᾺΡ γοιγ Οοά, 
88 Ἰοῃρ 88 γε ᾿ἷνε ἴῃ τῆς ἰλπά ΠΥ 
γε ΡῸ ονεγ Τογάδῃ ἴο ροβ8688 ἴζ. 

14 ὅ Απά τῆς ΓΚ 8414 υπίο Μο- 
863) Βε ο]ά, ΠΥ ἀλγ8 ἀρργοδοὴ [πλὶ 
του πχιϑὲ ἀϊε : ς4}} [οϑῆυδ, ἀπά ῥγε- 
86εηΐ γουγβεῖνεβ ἰῃ ἴῃς (ΔΡαγηδοὶς οὗ 
τῆς ςοηρτερδίίοη, τἢδεὲ 1 ΠΊΔΥ ρῖνε Βἰπὶ 
ἃ σἰᾶῖρε. Απὰ Μοβεβ δηὰ Ϊοβῆνδ 
νγεηΐ, Δπἀἃ ργεβεηίεά {Π6πΊβεἶνεβ 'ῃ 1Π6 
τΑδεγηδοῖς οὗ {πε σοπρτερδίίοη. 

Ις Απά τῆς κοἈ δρρελγεά ἴῃ τῃ8 

ςοπητηδηά τοηυῖγε ἰηδὶ 18 5δΒου]ὰ 6 50... ΤῊ 5 
τολάϊηρ οουἹἱά ποῖ Ὀ6 ὈΓΙΏΔΓΙΙΥ ἀοπιρηθά ἔὸγ 
[πε ἱπέογπιδίΐοη δηά ἰπϑίσιςίοη οὗἩ [ἢ6 Ῥθορὶςβ, 
βίῃ [Ὁ ΟἿΪΥ ἴοοκ ρῥίδοα ποθ ἰπ ϑεύθῃ ὙΘΔΓΒ; 
Ὀυξ νγᾶβ οὐϊθΠΕ] ἃ 5γτηθο ο Δ] ἰγδηβδοίίοη, 
᾿πιοηάοά, 85 80 ΠΊΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΓ5 ὑγοτα, ἴο ἱπρΓῸ58 
ου ἴπ6 ρϑορὶθ ἴα σοπάϊοησ οἡ ψὩΙΟὮ [86 
με] ροβϑοββίοη οὐ {μεσ ὑγν! ]ερε5 ἀπὰ Ὁ]655- 
ἴῃρ5. ΕῸΓ βυσῦρ ἃ 5οϊδπιη δηὰ ρυ ]1ς 
τοδάϊηρ οὗ Ἰδβϑοηβ ουξ οὗ 186 ὈοΟῖΚ οὗ ἴ!6 {ἂν 
(1.6. τὰς Ῥεπίδίθευς ἢ) νγᾶβ 4}} [μδὲ νγᾶϑ "εϑάεά; 
δηὰ [ἃ ἰ5 ἰοῦ. ὈΥ (με τοχὲ ἴο ἴῃ6 6 ]5ἢ 
ΟΒυχοὶ ἴο τυΐς ἀοί81:15, σοι 85 ἤθη ἀυτίηξ 
ἴὴ6 οἶχμέ ἀδγβ οὗ ἴδε Ἐεαϑὶ οἵ Ταροσμδοῖεβ 
[6 τοδάϊηρ ϑβοιϊὰ ἴακο ρῖαςε, σγβο βῃουϊά 
τοδὰ, δηὰ ψϑδῖ ρογίίοη οἵ 86 ἰανσ. ΕἼΟΙΣ 
Νεδ. ὙἹ], τ8 1[ἴ ἃ τί ΕΖγα “τοδὰ 1ῃ 
(6 Ὀοοῖ οὗ (6 ἰαὰνν οὗ Οοά" ἀδΥ ὉΥ ἀδγ 
ἀυτίηρ ἴῃς ἔδασῖ; Ὀυξ Ἰαῖοεσ [εὐνὶϑἢ ῥσαςῖοα 
μᾶ5 ςοπβηρά [Πε τοδάϊηρ ἴο ἴμε ἢγβί ἀδὺ οὗ 
της ξεαϑί, δῃὰ ἴο ςετίδιη ρογίοηβ οὗ )ευΐετο- 
ΠΟΙΏΥ͂ ΟΠΪΥ. [πη ἀϑἔεσ {πι6ὸ5 ἴμε [ενν]ϑἢ τα]α 
αϑϑϊριδα [ἢϊ5 ἀυΥ ἴο (με Ηἰφῃ Ρηαβὶ οὐ Κίηρ, 
0 τγᾶ8 εχρεοίϊοὰ ἴο ρμεγΐζοιτῃ ἴδ ἴῃ ἴδε 
ΤειρΙε Ὀοΐογε πε τυ Πο]6 οοηρτεραίίοη (νυ. 12). 

14--. 8. Μορεβ δηά οβῇυδ βυμημηοηοὰ ἴο 
186 ταδογηδοῖς ἐμαὶ σοά παρῆς “ξῖνε ]οβῆυδ 
ἃ σδαγρε,᾽" 2.4. ἴδ6 σοπιηδηὰ Ὑν Ὡς ἢ 15 βίνεη 
(ρεσβᾶρβ ἰῃ ϑυββίδησε ΟἹ) ἴῃ Ὁ. 23, ΨΏΕΙΕ 
8566 ποῖρ, ΤῊΙΞ 5 [86 ἢτβί οσοδϑίοη οἡ ὙΠΟ 
[π6 ταδογπδοῖο οὗ ἴπ6 σοηρτεραίίοη 15 τη θητ]οἢ- 
οἀ ἰπ Πουϊοσζοθοτγ. 5 Μν1}1} ποῖ ἄρρθᾶγ 
τοιλδσ Κα] 6 τ βοη γ6 γοιρεῶθεσ [πδὲ [6 ὈΟΟΚ 
[8 ΔΓ [85 Τςοπειϑιοα δἰπηοδὲ Ὄχοϊυβίνεϊυ οὗ 
δάάγοϑϑοβς πιδάς ΌΥ Μοβϑβ ἴο ἴδε ρεορΐε, πὰ 
1λῖὲ (ἢς ΒΚ οὔ ίθοϑο 15 Ἰορ ϑἰδεέῖνα πλαϊζῖοσ. ΤΠ6 
ἀταηϑδοίίοη στεςογάθα 1 ἴμ656 υὐ. ὑτὴ 6 τὸ- 

οὰ 45 ἴτε βοϊοηῃ ἱπδιυιφυγαίίοη οὗἨ Ϊοβῆυδ 
ἴο ἴδε οῆος ἴο τυ ἰς ἢ Βα μδά βοπια ἔπιε Ὀδεΐοτο 
(Νυμπι. χχνῖ). 23 544.) Ὀδεη οδ]]εά, δηά δὶ 

2Μ 

909 



910 

ΔΙ ΟΙΣ 
“κά “άρρε. 

τΑδεγηδοῖς ἴῃ ἃ ρ]]Δγ οὗ 4 οἰοιὰ : δηὰ 
πε ρΠΠὰγ οὐ τπε εἰουά βϊοοά ονεῦ τπς 
ἀοογ οὗ 1Π6 ζΔθϑγπδοϊα. 

16  Απὰ τῇς ΓΟΚΡ 8414 υπῖο Μο- 
865, Βεμοϊά, τποιὺ 504]: 'ϑίεερ ψτῃ 
ΤΥ ῃεγβ ; δηά τῇϊ8 ρεορὶε νν}}} σίβδε 
ὉΡ, ἃπά ρῸ ἃ ὙὙΠοτΙίηρ δίεγ [6 ροάβ 
οἵ τῆς βίγδηρεγβ οὗ τῆς ἰαπά, πῆ 6 Γ 
{ΠΟΥ ρὸ ἐο δὲ ἀιλοηρ ἴμεπὶ, πὰ νἹ}]}} 
ἔουβακα π|6, δηά Ὀγθακ ΠΥ σονεηδηῖ 
ψῃιςοἢ 1 Πᾶνε ππδάς ἢ τῆσηι. 

17 ΤΠΘη ΠΥ ΔΠροΓ 852]}} δε Κιπαϊεὰ 
Δραϊηϑὲ {Π6πὰ ἴῃ τΠδὲ ἄδγ, ἀπά 1 ν"}}]} 
ἔοτβακε {πεπὶ, ἀπά 1 νν}}} ἢἰἀ6 ΠΙΥ ἔλοε 
ἴτοπι ἴΠπεπὶ, δημὰ ΤΠΕΥ 3}|4]}1] ὈῈ ἀενοιτ- 
οἀ, Δηἀ πιδηγ αν} ]8 πὰ τγουὉ]68 5}]]} 
ΒΕΔ] τῆοπὶ; 80 τῃδὲ {ΠΟΥ ψν}}} 54 
ἴη τῃλῖ ἀδγ, Ατε ποῖ τπεβὲ εν! 
σοπ6 ὕὩροῃ 118, θεοδιιδα οὐγ (οά ἐς 
ποῖ δπηοηρ ιἰ8ὴ 

18 Απάϊ ψ]] βυγεὶγ Πἰάα τὰν ἔδεε 
ἴπ τῆλε ἀδῪ ἔογ ἃ] τῆς ἐν}]8 νγῃϊς ἢ ΓΠΕΥ 
541} ἤλνε ψυγουρηῖ, ἴῃ τπδὶ ΤΟΥ ἄγε 
τυγηςἀ υηΐο οἴδεῦ ροάβ. 

Ι9 Νον τδεγείογε τε γε (ἢ 5 
80Πρ᾽ [ογ γοιι, δηά τεᾶςῇ [τ τ 6 σΠ]άγεη 
οὗ βγεῖ : ρυῖ 1 τη τπεὶγ πλουτῆ5, τηδὲ 
(Π18 βοηρ ΤΑΥ͂ ὃ ἃ ὙΠΏ6858 [ὉΓ πε 
ἃραϊηβί τῆς ΠὨΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ. 

20 Εογ ψῆεῃ 1 5}41}} ἤᾶνε Ὀτοιρῆῖ 

ΘΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧΙ. ἶν. 16---2 ς." 

τῆοδηι ἱπίο τῆς ἰδηὰ νης 1 ϑυνᾶγε 
πηίο τΠοῖγ ἔδῖῃοτβ, τῆλ βονγεῖῃ ἢ 
ΠΥ] δηά ἤόπεΥ; ἀπά ΓΠΕΥ 5321} πᾶνε 
οδΐθῃ δηὰ ἢΠ1εἀ τῆ δπγβεῖν 8, ἀπά νναχ- 
εη 1; τῆδῃ ψ11}} {ΠΟῪ ἴαγῃ υηΐο οἴΠαΓ 
δοάβ, δηά 8εγνε ἴῃθηι, δῃά ργοόνοκεα': 
τλθ6, Δηἀ Ὀγοὰκ ΠΥ σονεηδηῖ. 

21 Απὰά ἰξ 5}4]} σοπης ἴο ρ438) πε Π 
ΠΊΔΩΥ 6118 Δπα ἴγοι δ] 68 ἀγα Ὀε]εη 
18επι, ἴπλῖ τ 18 ϑοηρ 5}} τεβεγ 'α- ὁ ἐτον, 
ρδϊηδῖ τ 6πΠὶ 8 ἃ Ὑ]Π6585; ἔογ ἴξ 5841] 
ποῖ θα ἰογροίζΐδη ουξ οὗ [ἢ πηουτἢ5 οὗ 
{Πεὶγ βεεά : ἔογ 1 Κπονν τῃεὶγ ἱπχαρὶπα- 
οη ψνὨςἢ τῆς 
δείοτε 1 πᾶνε θεν τΠο6πὰ ἱπῖο τῇς 
ἰδλπὰ ννῃῖςἢ 1 ϑύγᾶγε. 

22 ἅ ΜΜοβεβ τδεγείογε τοῖς {ἢ ]5 
80ηρ [ἢ6 β84π16 ἀδγ, Δπ4 τδιιρῆς ᾿ἴ τε 
σὨΠ]άγδη οἵ 1βγδεὶ. 

23 Δπά ἢς ρᾶνε [οβῆϊ (πε βοὴ οὗ 
Ναπ ἃ οἤάγρα, ἀπά διά, “Βε ϑβίγοῃρ 47.058. -. 
Δπἀ οὗ ἃ ροοά σουγαρα : ἔοσ (ποι 5ῃα]ς 
δγίηρ τῆς ΤΠ] άγεη οὗὨ ἴβγαεὶ ἱπίο τῆς 
ἰλπὰ ψῃῖςῃ 1 ϑννᾶγε υὑπΐο {ποῖ : δηὰ 
Ινν}}]] Βα ἢ τῆς. 

24.  Απά ἰξ ολπὶα ἴο ρᾶ580 ΠΘη 
Μόοβεβ μαλά πηδάβ δὴ επά οὗ ψητίη 
1Πε νγογάϑ8 οὗ [Π}18 ἰἴδνν ἴῃ ἃ θοοϊΐκ, ἀδεῖ 
ΤΠ6Υ ννεγε βη!5ῃεά, 

25 ἼΤπαῖ Μόοβεβ σοπχπιδηάεά τἢς 

ΤΟσΟΡΏ ΠΙΟοη ἴῃ [ἴ ὈΥ Οοά, ψὮΙΟΝ νοῦ τῃδηΐ- 
[εϑίθα ΌΥ ἢ15 Ὀεΐπρ βυπιπιοποὰ ἰηΐο ἴπΠ6 ἴθ οτ- 
ΠΔ0]6 νὴ Μοϑε65 νυ ῃ1]5ῖ {Π6 1, οτά ἀρροθαγοά ἴῃ 
{πΠ6 ΡΠΙΔΓ οὗ οἰουά (ςξ. Νυπι, χί. 2ς, ΧΙ, 4). 

16. Οοὰ δπηοιηςαβ ἴο Μοβοβ ἴπε διΐζαγο 
ΔΡΟΞΒίΔΞΥ οὗ ἴΠ6 ρεορὶθ. ὙΠϊβ 5 ἄοπο 'ἰπ 1ῃ6 
Ῥτγέϑθηοα οὗ οβῃυδ παῖ [86 Ἰδίῖοσ τηῖρῆξ Ὀ6 
ΓΙΙΥ ἀννᾶγα οὗ ἴπ6 ἀδῆρογ δηὰ ἴγινε ἴῃ ἢ]5 ἀδῪ 
ἴο ἀγνεστῖ 17, ΤῊ5 Βα ΠΒΠΙΪΥ ἀϊὰ (ςξ, [ο5ἢ. 
Χχῖν. 31); θὰ ψὰ βηὰ Πὶπὶ ἴῃ 5 ον ἰδϑοῖ 
δάάγεββ ἴο ἰϑγδθὶ σερεδίίης (}0βῃ. χχῆϊ, ας, 
Σ6) ἴΠ6 5ε1ξ-ϑᾶπης ῥγεάϊςζίοη δηὰ νγσηΐηρ. 

οἰοορ «υἱὲ ἐὸν “αἰ δεν] ἩδΌΓ. 85 τηλυρὶπ 
“16 ἄονγη." ὙΠὲ βάτηθ νοσζὰά ἰ5 υϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 
ΒΔΓ 5656 ἴη [Π6 ὙΘΙῪ δηςίοηϊ Ῥῃαηἰςίδη [ἢ- 
ΒΟ ΡἝοη οὗ ἘβῃπηηΔΖΆΣ. 

80 α «υδογίηφ] (ἴ. ἔχ. χχχῖν. ας; [υἀνρ.1]. 17. 
ἡ νιαζε γιο, ἀπά ὄγεαξ »,7 εουεπμαη} ΟΕ, 

ΧΧΧΙ ας; [υἀξ. 11. 12 5644. 

17. ῥίάε »Ὺ πες ἥονι {δορὶ} ΟΕ, χχχίϊ, 
λο; ἴ5. 1}. 17 δηά Ἰχῖν. ); ἘΖ6Κ. χχχίχ. 23. 

10. Βεοδιβα οὗ ψγῆαΐϊ μᾶ5 Ὀδθθη ἔοτγείο]ὰ 
τυ. τό---τϑ Μοϑε5 δηὰ Ϊοβῆινδ (“τις γε) 
Δ͵ΥῈ σοπιηδηάεά ἴο νυσῖῖα ἴῃς βοὴρ οὗ Μοβος 
(χχχί!. 1--- 43), πὰ ἴο ἰεᾶςβ. ἱξ ἴο (δες 

σμ]άγεη οὗ [5γδοὶ [δὲ τῇ ταῖσς Ὀ6 “4 νυυἱἕπεββ 
ἴον σοὰ δραϊηϑὶ [8θπὶ:᾽ 1.4. Δη αἰτοϑίδίοη ἔγοπι 
τοῖν οὐγῃ τους δὲ οςε οὗ σοάΐδβ Ὀεηεδίς, 
{ΠΟΥ ονντὶ ἀυτε5, ἀπά ἘΠεΙΣ ἀοϑεσῖα  Βοη ΓΠΕΥ 
βδου]ὰ [2]] ἀνναγυ. 

40. «υαχερ ἢ ΟἿ χχχῇ τς; Νεῇ. ἰχ, 
25; Ηοϑ. ΧΙ. 6, 

21. 1 «ῥαϊ! ποῖ δὲ ζογροίίοη Βοῖηρ 'ῃ γ σϑα 
1 ννου]ὰ θὲ ἴΠ6 ΤῆοΓῈ Θαϑν Ἰεαγηθὰ δηὰ Κορὶ 
ἴῃ ἹΠοΙΟΤΥ. Τα ι.9ὁ6 οὗ ϑοηρβ ἔογ διιςδ ἀ]- 
ἀλεῖϊς ρὺ νγὰ8 ποῖ ὑπκηοόνῃ ἴο ἴῃς 
Ἰερ ϑἰδίουβ οὗ Δῃ  υ Υ ; οἷ, Ρ]αῖο, "ἀς 1,6 ῷ.᾽ 11. 
(Νο]. 11. Ρ-. 6ς6, φοαϊξ, δϑίερ!.); δηὰ νγᾶβ8 ἴ2- 
ΤΆΣ ΠΑΓ ἴο Ποο]οξίδη8 οὗ ἰαῖογ {ἰπθ5; ςξ. ϑόοσ. 
(Ηἰ5ῖ, Εςς].᾿᾽ ν]. 8; δπὰ 81 δι], (ο]. "ἱ, τό, 
ἐρΔΟΠηρν δηᾶ δάτηοηϊβηϊης Ομ Δποῖδοσ ἴῃ 
Ρ541Π|5 δηἃ Ὠγτηηβ δηὰ ϑβρί γτι] ϑοηρ5." 

ἐδεῖγ ριασίπαϊοη «υδίορ ἐδεν 5ὸ αδομΐ, ξδη 
ποαυ] Οἵ, Απιοϑβ νυ. 2 ς 546. 

438. ῥεφανε) 1.6. ἴδε οτὰ γζανα: οἴ. ου 
“Ὁ. 14. 

ἈΒε “ἰγοηφ] ΟΕ, υ. 7. 

24--380. Μοροβ σοτῃρίεῖοβ [86 Πρ οὐ 
οὗ ἴμ6 ὈοοΚκ οὗ (ἢ Ἶᾶνν, δπὰ ἀϊγεςῖβ ἰξ ἴο Β6 
Ρἰδοθὰ Ὀγ ἴδε αὔῖκ οὗ ἴῃς. (ουνεπδηῖ. 

ἵρὸ δδουῖ, Ἔνεη πονν, " Ηεδ. “α 



ν.26--21 ὈὈΕΌΟΤΕΕΒΚΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. 

εν τεβ, ἡ ]ο ἢ Ὀᾶγα τῆς αγκ οἵ τῆς 
ςονεηδηΐ οὗ τῆς ΓΟΚΡ, βαυἱηρ, 

26 ΤΆΚε {Π18 θοΟΚ οὗ τῃς Ἶανν, δηά 
Ρυξ ἰξ Ἰη {πε 5ἰάε οἔ τῆς γί οἔ τῆς Ἵο- 
νεηδηΐ οὗ τἴπ6 ΓΟᾺΡ γοὺγ (ὐοά, τἢδὲ 
ἴξ ΠΠΔΥ δε 1Π6γα ἔοσ ἃ νυν πε88 δρδίηϑὲ 
{Πεε. 

. 27 ἔογ Ι Κηονν (ΠΥ τεδε] οη, δηά 
τῆν 51} πεοῖς : θεὲ ο]α, νυν ᾿]]ε 1 δηὶ γεῖ 
Αἶῖνα νυ ἢ γοιι (ἢ 5 ἀλγ, γε πᾶνε Ὀθεη 
τε 6 ]]ΠἸοι8 ἀραίηβε ἴῃς ΟΚῸ ; ἀπά μονν 
τυ ἢ ΠΊΟΓΘ ΔΙ͂ΘΓ Τὰ ἀοδιἢ ὁ 

28 Π (δίῖμεσ υπίο πη 11 ἴῃ οἱ ἀδσβ 
οὗ γουγ {π| 868, ἀπά γουγ οἴοετγβ, [παῖ 
ΙΤΔΥ ϑρεαῖς [Πε686 ννογάβ8 ἰπ {ΠΕῚΓ ΕΔ Γ8) 
Δηά ς4}1 ἤδάνεῃ δηά δαγ ἴο γεςογά 
ἀρδιηϑῖ Π6Π|. 

29 ἔογ 1 Κπονν τἢδξ Δεῦ πιγ ἀςδίῃ 
γε ΜΠ υαὐζουγ σογγαρὲ γομγεείυες, ἀπά 

24. «υγιπρ ἐδ «υογαϊ οΥ “δὶς ἰααυ ἐπ ἃ δοοκ] 
 ἾΟ ψυτῖα 1πῃ ἃ ὈΟΟΪΚ᾽ 5 ΠΊΡΙΥ πιοδῃβ “ἴο 
ςοιηταϊ ἰο νυτιτηρ." Α Ἰαῖου ννοτὰ ἔον “" Ὀοοκ ᾽" 
σφῤδέγ.) 15 “ ΤΟ]},.) ΟΥ ““10}} οὗ ἃ ὈοοΚκ:" ςξ 
ΘΙ, ΧΧΧΥΪ. 22, δηὰ ἰδ]4. νυ. 2, 4: 5. Χ]. 7. 

ΤὮο “ὁ θΟοΟΪΚ "ἢ Βεσὸ βρόκοὴ οὗ νου]ὰ ςσοηΐϊαδίῃ 
[6 ψ ΒοῖΘ Ῥοηϊδίθυς ἢ ὑὉρ ἴο τ. 24 Οὗ 1}}}5 
σΠΔΡίοσ (566 ῃοΐο ἴΒογε); δπὰ δὲ “16 Ὀοοϊ 
οὗ Μοβοβ,᾽ οδ θά ψϑηογα! ν ΟΥ̓ ἴῃ6 [ενν5 “86 
ἰανν :. ςἔ, 8: Μαῖϊ. χχὶν. 40: Ὁ]. ἵν. δι, ἄς. 

25. ἐδὲ 7,ευΐϊει, «υδίερ δαγε {δὲ ἀνὰ] ἱ. ἐ. 
ἃ5 ἰῃ “. 9, “ἴδε ῥὑγίεβδίβ 6 ϑοῃβ οὗ 1,εν]." 
ΤἼΘ ΠΟΠ-ὈΓΘΘΕΥ 1,ονιῖε5 σουϊά ηοΐ 50 της ἢ 
8ἃ5 Θηΐεῦ (ἢς ϑαποίυυΥ ΟΥΎ Τουςο ἢ [86 τὶ 
(εξ Νυπι. ἱν. 15). ὙΠουρ ἴῃ ἴΠε Ἰουγηεγ8 
τὨγουσὴ ἴ86 συ] άοτπθθα {πε ἀυῖκ τγᾶ8 Ὀογης ὉΥ 
(δὲ ποῃσργεϑ! Κοπαιμι65, γεῖ Ομ οσςδϑοη8 
οὗ ἃ πιοῖὸ βϑοϊοπηη δηὰ ρυδὶϊς ομαγαςίεσ ἴἰ 
νγᾶ58 οδιτίεὰ ὈΥ ἴΠ6 ὑσίεϑῖβ {μεηηβονοβ ( [οβῆ. 
1. 2. 544., ἷν, 9.) 10, ΥἹ]. ό, 12, ΥἹΙΪ, 33; ΧΚ. 
ΥἹἹἹ. 3). 

46. 2 ἐὲ ἐπ ἐδε «ἰάρ 9 ἐδε αγ  Ἀδίβογ, 
ὍΥ 189 5149 οΟὗὨἩ ἴ89 ΔΥΚ. ἼΤὙΠε ἴννο [Δ0]65 
οὗ ἴδε Ἰδεσδίοσιιο οσα ἐπ ἴδ τί, τ Κ. υἱῖ!]. 
; ἴδε Ὀοοῖκ οὗ ἴδ6 ἰὰνὶ νγὰ8 ἴο ὃδ6 ἰδιὰ τρ 

ἴ. [Π6 ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο] 165 οἷοϑε Ὁ. [πὸ ἂαγκ οὔ ἴῃ 6 
ςονθηδηῖ, ΡγΟ ΔΟΪΥ ἴῃ 4 ομεϑῖ. Οἷ.  Κ. χχῇ!. 8, 
ΤῊ5 νγὰ5 ποῖ 50 πΊυςἢ ἃ ὑγονίϑίοη ἔοσ ἴῃ 6 ϑδῖδ 
εὐβίοαγ οὗἉ ἴδ6 νοϊυπιε, ποῦ γεῖ δῃ δἰ(οϑϊδίίοῃ 
οὗ [15 ἀϊνίηα δῖ πουγ, ἱπου ἢ 1ἴ ϑοσνυεὰ Ὀοΐὴ 
ἴΠε56 δηάϑ α͵ϑο, 45 ἃ νυν] Π658 ΟΥ Ῥγοῖοϑι δραϊηϑὶ 
{πεῖν Ὀγοδοὺ οὗ ἴΠ6 σονοηδηΐ, οὗ νι ςἢ τΠ6 ἀτκ 
νγ5 ἃ 5γτΏ δ], ΌὈΥ ἰάοἰαῖγσγ. Οὗ Ὁγ Ῥυϑεγ 5 
ΟἸ  δηϊεϊ," ΡΡ. 306, 307. 

47. ῥοκυ μοῦ νιογὸ αῇον νην ἀεα!}] ΜῈΝ 
(Π656 ψογὰς Μοϑβοθ Ἄρρϑδιβ ἴο δᾶνθ πδηάδεά 
οΟΥ̓ΟΥ ἴδ6 ὈοΟΚ τυ τῖοη δηὰ Ἴςοπιρ]εϊθα ὈΥ 
πὶ (υ. 24) ἴο ἴδε ῥγεϑδῖβ. ἴἴ ψνουά 5θὲπὶ 
(Ποη τὲ ττδδὲ 18 δοίυδιν ἰηϊοηάρά ἴἰο ὃ6 

ἴυγη 45146 ἔτοηπι ἴῃ 6 νγᾶῦ ἢ ςἢ 1 ἢδλνε. 
ςοπηπιδηάεά γοι; ΔΠπά εν]] νν}}} θε}} 
γοῦι ἰῃ τῆς6 ἰαΐζεσ ἀδγβ; Ὀεσδιιϑε γε 
νν}}} ἀο εν] ἱπ τῆς σῆς οὗ τῆς ΟΚΌ, 
ἴο ῥγονοκε ἢϊπι ἴο ληρεῖ τῃγουρῇ {Πα. 
νοῦ οὗ γοιιγ ἢδηα5, 

30 Απά Μοβεβ βρᾶκε ἰῃ τῆς δᾶΓ8 
οὗ 11] τὴς ςοηρτερατίοη οὗ [53γδε] τῇς 
ννοσγάβ. οὗ τῇ 8. δοηρ, {π1}} {ΠΕῈῪ νγεγε 
επάεά. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙ. 
1: 2,79: τομρ, τυλίολ «αἰὐκίλ “ογίὰ Οοαά'ς »ιέγον 

αμπαᾶ νερρεαηεό. 46 42 εχλογίείἁ ἕλει 10 σεΐ 
ζἀει7 ἀεαγίς μον τ. 48 Ονά φτορκαίείά ἀπε 
ἔο γπομρε Λίφόο, το “εἰ δε ἰαπαά, ανμα αἰ Ζ. 

ΝΕ «τ, Ο γε πεᾶνεηβ, ἀπά 1 
Ὑ}}}} ϑσρεαΐ ; δηά ἤεαγ, Ο εαπῆῇ, 

τῆς ννοάβ οὗ ΤΥ πιουῖῃ. 
2 ΜΥ ἀοοίγπε 51|4}1 ἀἄγορ δ8 τῆε 

ΤΔΚΟΩ 85 ἰγδηϑοσι θα Ὁ Μοϑβεβ ἰπ ρούβοῃ οπες 
ἴῃ [15 ρΐδοθ ψ ἢ ὦ. 232,) δηὰ (Πδὲ Ὁ. 24 δῃά 
ἴ86 τεϑῖ οὗ (6 Ὀοοκ (ἢ ἴῃ6 οχοθρίοῃ 
οὗ ἴ[ῃε ϑοηξ, σ᾿. 19) τηιϑὶ ὈῈ τεζαγάθα 85 ἃ 
κιηπὰ οὗ ἀρρεπάϊχ δάἀεὰ δῇἔο Μοϑεϑβ᾽ ἀραίῃ 
ΌΥ Δηοῖδεσ ἢδηὰ: [ΒουρὮ {πὸ ΒΙΘβϑῖης 5 οὗ 
σοιγβο ἴο ὕδ6 τοραγάθα 85 4 σοιῃροβιοη οὗ 
Μοϑβοβ. Οξ, [πισγοάδυςοῃ, ὃ 11. 

428---80. Οεαΐδοηηρ οὗ ἴῃς εἸάογ5 δηὰ οἵ - 
(ΟΥ5 ἀπά ἴΠ6 ννῆο]6 σοηρτερδίοη ὈΥ οτάσσ οὗ 
Μοϑβοϑβ ἴπδξ 6 τηῖρῇηξϊ γοῆθδσβο [ἢ 6 οὐδ ἴο [Πθτη, 
ΤΠ6 εἰάειβ δηὰ οὐοογβ ννοῦἹά Ὀ6 5ρδςοῖδ!ῦ 
σμαγροὰ 8 ἴῃς ἀυν οὗ τηλκίηρ ἴμ6 ρθορὶβ 
Ἰοᾶσῃ (Π6 οὐδ, 

48. εαἰ! δεαυεη απδ εαγὶδ ἰο γεεογ ΚΟ, 
ΧΧΧ, 19, ΧΧΧΙΙΟΣ. 

4Θ. ἐμ δε ἰαΐον ἀαγ.]Ὶ ΟΕ, ἱν. 20. 

σηαρ. ΧΧΧΙΙ. 1-- 48. δοηρ οὗ Μοϑεβ. 
Οἡ ξόποσαὶ φυδϑίοηβ οσοπηοοίεὰ νυν (5 ϑοὴν 
866 Νοίο δὲ ἴδε οηὰ οὗ [86 ςδβδρίογ. 

ὙΠΟ σοηΐϊεηϊβ Βανθ Ὀδθη ΕΓ αἰ νοσϑεῖὶν ἀΪ5- 
ἐπδυϊοὰ ἱπΐο οδάς Ὁγ ἴΠ6 ςοπηπιρηϊδίοτϑ. [{ 15 
οὈνϊουβ {πὶ πιϊηυΐο δηὰ ἁγίβοῖδὶ] ἀϊν!ϑοη5 οὗ 
(86 τηδίζοῦ ἃγῈ ἱπαρρ  !] δ Ϊθ ἴο ἃ ροθῦςδϊ ςοπὶ- 
Ῥοϑιζίοη ᾿ἰκὸ 1ῃ15. Οπο οὗ [ἢ πιοϑβῖ βἰπηρὶθ δηὰ 
84 [Ἰ5 ΟΊ ΟΓΥ ιταπροπηοπίϑ 15 ἰῃδί βυρρεβίοα ὉΥ 
Καπηρμδυϑοη. Ἐσραγάϊηρ υν. 1---3 45 186 1ῃ- 
ἰτοἀυςίίοη, δηὰ Ὁ. 42 85 ἴὴ6 σοποϊυδίοη, δ 
δτουρϑ ἴμ6 πιδίη σοηίθηϊ5 οὗ [86 βοπρ ὑηάογ 
ἴῆγοο μβοδάς, νἱΖ. (1) συ. 4---τ8, πὸ [Δ1Π ] πο 5 
οἔ Οσοά, {δὲ ἔδι ῃ ῇθββηθββ οὗἩ [β8γΓδοὶ; (1) υν. 
19---.23.) {86 σΠδϑεϑοτηθηΐ δηὰ (δ6 πορὰ οὗ ᾿ἴ9 
ἰηβὶςοη ΟΥ̓ Οοά; (3) συν. 34--.2, Οοὐς 
ΠΟΙ ρά55: 00 ὩΡΟῚ ἴΠ6 ἰονγ δηὰ διυχη θὰ δίδια 
οὗ ΗΙ8 Ρθορῖο. 

1. 8. [ηϊτοάἀυςσίϊοη. 

1. Ἡδάνθῃ δηὰ δαγῖ δῖε ἱπνοκοαᾶ, 88 ἴῃ 
ἷν. 2ό, χΧχ, 19, Χχχὶ. 8, 29 (ςΐ. [38.1.2 
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ὨὈΕΠΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧΧΙΙ. 

Πδίῃ ἢδ ποῖ πιδάβ ἴῆες, Δπἀ εϑ:20]15}- 
εὐ τἢεεὶ 

" Δ ΠΕεπιεΡεΓ τῆς ἀλγβ οἵ οἷά, 
ςοηδβι ἀν της γεᾶῖβ οὗἩἨ ἁ ͵᾿ΠΊΔΠΥ ρεηεΓα- "ἢ Ηεδ. 

912 [ν. 3-Ἰο. 

ΓΑΪΏ. ΤΥ ΒρΈΈο ἢ 5}]] ἀ 51] 28 τῆς ἄενν, 
458 ἴῃ 6 5Π14}] γαίῃ προη [πε τεπάεγ πετῦ, 
Δη4 25 ἴῃς βϑῃονγεῦβ ὕροη ἢ ρΓΆ88: 

4 Βεοδιβεῖ ν}} ρυ Ὁ ]158}) [τς πᾶπια 
οὗ τπε ΓΟΚῸ : δβογτρα γ8 ργελίῃθεβθϑ [[0η8: αϑὶς τῇγ ἔδίμεγ, δηά ἢς Ψ]]} ἀκα ζεκε 
υπΐο οὐυγ Οοά. ΒΏΘΥ πες; ΤῊΥ εἰάετβ, δηὰ {πὸ ν}}} πα 

4 Ηε ἰς τε Εοεϊς, 18 νγογῖς ἰς ρεγ-. τ6]] τῃεε. 
ἔδοϊ: ἴογ 411 ἢ18 ννᾶγϑβ ἄγ Ἰυάρτηεηῖ: 
4 Οοά οὗ {τ δηὰ ψἱδοιι ᾿ηΙ 4υ γ, 
͵7υ8ῖ ἀηὰ τρῆς ἐς ες. 

8 ὝΒεη ἴδ πιοβὲ ΗἸΡΉ αἰϊνϊἀεἀ το 
τῆς πδίίοηβ τῃοῖὶγ ἱπμεγίίδηςς, απ 
ἢς βεραγαίεά τη6 80η8 οὗ Αάδη, πε 

ΠΆΡΩΝ 5 ΠἼ͵ΤΒΕΥ πᾶνε σογγιρίεά ΓΠαπηβεῖνεβ, 58εῖ [ἢ6 θοιπά8 οὗ [ῃ6 Ρεορὶε δεςογάϊηρ: 
τονγιρέεά ᾿τῆεΙΓ βροῖ ἐς ποῖ ἐῤ2 «“ῥοὲ οὗ ἰδ “ἢ}}}1- το τἴῆ6 πυθεσ οὗ 6 Τομ]άγεη οὗ 
ἰρέεῦι ἄγοῃ: ἐῤέγ αγε ἃ Ρρενεῖϑε δηὰ Ἵογοοῖς-Ἑ [βγβεὶ, 
μαι μευ οα ρεπεγαίίοη. 9 Εογ τε Τ,οκΡ᾽ 5 ρογίίοη ἱς ἢ 8 
οὐ άνεν, Ὧο γε τῃυ8 τεφυϊία τῆς ΓΆΡ, Ὁ ρεορῖε; Ϊδςοῦ ἐς τῇς ἰἶἷοὶ οἵ ἢἰ8. 'π- ΤΗΡΝΝ 
τος ἐαρε. ἔσο] ἰ5ἢ ρθορὶς ἀπά ὑπνγίϑε ἡ ἐς ποῖ ες Βεγιΐδηςα. 

ΤΥ ἔλῖμεγ ἐῤαέ μδῖθ θουρῃὲ {πεεὺ 

7εγ. 1". Σ2, ΧΧΙΪ. 29), ἴῃ ογάοσ ἴο ἱπῦργεβθθ οἡ 
(86 ΠοΑΓΟΙΒ ἴθ ἱπηροτγίδηςε οὗ τυῆδὲ ἰ5 ἴο ζο]- 
ον. 

4. Μν ἀοοϊγίμο “ῥαϊ ἄγορ]ὴ Οτ ἀὐβιρν δίς, 
1,ΧΧ,., νυΐϊς., ἄς.) “[,μεξ ΤΥ ἀοςΐππο ἀτορ.᾽" 

4--14. Ἡδετο [ο] ον {ΠπῸ τηδίη ὈοαγῪ οὗ 
[πὸ ϑοηξ, σοπιπιοηςίην ἢ ἃ σοπίγαϑί ἀγαννῃ 
Ὀείνγεθη {86 ΚΔ ΠἜ}]Πη658 οὗ σοά δηὰ ἴδε ρεῖ- 
βάγ οἵ [5τδεὶ. 

4. Ἧς ἡ ἐδὲ Ἀοοξ, ῥὶς «υογὰ ἐς ῥέεν] ἘΔ" 
Ποῦ, 89 ΒΟΟΙΚ, Ῥοσζοοῦ 16 Η18 σοσῖκ. Τὴ6 
ἴοστῃι ΒΟΟΚ οἰδηάβ δοϑο αἴ Υ Ὧ5 ἴδ γϑὲ δηά 
Ἰοδάϊης νογὰ. 815 ορι ποῖ, τοροδϊθα ΠΟ 1658 
(δΔῃ ἔνε {{π|65 ἴῃ 186 ϑοηξ, (υν. ;ς, 18, 31, 
37)» Γεργεβεηΐβ ἴποϑβε δέϊ τ! θυ ΐε5 οὗ Οοά Ὡς ῃ 
Μοϑε68 15 βεθ κίηρ ἴο ϑηΐξοτςθ, ἱπηπι Δ} }7 δηὰ 
᾿ΡΤΟ ΉΔΌΪο σἰγοηρῖη. ΟἿ, ἴΠῸ Ἔχ ργεβϑίοη “16 
βίομο οὗ [5τδε],᾽) θη. χἱχ. 24; δῃά σ 8. ἰΪ. 
2; 5. ΧΥΪΙ. 2; 538. ΧχυἹ. 4 δηὰ χχχ. 29; 
Μαδῖίί. χυὶ, 18: Ϊ|οδη ἱ. 42ὧ. ΤῈ Ἡρῦγοινν 
ποσὰ μὸγ 5. ἔγθαυ θην υϑοὰ ἴῃ σοπιρουηά- 
ἴῃ ῬΓΙΌΡΟΓ πᾶιηθ5 οὗ ἴπθὸ Μοϑβϑδὶς {{π|6, δ. Κ. 
Νυπι. ;ἱ. ς, 6, 1ο, ᾿ἰ. χ2, 1. ης, ἄς. ΟυὖΓγ 
ἐγδηϑιδίοσβ βαύθ οἴϑουγῃογο τοηάδογοά ᾿ξ δοςοχγά- 
ἵηρ ἴο 186 ϑδηβὲ ("" νου δϑιϊηρ σιγεηρίῃ," “1Π6 
Μιρμῖγ Ομο," ἄς.) ; ἴῃ 815 σμαρίοσ ἴΠ6Υ πᾶν 
ΤΠΙΡΒΕΥ δἀμεγοὰ ἴο {86 Ἰεϊίος (Ὠτουρδουΐ, 

δ. ΤΠ οἴδμοσ βἰἦθ οὗ 186 ρἱοΐυγε 15 ΠΟ 
Ὀγουρῆξ ἰοσιναγά τ ἃ ὈΓΕν ΠΥ δπὰ δογιρί- 
Π655 ὙΠΟ ἢ 5ΙΓΙΚΙΏΡῚΥ Θηΐξογοθβ ἴΠ6 σοηίγαϑί. 

Τρεν ῥαυς εογγωῤίοά ἐῤογιείυει, ὅς.1] ΤΟ 
γοΥ 15 ἴὴ [ἢ6 ϑἰηριίασ, Βεηάογ, “107 (6. 
( Ὧ6 ροζνογβο δηὰ σγοοκοα βεηθγαίοῃ"" τπάογ- 
βίοοά ἔγοτῃ [6 σοπίοχε) ““ δίῃ οογγυρίδα 156} 
υεΐοτε Ηἰπὶ (ςξ, [88. 1. 4); ΠΟΥ ἃγὲ ποῖ Ηἰβ 
οδ]Π ἄγθη, δυὰς {Ποῖγ Ὀ]Θτ]5ἢ :᾽ 2. 6, 6 ροπογαϊίοῃ 
οὗ ονἹ] -ἀοοῦβ οαπηποΐ Ὀ6 δἰγ οὰ Οοαβ σμ!]άγθη, 
Ὀμὰξ ταῖμοσ {86 βῃἤδπιὸ δηὰ ἀϊϑρσαοθ οἵ Οοά β 
σμ] ἄγη. Οἡ 186 νοτάς ἐδεὶγ “ρῥοὶ, δίς.) 566 
πὸ Νοίδ δἱ ἴδε οηὰ οὗ [86 ομαρίοσ. 

1Ιο Ηες ἐουπὰ Πίΐπι ἰῃ ἃ ἀδβογὲ ἰδηά, 

Ω λέγετε απά ἐγοοξε σεπεγαΐοη)] ΚΕ. 
Μαῖξ. χυἹ. 1γ; [ὑκς ΙΧ. 41. 

Θ. ,οοίμῥ᾽ ῥεοῤίε ἀπά ὠπαυμ 6] (ΟΕ. ἵν. 6; 
Ῥᾳ. χς. 12. 

ἐν ποῖ δὲ ἐδ ζαἰδον ἐδαὶ δαὶ δομσδί ἐδεε] 
ἈΔΙΒΟΥ ρευῆδρ8 “" βδίἢ δοαυϊγοὰ [66 ἔοῦ 15 
ΟΥΤΏ, ΟΥ̓ "“ Ροβϑοβϑοὰ [66 : δηά οἡ ἴδ χογὰ 
566 ποΐθ ου Ο δῇ. χὶν. 19, ὅζς., 8. ᾿Ιχχὶν. 2: 
188. ἰχὶΠ. τό; Αςΐβ χχ. 28: 1 Ῥεῖ. ἢ. ἡ (ἃ 
ΡΘΟυ ΑΓ ρθορῖε ;" ΤΏΔΕ. ἐᾷ γυγεηαα Ροο- 
Ρἰ6)}, δηὰ τοΗ͂, 

7. ἀαγ»] Το ρῥΙυγαῖ ἔοιτῃ οὗἨ [815 πουῃ 
5 ΔΙΌΒαῖς, ἀπά οσσυτβ ΟΠΥ ἢεῖδ δηὰ ἴῃ 86 
Ῥολϊηὶ δἰἰτἱθυϊοὰ ἴο Μοϑθδθβ, 5. χε. ᾿ς. [1ἢ 
ὈοΙδ ρῥἷδοθϑ ἴοο ἱξ ἰβ ἰπ Τςοπιδὶπδίίοη ψΠᾺ 
ἐἐ γρδΊ5."" 

8. ρῥεη ἐδὲὸ »ρο Η} ἀδυϊάεά͵ ὅς. ΤΠηδξ 
15, Ὑν ἢ 115ὲ πδίοηβ νγοσο Ὀθοΐηρ σοηειυϊοὰ υπάοτ 
Οοά 5 ὑσγονϊάθησθ, δπὰ ἴδε Ὀουπάβ οὗ {πεὶγ 
Βαδιϊδέοη ἀοσίοστηϊηθὰ τπάογ Ηἰς5 ρονογηπιοηῖ 
{ Α-οῖίς χΥΪ!. 26), Ηδ δὰ δνθὴ ἴἤοη ἰῇ υἱὸν 

6 ἱπίογοδίβ οἵ Ηἰ8 οἱοςΐῖ, δηὰ σϑϑογνθὰ ἃ ἢϊ- 
[ἰπηρ Ἱππουιίδηςα “’ δοσςογάϊηρ ἴο [86 πιθοῦ οὗ 
[Π6 οἰ]άτοη οὗἁ [5γδε]."} 2.6. ρσχγοροχγίοπαΐο ἴο 
1ῃ6 ννυδηῖβ οὗ ἱμεῖγ ρορυϊδείοη. Τῆο ΠΧΧ. ἴη- 
βἰοδά οὗ “"δοοογάϊηρ ἴο [ῃ6 ἡυσηΌογ οὗ (ἢ Πἢ1]- 
ἄγθη οὗ [ϑ9γδο],᾽) ἢδ48 “" δοσοογάϊηρ ἴο ἴπ6 πυσηθοῦ 
οὗ {πὲ Δηρθ}]8 οὗ σοά ;᾽" ἔο!]οννηρ ἀΡΡΑτοΠΕΥ 
ποῖ ἃ αἰ ογοηΐ τεδάϊηρ, Ὀυϊ [6 [εὐνῇ ποῦοῃ 
(δῖ {[Π6 ἡδίϊοης οὗ [Π6 ϑαγῖ ἢ ἃτὸ ϑευθηΐυ [ἢ 
ηυτηδοῖ (οξ. σδη. χ.), δηδ [Πδὲ βδοἢ [88 ἰἴ5 ουνῃ 
Βυλγάϊδη δηρεὶῖ ο Ἐςοΐι8. ΧΥΙ. 17). ΤῊ 
Το τη, ὑοῦ (5 ΟΟΣΙΟΙΒΙΥ ῥσόϑεσνθϑ 
[6 ΦΈΠΟΓΔΙ ϑθῆϑθ, ὙΠ 115ὲ ΘΙ ΣΏΔΙΠΥ ἀρίπιης 
ἔτοτῃ [ῃ6 Ἰεζίογ, νγᾶβ Ροβϑι ὈΪΥ βυρρεσίοά ὉΥ δῃ 
ΔΡΡγομοησίοη (πδὶ {πὲ ἸΠἴογαὶ πα τηρῃξ ρσονε 
ἰηνιἀϊοιι5 ἴο {6 ΙΔ Οοη]ο5 Βο ψου]άὰ 
τοδὰ {86 Οσϑοκ νογβίοῃ. 

Θ. ἐδ Ζοκῦς }ογιοη] ΟΕ. Εχ. χν. τό, 
ΧΙΧ, ς Δηή το. 



«οεβαμκά ἢς Ἰχερὶ πὶ 45 τῇς Ὅρρὶε οὗ ἢΐβ8 ἐγε. 

ν. 11-αῇ.] 

Δηὰ ἴῃ (ἢς νναϑίθ μονψ]ηρ νυ] ἀογηεβ8 : 
ἢς "Ιεά Πϊπὶ δροιυξ, ἢς ἱπδίγυςξεά ἢ πὶ, 

11 Αϑ δὴ βᾶλρὶβ βΕ γγεῖ ἢ ῸΡ ΠῚ πεβῦ, 
βυκίογεῖ ἢ ονεσγ μεῦ γουηρ, βργεδάδειῃ 
Δργοδὰ ἢδσ ψΊηρβ, οἰκεῖν 1Ώ6πὶ, Ὀ6λΓ- 
οἷἢ τΠ6ηὶ οἱ ΠΕΓ ψΊηρΒ: 

12 δὸ ἴδε ΓῸΟΚῸ αδἷοπμα αἷά ]ελά 
πὶ, δηὰ ἐῤέγέ τοῖς ΠΟ βίγαῃρε ροά 
ἢ Ὠ]Π,. 

12 Ηδ πιλάς ἢϊπὶ τάς οπ ἴδε Βίρῃ 
Ρἶδοςβ οἵ τῆς δαγῖῃ, τῆδλι 6 πιὶρῃς δὶ 
[6 ἱπούεαᾶϑβα οὗ (6 βε]ά95: δηά ἢδ 
τηλάς ἢΪπὶ ἴο ϑιιοῖκ ΠΟΠΟΥ ουξ οἔὗὨ ἴδε 
ΤΌΟΚ, δηά ο1] ουκ οὗ τε ἔπι τος; 

14 Βυϊῖεγ οὗ Κίηθ, δηά τ] οὗ 
δῆεερ, ψ Δς οὐ Ἰδπιῦβ, δηἃ ΓᾺΠῚ8 

10--14. ὙὝΒεθο νυ. 8ὲὲ ἕο ἴῃ ἤγυτα- 
ἔνε ἰδηρσυδρο ἴμ6 ΠοΙρ]655 δηὰ Βοροὶθβϑϑβ δίδίο οὗ 
1π6 πδίίοη ἤθη Οοά ἔοοῖκ ΡΠῪ οἱ 1ἴ, ἀπά [86 
Ἰονὸ δῃηὰ οἂτὸ Ὡς Ηδ Ὀδεσϊονγοὰ οὐ ἢ. ΤῈΘ 
"]υδίγαϊοη οὗ ἃ πιᾶπ ΓΟΔΑΥ ἴο ρου ἴῃ {Π6 
ἀσϑοτγί (ςξ. χχν!. ς), ἰβουρὴ 5 ΙΘΠΕ]Ὺ ΟὗΥοι8 
ἴο οπα Πρ ἴῃ [6 Εδϑβῖ, 15 ὐκσι β σδοβθη 
Ὀεοδυϑε σοὰ αἀϊά ἴῃ ἔεΐ ᾿ἰοεδὰ (δ6 ρΡϑορΐὶθ 
τὨγουρὴ [πὸ ἀοθογὶ οὗ Ασδῦῖα, Ὀὰξ 1ξ 15 ποίΐ [Π6 
ἀεϑῖση οὗ ἴῃ ραβϑϑδρὸ ἴο σεροασβε ευδηΐβ Ὠιϑσίο- 
τί Α}}γ. 

10. 2π5 ἐδεὲ α«υατίε δοαυϊηφ αυἱδογηθ:.] 
κι. ““1ῃ ἃ νναβίθ, ἴπ6 δον] ηρ οὗ ἃ νψ]]άογ- 
Ὧ688,᾽) 2.6. ἃ νν]] δ Π658 ἴῃ ὩΙΟἢ νυ] ἃ Ὀοδϑίβ 
ον]. Τα ννοσγά ἔογ νγαδίο 15 (ἢδξ υϑοὰ σε. 
ϊ. 2) Δηἀ ἴδοῖὸ σοπάοσγοὰ “6 τ ουΐ ἔοστη," 
αῤρῥίε φῇ δὲ σε] ἀξ. Ῥξ. χνυἱ! 8; Ῥγονυ. 

ΨΙΙ. 2. 

11. 4“: απ" εαρὶΣ] (ΓΕ. ἔχ. χὶχ, 4. 
«ῤγεαάει δ αὐγοσά δεῖ «υἱηᾳ.}] ὙἈεθα ννογάϑ 

Ὀοσίη ἴΠ6 ἀροάοβίβ. ὅΤὴδ “"50,᾿ ψῆῃοῦ ΑΟὟ. 
ΒΌΡΡΙ]Ϊε8 δὲ ἴ86 ποχὲ σ., δῃουἹὰ 6 ἰηϑετιοά 
Βοῖθ, ὅδε 8δῆϑε 18, "80 Ηδ βρσγοδά οιιἱ Ηϊβ8 
ὙΊηρ5, ἴοοῖ μοὶ υΡ," ἕο. Ὁδδ υ. 15 1.5 Δη 
ἐχρδηβίοῃ οὗ {πὸ ἤρυγε ετηρ᾽ ογοά ἴῃ Εχ. ].ς, 

12. 80 ἐδε 7.00 Οπιξ “ 80.) ΤΤδ6 56ῃ- 
ἔδηςο 15 ἱηάορεηάοηϊ. 

«υἱεὦ βὶ»η] ἰ.6. ΜΒ Οοά. ὙΒὸ 1 ογὰ δόμα 
ἀεϊνεγοά ϑγδοὶ; [βγῶ] τβογεΐοτο οὐρῶϊ ἴο 
δάνο ϑεσγνεὰ ποηδ οἴδεσ ἴδῃ ΗΠ}. 

18. Ηξ »ιαδε ῥίνε γί ἀφ οπα ἐδὲ δὶ ρίας 
ἐ.ε. ξΆΥΘ6 [5Γ86] ροβϑεβϑίοῃ οὗ ἴποϑὲ σοπιηπιδηά- 
ἱπξ ροβιοπβ νυ] ἢ σΔΙΤῪ νΥ ἢ ἴΠοτ ἀοτηϊηίοη 
ΟΥ̓ΟΓ 186 ΨΜΒΟΪΘ6 ἰαπάὰ. (Οε χχχίϊ, 29. 

»ιαάε ῥίγε 10 σωτξ δοπεῦ ομδ φ 1ῤδὲ γοοῖ, απά 
οἱἢ 1.6. [Ὡς δ᾽οβϑίης οὗ Οοὰ δηδϑὶθὰ [5γαοὶ 
ἴο ἄγαν {μ6 τἱομοϑῖ ὑγονϊβίοη ουκλι οὗ βροίβ 
ὨΔΙΏΌΓΑΙΥ υηρτγοάυςῖνο. ὙΠΟ νυ]ὰ 668 Βον- 
ΟΥΕΓ δίνοά ἀπὰ ἰῃ6 οἱΐνεβ. Πουπβηθα ἴῃ [Π6 
ΤΌΟΚΥ 50]] οὗ ὕδπᾶδη, ΕὙξ. Εχ. 1}. 8, δηὰ ηοῖϑ. 

ΒΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΊΙΙ. 

οὔ ἴῃς δτεεά οὐ Βαβϑῆδῃ, δηὰ ροδίϑ, 
ἢ της ἔς οὗ Κιάπεγϑβ οἵ ῆεδῖ; δηά 
του ἀϊάϑε ἀγίηἰς τς ρυγε Ὀοοά οὗ 6 
δῖαΆρε. 
Ἃς 48Βυϊ Τεβυγυη νγαχεά δ, δηά 

Κιοκεά : του ἂτὲ ννάχϑη δ, που δἂῖῖ 
τον [Ὡ]ΟΚ, του ἀγὶ σονεγεὰ τυΐΐ 
)αἰπεῖς; τῇδη ἢδθ ἰογβοοὶς (σοάὰ τυλιεῦ 
τλδάς ἢἷπὶ, δηὰ ΠΡΠΕΥ εβίθαπχεά τῆς 
Κοςκ οἵ ἢϊβ βαἰνδιίοῃ. 

16 ΤΕΥ ρῥτονοϊίκεἀ Ἠΐπὶ ἴο ᾿εαϊουβΥ 
νν ἢ δἴγδηρα σοαΐς, Ὑχῖ ἢ ΔΡΟ ΤΣ ΠΔΙΙΟΏ 8 
Ρτονοκαεά {Π6γ Ἠϊπὶ ἴο Δηρετ. 

17 ΤΉΕΥ βδογβοδά υπίο ἀεν 118, ̓  ποῖ τ, 
; ἴο ροάβ8 ψῃοπὶ [ΠΥ Κπεονν νεῖο κοί ἴο 

ποῖ, ἴο πονν φοας ἐδαΐ σΆτης ΠΕΎΥ υρ, 
σνῇοπι γουγ ἔλῖΠεγβ ἔεαγεά ποῖ. 

14. ὀνεεά οΥ Βαεδαμ] Βδβδῃ νγᾶϑ δ πιο 
ἔὸγ ἰῖ5 οδῖεία, Οἷ, 8. χχι". 12; Εζοῖ, χχχῖχ, 18. 
πὶ 9 ξιάνιεγε 9 «υδεα 1.6. ἴλο βηοβὶ δηὰ 

πιοϑὲ παίπτοιι8 ννδοαί, ΤὮΟ πὶ οὗ δ6 ΚΙά- 
ΠΕΥ5 Ὑγ48 τεραγάεα 45 Ὀθεὶπρ (86 ἤπεδὶ δηὰ 
τεπάογεσί, δηὰ ννᾶϑ πογοίογε ϑρεςβοὰ ἃ5 ἃ 

τί οὗ 10ὴ6 5δοσίῆςι αὶ Ἀπιπιδῖὶς νυ ἢ νγᾶ5 ἴο 
οεγοὰ ἴο (ἢς 1ογά: ςἔ, ἔχ. Χχῖχ, 12, ἅζ. 
ἐδὲ ῥωγε δίοοά 9 “δε σγαβρε]ὴ ἸἘἈδπάογ, Ὁ} 9 

ὈΙοοά οὗ 8:9 ἄτδρο (εἴ. Οξη. χΧΙΪΧ. 11) 
ΘΥϑ Ἡ1Πο6. ΤῈ Ηδροῦγον ννοσγάὰ πηθδῃς 
εἰ αληρΡ" ΟΥ̓ ΕΙΠΕ ηρ,᾽) δηὰ βθοπη8 (ςΐ. 
[88. ΧΧΥΪ!. 2) ἃ ΡΟΘΙΟΔΙ ἔεττη ἔῸσ νυ ]η6. 

16. εδυγ 886 νογὰ, ξουπὰ «ρδίη 
ΟἿΪΥ ἴῃ Χχχὶϊ. ς, 26, ἀηὰ [88. χ]ῖν. 2, 18 ποῖ ἃ 
ἀϊπυπυῖνα Ὀυσξ δὴ δρρεϊ]δῖῖνε (τοὶ γεδαγ 
ἐο ΡῈ τΠἰρῃίοθου5᾽,); δηὰ ἀδβοῦθεθ ποῖ ἴΠῸ 
σδλγαςῖοσ νυ Ὡς ἢ Ὀοϊοηχεά ἰο [8γδ6] ἴῃ δεῖ, δῖ 
(δὶ ἴο Ὡς} [δγδοὶ νγᾶ8 οδεὰ. (. Νυπι. 
ΧΧΙΙ, 21. ΤΟ ῥγεῆβχίηρ οὗ {π18 εριδεῖ ἴἰο [ἂς 
ἀεθοπρίίοη οὗ [8γ86}᾽8 ἀροβίδβυ σοηϊδιηδὰ ἴῃ [ῃ 6 
Ὑογὰ 8 ποχί ἔξ] νην ἰ8 }} οὗὨἉ Καθ στεργοοξ, 

Ἀοεξ 9 δὲς “αἰ ναἰδοη}] ΟΕ. Ὁ. 4. 

186. Τόν ῥγουολεά δὲνι 1ο γεαἰοι.}}] Ὑδδ 
Ἰδηρυᾶχο ἰἴ8 Ὀοττονγοὰ ἴτοπὶ ἴἢδ ΤΔΙΓΙΠΊΟΏ 14] 
Το ΟΠ, 88 ἴῃ χχχί. τό; Εχοά. χχχίῖνυ. 14, 
Ις (τ64.); [88. 11ν. ς; [ΘΓ 11, 2ς) δῃὰ ἔτεο- 
υΘΠΕΥ ἴῃ ἴδ Ῥτορδοῖδ. 

17. ἀευϊ  ἸἘἈρηάοσ, ἀοθαίΣΟΥΘΣΕ; πὰ 
4130 ἱπ 8. ον. 27. ΤὙΤδε στοοῖ 18 ςοϊῃποη 
ἴο ἴδε ϑδδοηνίς Ἰδηριαζοθ (ςἶ. 118 86 ΡΒ. 
χεοὶ. 6), δηὰ πιθᾶῃ8 ““ἴο νυδϑίθ᾽ ἡ οὐ᾽ “" ΒυΣΥ 
ΑΥΤΑΥ͂ ΥἹΟΙΘΠΕΪΥ." [18 Δρρ! ςδίίοη Βοτὸ ἴο [ἢς 
4186 ἰη8 ἴο ἴπ6 ἰγαὶξ 80 ἀθορὶν στάνθη 
ἴῃ 411] Πρ γοσβῆρ, ἴΠαἰ οὗ τεραγάϊης (ἢ 6 
ἀεἰεοβ 48 πιδ)σπδηξ, ἀπὰ ποούϊης ἴο Ὀ6 ὑΓορί- 
ἰἀἰϊεὰ ὈΓ Βυπίδη δ ΗΠ ἘΠ Ρ 8. 

ποῖ 0 Οοα4] Ἀλίδοεν, “" ποϊ-Οοἀ," }.6. τυ δὶς ἢ 
Μεγ ποῖ Οοὰ ; 866 πιλσρίη. 

«υδορε γομγ ζαϊῥεγ: “εαγεά πο] ΚΓ. χὶ!. 7, 
Χχίχ, 2ς. 
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ΘΕΟΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧΙΙ. 

18 ΟΥ̓ τῆς Κοοκ ἐῤαὶ θεραῖ τῆδε 
τῆοι ἀγῖ υππλ ἀξ], πα Παβῖ ἰογροῖίθη 
(Ἰοά τδὲ ἐοσπιεά δες. 

19 Απάὰ ψῆεη [πε ΠΟᾺΡ 8δνν 1:7 ἢξ 
ΓΑΒΠοτγοά ἐῤέηι, Ὀδοδιιβα οὗ τῆς ρτο- 
νοκίηρ οὗ ἢΪ5 80η8, δηἀ οὗ ἢϊ5. ἀδιιρῃ- 
ἴ6 78. 

20 Απά δε 84], 1 νν}}} ῃ]46 τιν ἔδες 
ἤτοι (θη, 1 νν}}} 566 ννῃδὲ {πεὶγ οπὰ 
“δαϊ δὲ: ἴον τΏΕΥ αγὸ Ὁ νεΙῪ ἰτονναγὰ 
ἐπογδῖίοη, σἢ]άγεη ἴῃ ΟΠ 25 πῸ 
ΔΙ1ἢ. 

21 ΤΕΥ Πᾶνε πιονεὰ πιὲ ἴο 164- 
ΙουϑΥ ἢ ἐῤαὶ τυδίε ᾿ς ποῖ Οοά; 

0914 [ν. 18---24. 

{ΠΕΥ Πᾶνα ργονοκεὰ πια ἴο δηρδῦ ἢ 
1Πεῖγ νδη τὶς8: ἀπά 41 νν}}]} πιονε τΠεπῃ Ὁ. 
ἴο εδἰουϑγ νυ ἐῤοοο τυῤίεῦ ἄγε ποῖ ἃ 
Ρεορίε; 1 1} ργονοκε τπεπὶ ἴο ΔΠρῈγ 
ἢ 4 Το] ]15}} παιίοη. 

22 Ἐογ ἃ ἔἢτε ἰ5 Κιπάϊεἀ ἴῃ πλὶπα 
Δηρεῖ, Δηὰ ᾿5}}} θυγη ὑπο ἴῃς ἰον- ᾿Οτ, 
εϑῖ ἢ6]}, δηὰ ᾽53},1] σοηϑιιπια [ἢε δαγ ἢ Ζιννεκα. 
νὴ τἢ ΠΟΥ ἰπογθᾶβθ, δηά δεῖ οἡ ἔτγε ἴῃς ΡΟ ΘΘΛΣ 
[ουπάδτιοηϑβ οὗ [ῃ6 πχοιιηϊδ!η8. ἀκυυμδιὼ 

221 ν}}]} Πεᾶρ τ ]βο μι εἰβ προ ΤΠ εηι ; 
Ινν}}} βρεπά πλῖπα ἀγγοννβ Προ ΤΠ Εη}. 

24 Ἴ}εν «ῥα δὲ θυγὴς νυν παηρεῖ, τ «Ὁ. 
Δη4 ἀενουτγεά νγ ἢ ᾿Βυγηΐπρ, Ἀεαῖ, ἀηά ἔκυχς 

Ἑλοτε:. τε. 

δότ, 
εἰεεῤίεοί. 

.1θ--,.8.. Οοὐ δ ἄδογοὸ οὗ σε)οςξίοη [ἢ6 
ἰοττῖ  ]6 Δοσουρ ΙΒῃπηεηξ οὗἉ 11 ; ἀπά {Π6 γεᾶϑοῃϑ 
ὙΠΙΟΝ ᾿ἰοὰ ἴο 118 ϑουθσγ δηὰ ἴο 118 δνεηΐι δὶ 
τ ρδίοῃ. 

10. ὙΠ δῆρεοῦ οὗ σοά δὲ (Π6 ἀροβίδβυ οὗ 
Ἦ!8 Ῥβορὶς 18 ϑίδιϑά 'π βεηθγαὶ ἔθιτηβ ἴῃ 18 
α.; δῃὰ ἴΠ6 τοβ0}}18 οὗ 1 ἀδβοσι θά, ἴῃ ψοσγάβ 
848 οὗ σοὰ Η!πλδβε]ξ, ἴῃ ἴ86 πεχί δπὰ ξο] νης 
“υ. δόθο σοῃδϑίοα παρ δ γε ἴῃ {86 ψἢ- 
ἄγανναὶ οὗ σοά δ ἔδνουσ (υ. 20), ἀπὰ ροβι νοὶ 
ἴῃ [86 1ηΠϊςίίοη οὗ 4 τὶ ρῃίθοιβ σοι θυ ΓἸοη. 

“πὰ «υδὲηπ ἐδὲ ΠΟΚΡ “ααὺ 1ϊ, ῥὲ αὐδογγεα 
ἐδερε, δεεαισε οὗ, ὅς. ὍΠὲ τοπάοηρ, “ Απά 
(ὃς 1οτὰ βἂνν [ἴ, δηὰ ἔτοπι ργονοοσδίίοη (ἰ. Ἢ. 
ἔτοπι δοίην ργονυόοκεὰ) τεϊοοίθα 5 50η5,᾽" 
δάορίοα ὈὉΥ ΚΕ], Κηοῦδεῖ, ὅἄζς., 566Π18 ΔΒ Υ 
πάη (πδὲ οὗ ΑΟΥ., Ὀυϊ μᾶ5 πὸ δυρροτί ἰπ ἴῃ 6 
δηςίεηϊ ΓΑΓΡΊΠΙ5 ΟΥἨ ΙΒ ΟΠ58. 

ἀσισδίεγ) Τῆς ννοσηθῃ δά ἐποῖσ ὅ1] ϑῆδγο 
ἴῃ ἴῃς δἰη5 οὗ ἴῃ6 ρεορίθ. Ο 188. 11]. 16 844. 
ΧΧΧΙ͂Ι, 9 844.; ΕΓ. ν]}. χϑ, χ]ῖν, ας 814. 

20. (Οἱ χχχὶ. χ7, 18. 
1 «οὐδ σε «υδας ἐδεὶν' ἐπά «δαὶ! δε] (ΓΕ, σε. 

ΧΧΧΥΪΙ. 20 δά ἤη. 

21. Ὑδεν ῥασυε γιουεά 56 1ο ἡεαίοι.»}}] ΟΕ, 
υ. τό. Οοὰ νουϊά πιεῖε οὐδ ἴἰο ἔδοπὶ ἴῃ6 
ΒΔΠῚΘ ΠΊΘΑΒΌΓΕ 88 ΠΟΥ ἰδὲ ἄοπὸ ἴο Ηϊπι. 
ΤΒουρῃ σμοθθη ὉΥ {πΠ6 οὔθ Οοά ἴο 6 Ηἰξβ 
οννη, ΓΠΟΥ δὰ ῥτγοίοστοα 1Δ0]8, νν οι ἀγα πὸ 
ξοάβ. 80 {μεγεΐοσε ννου]ὰ Ηδ ργεέοσ ἰο Ηἰβ 
ΡΕΟρΡΙε {πᾶξ ὑνΠῖο ἢ νγᾶ8 ἢῸ Ρεορὶθ. ΑΒ 1ΠῸῪ 
Βδὰ δηρογοὰ Ηἰπὶ ἢ {ΠΟΙ͂Σ νδη] 165, 50 νου ]Ἱά 
δ φγοόύοκε ἔμεπὶ ὉΥ δάορίϊπρ ἰπ {δεῖς δἰεδά 
ἴπο86 γβοση ἐποΥ σοιιηϊοα 45 ποίμίηρ. Οξ. 
Ηοϑ. 1. το; Ἀοπὶ. χ. χα Ῥεῖ. Π, το. ΤΠ6 
ἔογτοθ οὗ ῃ6 ρᾶϑβϑαρθ ἔυγῃβ οὐ (86 δηςΠ68ὶ5 
Ὀεΐννθθη ἴννο βοΐβ οὗ ἴδγπηβ, νἱΖ. ““ποϊ- Οοά,᾽" 
Δηα (( γΔη 1165." (ΟΥ̓ ““ ΠΟΙΠΙ ΠΡ 65865᾽)) οη (6 
ΟἿ 8146 , δηά “" ποῖ ἃ ΡΘΟΡΪΘ,᾽) ἀπά ““8 ἔοο] 5 ἢ 
ὩΔΈ ΟΣ," οη ἐπα οἴβεσ. Νον (Π6 ἢγβε ρϑὶγ οὗ 
ἰεστῃβ8 (ποῖ-οά, δηὰ νη 165) τιυϑὲ οἰ ΘΑ Υ 
θὲ ἴάκϑη βίο Εγ ἴῃ ἃ {ποοϊορίςδὶ, ἀπά (80 ἴο 
ϑᾺ7) [οοΒηῖο 4] βθηϑθ, ἀπ ἀδποῖθϑ ἴΠ6 ρυϊνδίίοῃ 
οὗ ἴμόϑ86 δ] βϑίηρβ νοι πὶ [Π6 ΡΠ ΓΔΘΘΟΪΟΡῪ 
οὗ ϑοπρίυτα ψουϊὰ ὕὲ ἀεβοῦθοα ὈΥ ϑυςὴ 

ννογᾶς 45 σοά, Ττυΐ, Βοιηρ, ἄς. Ἡδηςσδ 
[86 βοσοπᾷ δηά Ἴσοηίγαϑίθα 5εῖ οὗ ἴδοιτηβ, “" ποῖ 
ἃ ῬΘΟρΪθ,᾽") δηὰ “ἃ ἔοο δὰ παίϊοη," σαπηοῖ 
ΤΏΘΔηῃ ἃ ὈΑΙΌΔΓΟΙΙΒ ΟΥ ἱΠΠυΠΔῃ ῬΘΟΡΪΘ, δυο ἢ 5 
(ὴ6 ΟΠδιάθδῃηβ (Κοϑεηπι, Μδυγ., Καπιρῆῇ., 
ὅτο.), θυαΐ 5διιςἢ ἃ Ρϑορὶο 85 ποῖ θείης Οοά δ, 
τοι ]ά, ἔτομι [6 ΓΠΘΟΪορῖςΔ] ροϊηξ οὗ νίονν, ποῖ 
θὲ δοσουηῖϊοα 4 ρΡϑορΐος δὲ 11 (ςξ. Ερῃ. 1. σὲ ; 
ι Ῥεῖ. ᾿. το). Απὰ [πε ““ξοο ἢ παίοη "ἢ 15 
ΒΟ 845 5 ἀεβέυϊς οὗἩἨ Ἁ {πὶ ΠΙΟΒ δἹοῆς 
ΟδΔῃ πλᾶῖκο ἃ ΣΌΔΙΪΥ “ν186 ἀπὰ υπάογϑίδησ!ην 
Ῥοορὶ " (Βευῖ, ἱν. 6), [δε Κπον]εάρε οὗ ἰῃς 
του δὶ ννογὰ δηάὰ ν}}}] οὗ Οοά; δηὰ [Ποιὸ - 
ἔογο, ἐπουρῇ ῥουμᾶρβ ν]δ6 ἱπ 1Π18 του] ὁ 
νν]ϑάοπι, 18 ἔοο  Ἰβῃπ688 Ὀεΐογε Οοὰ (ςξ. τ ογ. 
1. 18--χ8). --" 

Τῆς δ Ἰρεὶ ἐηοξ ἃ ΡΕΟρΡΪΘο,᾽) δηὰ ““ Τ0Ο] 158 
παϊίοῃ,᾽" στεργεβοηϊ υογγ 4 Ὰ]νῪ ἘΠ 6 οδι πιὰ- 
το ἱπ νςἢ ἴμ6 [ενγ8 Ὠεϊά 411 οἴ βοσβ ἴπδη 
{ΠοπΊβονοβ (ςἕ. Εςο]υ8. 1. Δς, 26). ΨΝΠΘη 
1βογεΐοσε δῖ Ῥδὶ] δβϑϑοσίβ (μὲ [βγδθὶ ἴῃ 115 
Ῥᾶδβᾶρα δὰ ἔογοννασηηρ οὗ ἴδ οδ]] οὗ τῆς 
Οεπῖ]ο8, ἢ6 18 Ἀ5ΒΈΓΘΑΪΥ ΟἾΪΥ ἀεοϊαπηρ [15 
ΤΌΔΙ] ἱππροτί. (Οοά δηηουποθβ Ηἰΐ5 γέϑοϊνθ 
ἴ(ο ΓΟΡΑΥ͂ [86 ΖΑ Π]οβϑῆθθ οὗ [δ6ὸ ἴενβ ΌΥ͂ 
ΙΒ άγαννίηρ [ΠΣ ΡΠ] Θροβ, ἀηά σοπέοττιης 
{πΠεπὶ οὐ ἴδοβεα ψβοπὶ ἴδ6 [οὐν8 ἀεβρίϑοα. 
ΤΠῃὸ υἱαπιαίο σοϑυϊζ, {παῖ ΟΥ̓ 1μ6 ς4]} οὗ [6 
ΟΠ Ό1ο8 [δγαοὶ βδῃουἹὰ 6 ργονοκοά ἴο εἴι- 
ἰψίίομ, δῃηὰ 80 δυθηΐι! Ὀς βανθὰ 4͵5ο, 18 ποῖ 
δγὸ Ὀσουξῃς ἔογννασγά. [{ 1168 ἀπηοηρθί ἴμοβ6 
ΤΑγβίοεβ οὔ {μὲ αἰϊδίαπξ διΐυσγο ψ ἢ δὰ 
Οὐϑρεὶ νγβ ἴο Ὀπηρ ἰο ᾿ς, Μόοβοϑδ, ἴῃς 
ΤΩΣ ΠΙβῖοσ οὗ ἴη6 1 ἀνν, ΡοΘ5 οἡ ἴο υἱΐοσ ἴῃ ρίοιν- 
ἴῃ Ἰδηριιαρε [86 ἰδτοδίθπιηρβ οὗ σοά δραϊηϑι 
ἴδε δροϑίδίεβ. 

Δ. (ἕ Τεγ. χνυ. 14, ΧΥἹ]. 4; [,4Π|. ἵν. ΣΣ. 

23. 7 .«υἱ]] “ρεπά »ιίπο ἀγγοφυ.] ΟΕ Ὁ. 45, 
Ῥβ. Υἱῖ. 12, 13) Χὶν. ς, 

24. ὀμγπίπρ' δέεα]) ἱ.ε. [με ἔξυεσ οὗ ἃ ρεβϑίϊ- 
ἸοπῈ 41] ἀϊβϑεαϑθο. Οἡ ἴμ86ὸ “ἐἔουγ βοῖὲ )υὰρ- 
τηθηΐ8,᾽) λπηηθ, ρἷαριθ, ποίϑοτῃθς δϑδδβῖβ, ἴῃ 6 
ϑιυνογά, ς. [,εν. χχν]. 2; [6Γ. χν. ; ΕζΖεκ. ν. 
17, ΧΙΥ. 21. : 



ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙῚΠ, 

ἢ δΙΓοΓ ἀεδιγαςτίοη: 1 ν}}}} αἷθὸ σουηβεῖ, πεῖμοῦ ἐς ἐδόγε σηγ υπάετγ- 
δεπά (τς τεεῖῃ οὐ δεδϑδῖβ ὕροῃ ἴπεπὶ, ϑβιίδπαϊηρ ἰῃ {ΠΕ η]. 
ψ ἢ [ἢ ροΐϑοη οὗ βεγρεηΐβ οὗ {με ἀυσ. 20 Οὐ τῆλδῖ μεν νεγε ννῖβε, ἐσὲ {ΠΕΥ 

25 Τῆς βιγογά ψτῃουξ, ἀπά ἴαγγογ υπάετβιοοά 118, ἐῤαέ {με ψου]ά σοη- 
ἐν ἢ πη, 5Π4}1 ᾿ἀεβίγου θόῖι τε γοιηρ 5:46γ {πεῖν ἰδτίεγ ἐπα | 9. Ὑ-' δ). τ Ὁ 
τῶλῃ πὰ τ6 Υἱγρίη, (6 βυοκ]ηρ αὐ 40 Ηον 8πουϊά δοπε ςἤδϑβε ἃ ἴπου- Ὁ 7ομδ. 23. 
ὙΠ της πλᾶῃ οὗ ΡΥΔΥ ΠΑῖΓβ. βΔη4, δηὰ ἴψο ρυῖ ἴδῃ τπουβαπά ἴο Ὁ 

261] 5114. 1 νγου]ά βοδίζεγ τεπὶ ἱπῖο βίρμῖ, Ἔχοερὲ {πεῖς Εοςκ Ἠδά βοϊ]ά 
ςούποῖβ, 1 νου] πιᾶκα τΠ6 γεπιεπι-ὀ τΠπεπὶ, Δηἀ (ἢς ΓΟΚΡ δά 5ῃυϊ [θη υρὶ 
Ὀγδῆςα οὗ ἴῆθπὶ ἴο ᾿ϑᾶδβ6 ἔγοπι Δηοηρ; 21 Εογ {πεὶγ τοὺς ἐς ποῖ 48 οἱ ζ 
ΙΏΘΠΗ: Εοςοκ, ὄνθῃ οὐγ δηθηι 68 τηεπιδοἶνεβ 

27 δνεῖε ἴξ ποὲ (δαὶ 1 ξεαγεά τὴῆε δείπρ Ἰάρεδ. 
γαῖ οὗ τΠῈ δῃθπΊΥ, ἰεβῖ {πεῖς δἀΦὋ'. 22 Εογ {πεὶγ νἱπε ἴές οὐ τῆς νίπε οἵ! Οτ, 
γειβατίε8 8ῃοι 4 δεῆανε {πεπιβεῖνεβ ϑοάοῃι, δπά οὗ ἴῃς βεϊάβ οὔ (ὐοπιοῖ- ἔζων ἐὰσ 

ν: 25--.ἅ33.} 915 

ἑ τ. 
.),ρο»»ε ἐκφ 
ἐλαννεδενξ. 
ΤΉς. 
ὀέεγεαυε. 

᾿Οτ, ..ῳ ΒΙΓΑΠΡΕΪΥ, ἀπά ἰεβὲ ΠΟΥ 8Βου]ὰ βὰν, τγδὴ: {μεῖγ ρτάρεθ σγ ρτάρεβ οὗ ρὰ]}, κων, 
λαμ «κά ἸΟυγ παπὰ ἐς Πρῃ, δηά τὰς ΓᾺΡ τμεῖγ οἰυβέεῖβ ἄγ δίειεγ: δὲ 
ἤόκο, δΒιαῖἢ ποῖ ἀοῃο 81] τἢϊ8. 22 Τεῖγ νης ᾿ς (ἢ6 ρμοΐδοῃ οὗ 
ἡμὴ πε “8 ἘῸΥ (ΠΘΥῪ 4γὲ ἃ παίίοη νοϊά οὔ ἀγάροηβ, δηὰ 1ῃ6 ογιεῖ νεποηὶ οὗ 25ρ8. 

26. 1 «υομά “εαὐορ ἐδέμι ἐπίο κογηθγ.] 
Ἀλδίπου, 1 ψουἹά ὈΥΌΟΣΙΥ ἀϊβΡοσ 89 Ὁ. Θ:. 
866 Νοῖε δῖ δῃὰ οὗ (86 ἼἽδιαρίογ. 

ΑἹ. ἥδενγε ἐξ} πο ἐῤῥαΐ 1 αγεά ἐδε «υγαΐ οΥ 
ἐδε ἐπ|ρ}}}] Ἀλδίδοσ, ὕόοσο ἐν ποῖ 880 1 
ΔΡΌΤΙΟΒοπ θά 89 Ὁσονοοδύϊου οὗ Ὁ} 9 
ΘΙΘΙΩΥ͂, 1.4. 1ῃδὲ 1 βῃουϊὰ Ὀς6 ῥγονοκεὰ ἴο 
ννγαῖ ἢ δὴ (Π6 ΘΠΘΠΊΥ 48 θεὰ ἴΠ6 ονογί ἤσουν 
οὗ ϑγαο] ἴο ἢϊ5 οννὴ ῥγοῦγεββ δηά ποΐ ἴο 1; 
Ἰυάρπιεπίδ. 80 νη πηρα, Καὶ, νορξυς, ἄς. 
ΤΩς Ηεοῦγενν που (εκ) 15 υϑοά ἴῃ 16 
ΒΔΠῚΘ 56η56 85 {πΠ6 σορηδῖο νοσῦ ἰῇ σ. 21. Οη 
1Π6 ξοποσγαὶ 5θῆϑε οὗ (6 εἴ. ΕΖεΚ. χχ. 
9. 14) 21. Μοβεβ εἰηρίουδ ἃ 1Ἰκε ἀγρυπΊιεπὶ 
1η ᾿ηϊογοράϊηρ ἢ σοά ἴογ [βγδοὶ, ἰχ. 28, 29. 

δεῤῥαυε ἐῤο» "οί: σἰγαηχεῖν Ἀδίδοσ, σὰ 186- 
ππάοσπῖδπάα 10, 2. ἐ. ὁ [86 οδυϑὲ οὗ 
[5γ86]᾽5 γυ ]η. 

48 324. Τῶο τϑᾶϑοη ΨὮΥ ϑυςῇ ον ΓΙ Ὺ νγᾶ5 
ποράρά 5 οϊοὰ δηὰ ἀννοῖξ ἀροη, {Π6 ἀϊδοοιγθο 
Ραϑϑίηρ δἰπγοδὲ ἱπῃροσοθρ  Ϊγ ἰηΐο ννοσάβ οὗ 
Μοϑεβ᾽ ονῃ. 

40. (ἕ [58. χὶνὶ!. 7: 1[,4π|. 1. 9. 

80. ἐῤεὶν Ἀοιβ]ὴ ἐ.ς. ἴῃ6 1, ογά, [5γ86]}5 
ἴπι|6 ΚοΟΚ, ν. 4, 45 (Π6 16] εἶδιι86 νυῃϊςῃ 
ἔοΠοννβ πιακοβ οἶθασ. δοπὶς σοιητηδηϊδίους 
ὙΥΓΟΏΡΙΥ τεΐοσ (6 Ἔχργεβϑίοῃ ποῦὸ ἴο (ἢ6 [2156 
ξοάς, ἴο νοὶ Βοννένοῦ [ἃ ΠΕΓΙΔΙΗΙΥ 15 ἀρ] θὰ 
ἴῃ (Π6 ποχί νυ. Βυΐ ἴδε ρὺ οὗ Μοβεϑ 
ὮΟΓΘ ἰ5 οὐ ἀἜ ΠΕ ἴο δμονν [παι (ἢ6 ἀοἔραϊ οὗ [5- 
ΤᾺΟ] νου] ὕ6. ἀπ ἴο πε ἔδλεϊ (μδὲ Οοά, ἰπεῖγ 
βίγοηρίῃη, δὰ δραηάοηπεὰ ἔμοτλ Ὀδςοδιι56 οὗ {ποῖ σ 
ΔΡΟΒίδϑΞυ. 

81. “2δεὶγ «γοοξ.. «οὐ» Ἀοολ] ἐ. ε. ἴθ ἔλῖδ6 
Βοάδβ οὗ [86 μεδίμεη ἴο δῖος ἴδ δροβίδίε [5- 
ΤΑ 65 ἢδά ΓΔ]]Θἢ ἀνά, οὐ ἴ86 ομθ 5ἰάε; δπὰ 
Οοά, ἴδε ἴγυς οςκ, ἴῃ Ὡς Μοβοβ ἀπά [6 
ἘΔ 1} 8} ἰσυπῖ, οὐ {πὸ οἴδμοσ 8:46. Τὴ σμδηρο 
ἴῃ ἴπ6 Δρρ]ςδίίοη οὗ ἴῃς ἴοττῃ “πεῖ σοςκ," 

ΓΙΡΒΕΥ πιλυκο πὶ ἴπ6 Α. Ψ. ΌΥ 186 ψῖἢ- 
ἄγαναὶ οὗ (06 σδριῖ8] Πποπι (6 δβιϊοίδηξνο, 
5 δβυάάφηῃ; Ὀωΐ (6 5εῆθε 15 δεῖ δὰ ὉΥ ἴδε 
ΔΉΌ 6615 οὐ ὨΙΟἢ ἴδὸ ὦ. ἴγῃ5, πὰ Ὡς ἢ 
15 ϑῃλσροηδά ΌΥ {86 ΥὙΕΓΥ δι ἀθηποθϑ οὗ ἴΠ6 1ἢ- 
(ογοβδηρε ἴῃ ἴΠ6 ργοπουηβ. [Ι͂ἢ (δε ποχί υ. 
(δς ρεοποιιῃ “ὁ ἐῃεῖγ" γενογίβ ἴο 115 υ5018] Β6Ώ 98 
ἴῃ [Π6 ΒΟΪΟ ραϑβᾶρθ, ἀπ ἀσοηοίο5 ἴδ δροσίδία 
15 γδο 65. 

οἱ φρρρεθ. ἝὨ6 δηεοιηΐες οὗ Μοθοβ δηά 
(6 ἔα: 6] 5γδοὶ ες ; (86 Ὠοδ ΒΘ, ΠΊΟΓΟ δρε- 
αἰ! ἐμοϑο ἢ ττοπὶ [5.86] νγᾶ8 σου ρῆϊ 
ἰηῖο Το] ]Ἰ5οη, ἡ Βοηλ [5γῶ6] νν85 ᾿οσῃπ)ϑϑοηοα 
ἴο ““σἢ496,᾽) Ὀυϊ ἴο ψΒΟΠῚ, 85 ἃ Ριιπιδαπηοηΐ 
ἴον δι Π]|οβϑῆθθθ, [8τῶ6] ννδ8 “" 30],᾽) «-. 30. 
Μοβος ᾿οανθβ ἴθ ἀδεϊξίοη, τοῖο “ὁ {Ποῖγ 
ΤΟΟΚ᾽" οΥἨ “οὔ οΟΚ᾽" ἰ5 δ ρεΠοσ, ἴο ὈῈ ἀδ- 
τοστηϊηθὰ ὈΥ ἴπ6 ὕῃ 6] Ἔν ῖβ ἐπειηϑοῖνεβ. ΕῸΤΣ 
ἜΧΑΙΤΊρΡΪ65 Μγὰ δᾶνε {πε ἰεβΕ ΠΠΟΩΥ οὗ ἴῃς Εργρ- 
Πλη8, ἔχ. χῖν. ες: οἵ Βαΐδατα ἴῃ Νιι. ΧΧΙΙ. 
ἂηὰ χχῖν.; οὗ ἴδε ΡΒ ]Π5π65: οἷ. ΡΝ 7οϑῇ. 11. 

1 8. ν΄. 8 ἀπά γν. 7544.: : Κι. χχ. λδ. 
ἀμαὶ ἐπ μοάθέεῃ ὁποῦ ἐδὰ5 δε οοῃοιταίποά 
ἴο ΒΟΑ͂Ι νυυἱίηοϑα ἴο 186 ΒΘ: ΡΓΕΠΊΔΟΥ οὗἁ [βγδο} 5 
Οοά ποεϊρῃΐδηβ ἴδο [Ο]]Υ οὗ [8γδ6}᾽8 ἀροβίδϑξυ. 

͵)μάφε}] ὍΒα Ηδῦγενν νγογὰ 15 ἃ ΨΕΣΥ͂ ΣΆΓΘ 
δά υπάουδίοα!υ ἀγομδὶς ομθ, Οσσυττηρ ΟΠΪΥ͂ 
Εχ. χχ. 22. 

92. ἐδεὶν αἱπε] 1.6. ἴθ6 πδίυτο δηὰ Ἵἤμδᾶ- 
ΓΑοῖοσ οὗ 1βγαεὶ : οἴ. ἔοΓ 5 πλ}]ῦ Ἔχργοβδίοηβ 5. 
Ιχχχ. 8, 14: [6Γ. 1]. 21; Ηοϑβ, Χι 1. Τῆϊ5 δπὰ 
ἴδε [Ο]]οννῖπ νεῦϑεβ τηιϑὲ ποῖ (ἢ δοδ}}12Ζ, 
γοϊοκ, ὅς.) θὲ τεξοιτοά ἴ(ο ἴ86 δοδίῃθη 6πὸ- 
τηΐοβ οὗ 15τδε]. ϑυς} ἃ αἰρτεβϑίοη Ὡροη ἴΠπ6 
ἔδυ 8 οὗ 186 Βοαδΐμοη 15 αυϊ6 ἔογεῖση ἴο 86 
ΡῬυγροϑβὸ οὗ ἴδε δοῃξ. 

ϑοάονι.. Οον»ιογγαθ})] Ἡετο, 845 οἰϑούνῃοσο, 
δηὰ οὔσῃ ἴῃ 86 ῥσγορδοῖδ, οι Ὁ] οπιβ οὗὨ υἱέες 
ἀορΓγαν Υ : ςξ 158. 1. τοὶ [6Γ. ΧΧΙΝ, 14. 
4αἰΠ (Γῇ χχίχ. 18. 



44. 7. ποῖ τῇ 5 ἰδ ἃρ ἰπ βίογε νυ 
ἴα, απα 8616 ἀ ὉΡ ΔΙηοηρ᾽ ΤΥ {Γελϑιιγεϑ ἡ 

« Ἑκεῖυς. 2 ς Το πι6 δείρηγεί “νεηρεᾶηςε, 
48. :. . Ε 
οπι, τα. Πα γϑοοιῆρεηςεα ; ἴδεῚγ ἔοοϊζ 5}21] 5114 6 
Ἦν". το. ἴῃ ἄμε τίπγε: ἰογ ἴῃς ἀδΥ οὗ {Πεῖγ ςδὶδ- 

τον ἐς δῖ μδηά, δηὰά τῆς τῃϊηρβ {πὶ 
802} σοπια ὕροη {μ6πὶ πλάκα ἢδϑίε. 

36 ἔογ τῆς [ῸᾺΡ 584}} [αάρε 8 
Ῥεορὶε, δηά στερεηΐξ ἢἰπιβ6]  [ῸΓ ἢ]8 86 - 

[εν γαῃῖβ. ἤθη δε βεεῖῃ τμδὲ ἐῤεῖγ ἴρονγεῦ 
᾿ς ἸΒρΌΠο, Δηά ζῤόγέ ἐς ποπα δι ὕρ, οΥΙ ΕΗ. 

27 Απά ἢε 5}}8]} βϑᾶγ, Ν Πεγε γε τμεὶγ 
δοάβ, ἐδεῖν τοοῖς ἰῃ ποτ {ΠΟΥ τγυβίαά, 

48 νος. ἀϊά «εὯὲ τῆς δε οὗἉ {τπεὶγ 
βδογῆςεβ, σπα ἀγδηῖς τῆς ννῖπε οὗ τἢεἰγ 
ἀγίηκ οἰξεγίηρβὶ ἰες τἤεπὶ γίβα τ Ρ δηά 

᾿ΗεΣ, ς,ς ΒΕΙρ γου, ἀπά Ὀς 'γουγ ργοϊεςείοῃ. »“" ΠΕΙΡῪ γοῦγΡ 
γν γον. 39 566 πον δῖ 1. δυεη ἷ, σπι Ἦδ, 
ἀαϑαῖι ἃ. ῃᾷ “ῤέγέ 15 ΠΟ νὰ πιο: 41 ΚΙ], 
Τοῦ. 13... Δη4 1 τηᾶκα αἷινε; 1 ψουπά, δπηά 1 Ὑν κα, 
Χ3. 16 μ6 81: ποῖῖθογ ἐς ἐδόγό απν τἴῃδῖ οδη ἀε- 

Ἰνεῦ οὐ οὗ ΠΥ Παπά. 

834-438. ΟἈὐἀ᾽δυζροβὸ ἴο ἢδυε ΠΊΕΙΟΥ οὐ 
Ηἰ5 ρϑορὶε ψγβεη ομβαϑιϊϑοὰ δηά δυπιδὶεά. ὙΠῈ 
ἀεοϊαγαίοῃ 15 ἱπίγοἀυοορα ὈΥ 8η δϑϑουτίοη ἴδδὲ 
Οοά᾿ δ ῥἰδη δὰ Ὀδϑῃ 411} δἱοηρ ἥχϑά, δηὰ ἰῃδὲ 
1.5 ὀχοουξου νγϑ ἱβογείοσγο βυσε δηὰ σαρὶ αὶ 
τ βκπουτον: Οὐ {μὲ ᾿δηριιᾶξο οὗ συ. 34, εἱ 
]οὉ χῖν. 17; Ηοϑ. ΧΙ. 12. 

85. ἐῤεὶν 7οοὐ “δα! «ἠἰ42] (ἴ, Λ5, χχχν]η. 
17, Χοῖν. 8, ὙὝΠεθ6 νογὰβ βδῃου]ά ποῖ, 848 ἴῃ 
ἴδε ΑΟΝ., δίδῃα ἃ5 ἃ ἀϊβίηςξ οἶδιδε. ὍΠΟΥ 
ΔΓΕ ΟἸΟΒΕΙΥ σοηποοίϊοά ψν} (δὸ ῥσοοράϊηρ. 
ΤΠΘ6 ῥᾶββϑᾶρθὸ δῃουϊά σαῖμοσ Ὅ6 σεπάογεά: 
“ὁ ΕηρβΈΔΠΟΕ 15 πλ]η6 ἃηὰ τγοσοήρεηςθ, δὲ [86 
Ἐπὶ ἤθη (πεῖν ἔοοϊ 8146 1}."" 

86. ἐδὲ Ζοκρ «δαὶ! ἡμάφε δὲς ῥεορἰ] ΓΟ, 
Ῥϑ, ΟΧΧΧΥ, τ4: σ Ῥεῖ. ἰν. 17. 

γέβρεπὲ ῥδὶ»ιυε 20 γ] Ἀδίδοσ, αν δοσχω- 
Ῥϑβδῖοσ Ὄροι. Τὸ υ-. ἀδοϊαγος ἰηδλ σοῦ 8 
)υάρτηεηξ οὗἩ Η!5 ρϑορὶ]ς ννου]ὰ ἴβϑιια δὲ ὁποὸ 
ἴῃ {86 Ρυπίϑμπηθηξ οἵ 186 νυυἱοκοά, δπὰ ἴῃ 186 
ςοπγοτὶ οὗ ἴδ τ σῃίοθουβ. 

πορφ σὐμὲ ω, ον 0, Οη [815 ργονογθῖαὶ 
ῬὮγαϑθ, 566 ἴΠ6 Νοίε αἵ επὰ οὗ ἴῃ οπαρῖοσ, 

, 88. ἀκ ἐῤδέηι γίδο Ὁ} ΟἿ. [6γ. 11. 28. 
390. 1, ευεμ 1, αν» ὅδ, αμά ἐδόγε ἐξ πὸ ροά 

«αὐ »)] ὍΤΠθ ννογὰβ ἱπίογροϊαίοα ἴῃ ἴῃ 
Α. ., τδουξῇ ποοόββαγυ ἕοσ ἴΠ6 1ἀἰοπὶ οὗ {6 
ἘΠρ 5}, ϑοπλονν δδί τηδῦ [86 ἔογοο οὗ ἴθ βῃογί- 
οἵ οὔρίπαι. ΤῸ ΓΧΧ,, ΠΔ5 ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ 
ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ. ΚΟΥ. 1598. χὶ!. 4, ΧΙΥΗΣ. 

12: [0}. Υἱ]}. 24, ΧΥΙ͂Ι. ς. 
1 Δμ}, ἀπά 1 παῖ αἰδυε] Οὗ, τ 5.0.6;  Κ. 

νυ. 7. 
1 ςυομπά, ἀπά 1 δεαῇ (ΕΓ. ἰοῦ ν. 1:8; Ηοϑβ. 

Υ]. ΩΣ. 

--- παλτππισς τ ποτ συστευνανει ας λλρμο - αραεω, ᾿Ὄὰ 

ῬΕΤΕΒΟΝΟΜΝΥ ΧΧΧΙΙ. ἰν. 34-.4. 

40 ον 1 ὑρ τὰν Παπά ἕο μοᾶνεῃ, 
Δηά 54υ. 1 ̓ ἴνε ἔογ ὄνϑῦ. 

41 ἢ 1 ψ πεῖ τιν εἰ εογίηρ; ϑυγοσά, 
ἃπὰ τηϊπα δαηὰ ἰακε μοϊά οἡ {ιάἀρ-- 
τηεηῖ; 1 ψ1|}} τεπάεσ νεηρεᾶπος ἴο 
ὨΛΪΠ 6 ἘΠΕ Π1163. δηὰ ΜΨ0|]} τενγαγά τῃειχὶ 
(δῖ ἢαῖα σῇβ. 

42 1 ννὶ}] πχαῖςς τιΐπα ἄγγοννβ ἐπιηΐς 
νὰ δοοά, ἀπά ΠᾺῪ ϑυγογὰ 5}4]}} ἀ6-- 
νουγ ἤσβῃ; σπά ἐῤαΐ ἢ τῆς δ]οοά οὗ 
[Πε 5ἰδίπ δηά οὗ τῃς6 σδριίνεϑβ, ἔγοπι {πῈ 
ἜΕΡΙΠΠ ΝΕ οἔγενθηρθβ ΠΡΟΙ ἴῃς ΘΠΘΙΠΙΥ. 

43 "" Κε)οῖςε, 
Φ .Φ 1] 

γε πδιίοηβ, τοῦ ἴθ τ, 
ἀξ; 

Π5 Ρδορίε: ἔογ δες ψ}}} ἀνεῦρε (Πδ ἡνοβέν,» 
δ]οοά οἵ Πΐ8 ϑ8εγνδηΐβ, ἀπά ν|}} γεμάδσγ ὧν, δός 
νεηρέδηςε ἴο ἢΐ5 δάνεγβαγίεβ, πὰ ν}}}} ΖΦ κα ας 
δε πιεγοῖι! υηΐο ἢΪ8 ἰδληά, σημπ ἴο ἢ 8 το. 
Ῥεορίε. 

44 ΦΑπάὰ Μοβεβ οᾶπιὲ δπά βραΐκε 
411 τῆς ννογάβ οὗ τἢ}8 βοηρ ἴῃ ἴῃ 6ΔΓ8 
οὗ τὴ6 Ρϑορῖθ, με, απά ᾿Ηοβῃεα ἴῃς βοῃ ᾿ς 
οὗ Νιυῃη. 

μοί θοῦ ἐς ἐδέγε απ δαὶ εαη ἀείνυεῦ ομὲ οΚΓ᾽ 
γι} ὀαμα] ΚΓ. 138. χὶ. χ 3; Ηοϑβ. ν᾿. 14. 

40--49. Τοθ6 νυ. ἅγὸ οἸοϑεὶν οοπηροῖ- 
εἂ, Τὴ 8.1] ἴίορ 'ἰὰ {ἢὸ ΑΟ Ν. δὲ οῃά 
οὗ ν. 40 5δου]ὰ δὲ τεπηονοά, δπὰ [Π6 μᾶ9- 
ΒΑΡῈ δῃοιϊὰ συ ἔδιι5: ΟΣ Σ 1170 Ἂν Σὰν 
βαιά ἴο ΘδΥ͂Θ διῃρά ΒΥ, Α68 1 11γὸ ζ0Σ 
ΘΥ͂ΘΣ, 151 υϑοῖ, ο. Οἡ σ΄. 40, ἴῃ ὙΠΙΓΝ 
Οοὰ [5 ἀδϑοπθοὰ 85 ϑυνεδσης ΌΥ ΗΙΠΉ56] ἢ, ςξ. 
ἴ58ἃ. χὶν. 23; [εγ. χχὶϊ ς; Ηρ. νὶ. 1). ὙΠῸ 
ΕΠ ὑρ οὗ (η6 Βαπά ννᾶβ ἃ ψεδίιιγο υϑοὰ ἴῃ 
τηδιτηρ οαἴῃ. ΟἿ Οση. χῖν. 22; Ἀεδν. σ. ς, 6. 

40. 7 νεὸν ουεγ] "ΤΟ 1 ογά ἸἸν θ᾽" νγᾶς 
Δ 115.}8] ἔοιπηι]8 ἴῃ συγοασηρ. Οὗ, Νυμ. χίν. 
211 8. ΧΙΝ. 39.) 45; [εἴ΄ νυ. 2. 

Α1. 1 αὐ γοηάογ εηφεαπεο Ἡνῖην 
ἴλκθη [Π6 ννοῦῖκ ἴΏ μαπά, 1 ν1}}] ποσοῦ ν 
δηὰ [ΟΓΤΊΟΪ]Υ ἀνθηρο τηγϑεϊ. Ηδργο Ὀερίπϑ [ἢ 6 
δροάοϑὶβ οἱ (6 ϑοηΐθηςο, [6 βυδδίδηςθ οὗ 1Π6 
οδίῃ. 

42. ,ηορι ἰδὲ δεφίπηὶπρ Οὗ γευεπσέ, μϑον 
ἐδε εηρ}} Ἐλδηάογ, ἔσοσα ὅδ 9 θ8ἀ (ἰ.ε. [ἢ ς 
ΟΠ]6) οΟΥὍἨ ὕὍπ9 ὉσίποθβΒ ΟΥὨ ἢὉ8:9 ΘΙΘΙΩΥ. 
866 Νοῖο δὲ εηὰ οὗ {πὸ σμδρίου, 

48. Κεοίοίοε, Ο γε παῤίοπς, «αυἱέῤ δὶς ῥεορ]εῚ 
Ἀδηάου γαῖμοσ, Ὁ γὸ πδύῦϊοπβ, Ῥσδῖ8δο Ἠϊδ 
ῬΘΟΡ]Θ; δηά 566 ἴῃε Νοῖς δἵ δηὰ οὗ {πθ οβαρ- 
ἴεγ. ΤΠ ΑΟΝ΄. πονγενοσ ἕο] ]ονν5 ΧΧ.ν ἂς 
ἀοε5 δὲ Ῥδὺὶ ννῆθη οἰ [6 ρδϑββαρθ, Ἀοση. 
ΧΥ. 1ο. 

ΝΟΥ ἄοοϑ ἴ86 σεηδοσηρ οὗ ἴῃς 1,ΧΧ. ἀϊθος 
ΒΤΟΔΕΥ ἴῃ εβεςϊ ἔτοπι τί αὔονθ Ξυρρεβςίθά. 
οΓ ἴῃ6 Βοδίμοη, πόῦὲ οδι θά ὑροη ἴο ἰδιιὰ 
Οοὐ 8 ρϑορῖθ, οἂπ ΟΠΪΥ Ὀὲ τραᾳυϊτοὰ ἴο ἀο 



ΒΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧΙΙ. 

45 Απά Μοβεβ πιδάβς. πη επά οὗ δραίηϑὲ εγίοδο; δηά βεδοἹά τῆς ἰδηά 
ΒΡΕΔ Κρ 411 {Ππε8ε ννογάβ τὸ 411 ἴϑγδεὶ : οὐ ὕδηδδπ, υγι οὶ 1 ρῖνα υπίο τὰς ςἢ}}- 

46 Απά Βε βαἰὰ ὑπίο ἔδμεπι, 7“ 8εῖ ἀτγεη οὐὨ [βγδδὶ ἔοσ ἃ ροββϑεβϑίοῃ : 
ΟἿΓ Ποδγίϑ ὑπο 4}} τῆς νγογάβ ψῃϊς ἢ 50 Απά ἀϊΐε ἰῃ τπ6 πιουπὶ ἢ οΓ 
[ΒΕ ἀπιοηρ; γοιι τ}8 ἀδγ, νος δου ροεϑὲ ὑρ, ἀπά Ῥὲ ραιπετεά υὑπίο 

Υ8 541} σοπηπιλπά γοιγ Ομ] άγεπ ἴο Τὴν ρθορὶε; 48 ᾿᾽᾿δγοη τὮγ θγοῖμεγ ἃ Νυωβ. 
οὔβεγνε ἴο ἀο, ]] ἰε νγογάβ8 οὐ τὴῖ8 αἰεά ἴῃ πιοιιπὲ Ηογ, δῃά ννγαβ ρβίβετγεά ζ 3338 
Ϊανν. πηἴο ἢ 5 ρεορίε: 

47 ἔοτ ἰξ ἐς ποῖ ἃ ναΐῃ τηϊπρ ὯΓΣ 51 Βεοδιιβα ἦγε ἐγεβραβϑβεά δραίηϑβὲ  Νυπιν. 
γοι; Ὀεοδυθα ἴξ ἧς γουγ [{: δηά πιὲ διηοπρ ἴῃς ομ]άγεη οὗ [βγδθὶ δὲ ΓΒΕ ἕῳ 
τὨγουρὴ τ 8 τΐπρ γε 8121} ργοϊοῃρ 

ν. 45--52.] ΟΙ 7 

“ εἶδρ. 6. 
6. ἃ 1:. 18, 

Ζ  υαι. 
27. 12. 

7087 ἀΔγ8 ἴῃ τπ6 ἰαπά, μιμοῦ γε ρῸ 
ονεγ Ϊογάδη ἴο ροββ688 ἴζ, 

48 ΖΑπὰ τε ΚΡ βρακε υπῖο 
Μοϑβεβ {μᾶς 8εἸβαπις ἀδΥ., βαγίπρ, 

49 Ὅει τες ὑρ ἱπίο (5 πχουπίδίη 
Αδαγίπῃ, “πίο ταουσπς Νεῦο, νοὶ ἐς 
ἴη τῃ6 ἰαπά οὗ Μόοδν, τῃδὲ ἐ: ονϑσ 

(ἢς νναΐειβ οὔ ἐΜειθδἢ-Κ δάσβῃ, ἰῃ 10. 
͵δγε αἱ 

6 Χαΐεεά. [6 νὶ]άογηθϑ8 οὔ Ζίη; δεσδιβς 
βϑΔποῦ εἀ πὸ ποῖ ἰῃ [ὴ6 πιϊάξῖ οὗ τῆς 
σἢΠ]άγοθη οὗ [βγδοεϊ. 

52 Ὑςῖ ἴδοι 5Π41} 5ε6 τῆ6 Ϊληά δ6- 
ἔοτε ἐῤεε; ὃς τῆου 5411 ποῖ ρὸ {ΠῚ ἘΠ ῈΓ 
υπῖο ἴῃς ἰδλπά ννῆϊςἢ 1 ρίνε τῆς ς}}]- 
ἄτγθη οὗ [5γδο]. 

80 ΏΘη [ΠΟΥ δᾶν {μοηηϑοῖνεβ τοοοίνοὰ ἃ 
δῆδλτο οἵ Οοά᾽β σησγοίθβ “"ἴο Ηἰ8 ἰαπά δπά 
ἴο Ηἰβ8 Ῥβορὶθ," δηὰ μδὰ οἽδιυϑδὲ {πογεῖοτθ 
Ἐπεγβεῖνεβ ἴο “ τεϊοῖοε τ ΗΠ5 ρεορ]θ." [1 
58. ΔΡ Ἐ «αἶδο [Πδῖ, βίποθ ἰῃ6 ὑσγδϑιθθὸ 8 ἴο 
Ὀδ ἴῃ ἴδε ἢγδὶ ἰηοίδηςθ, ἴο “" Ηἰ5 
ῬΘΟΡΙΘ,᾽ δηὰ ποῖ ἀϊγοςγ ἴο Οοἀ Ηἰπιϑοῖξ, (ἢ6 
ες πῃογοῖθ 8 τηιϑὲ Ὀ6 τοραγάθά 85 ονεσἤονίηρ ἴο 
[Π6 τε]οϊςϊης Οὐ πη. 1168 ἸΠσουρ πὰ ἔγοπι {86 
Ε5. ΝΟΣ Οδῃ Ὑγ6 ἱτδϑῖΠ6 5ῈΓ ἢ ὈΓΑΪ86 ἴο ὃ6 

ονγεά ὈΥ [86 (ὐσεῃι}]εβ ὑροη [6 ονγθ ἴογ 
ϑ0 ἢ ὁ΄ ΠΊΕΓΓΙ65," νν ἢ1]88 (6 [εἸν5 σσογα {Π6πὶ-» 

ΤΠ ϑοηξ οἴοϑοϑ ἴἤθη, ἃ5 ἰἴ Ὀθρᾶη σύ, 1---2, 
ν δὴ ᾿ην! Δ οη ἴο ργαϊῖϑο: δηὰ [85 γοδοῃεο, 
1Ὠγουρῇ ἃ Ἰοηρ 9668 οὗ Ὠινίηο ἱπίογροϑιοηβ, 
1Π6 σγδηάεοβι {Ποπλὸ (ῸΓ 1 ἴῃ {8 “4}1} ἴο ἴῃ6 
Οεμτ 68, ποῦν Ποδίμθη πὸ πΊοσθ, ἴο σεοὐοῖςθ 
οὐοσ σοῦ γοβίογοα ρϑορῖθ, (ἢ [εννβ, 

44 --52Δ. Ἴμοθο ὑοῦθοὸβ γεγο, ἢο0 ἀουδῖ, 
δορὰ ὈΥ ἴδ6 δυΐδμος οὗ ἰδδ ϑυρρ]οπιθηξ ἴο 
Ὠδθυΐϊ. δε [ηἰτοά., ὃ 1. Κυ. 48 5η4. τὸ- 
Ῥοδί [86 σοτηπηδηὰ δἰγοδαγ ρίνεη, Νπι. χχυὶϊ. 
12 544. 

ϑεῖνεβ Ἄχο θα ἔτοσπῃ (ἢ βϑάσηθ, [{ βθεπιβ ἰῃςη καὶ ἐράρον ΓΕ δϊρὸ ἐν ν 
τῃδῖ, ἴῃ [815 ὑγοέουπάα ράϑϑαρθ, ἴδετε 18 δηδάονν- ᾿ ΙΕ ΘῚ ΠΙΌΣΒεςς 
εἀ ἔοσίῃ [δ6 μὰ οὗ σοὰά ἴο ονειτι]ο (1) 417. ὄδεεαισε ἰξ ἐν γοωγ [0,5] (ΟΕ, χχχ. 20. 
[6 ὉΏΡ6]16Ὲ οὗ ἴῃς [εν ἴο 6 Ὀτίηρσίηρ ἢ οὉὉ 490. δὲς »ιομπίαἰὶπ “δαγὶγη, ὠπΐο γιομπηΐ 
[86 ΟεηΈ]65; δηὰ (2) ἴδιδ ΣΟΥ ϑμοννῃ ἴο [πὸ Νιεόο] ΟΥ Νυμηι. χχὶ. το, 2ο, ἀπά ποίοϑβ. 
Οεμμ]ε8. ἴο ἴδε ενεηΐιὶ τεβίοσδοη οὗ [ΒΞ δῶ. ζ71| ἐδοω “ῥα! “εε 1δὲ ἰαμἢ (ΟΕ, Ἠεῦδ. 
16νν8 (εξ, Κσχπῃ. χὶ. 2ς--- 36). ΧΙ. 12. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΧΙΙ; δηὰ οἡ ὑϑ. 5, 26, 43, 26, 42, δῃά 43. 

ΝΟΤῈΕ οπ ςἢ. χχχῖϊ!. 
Ηΐ5. σοιῃρ Ἰδίίοη. ὙΠ ΠΟΥ πιαϊηϊδίη [Π15 45 γὸ- 
βατὰς ἴῃ ϑοὴς Ὀδθοδιιϑὸ οὗ (6 ομαγαςίο Π5Έ1 08 

ὙὝΠοϑα ὙΠῸ ἀδηγ ταὶ Μοϑβ6β '8 [6 δυῖΐποῦ (1) οὗἉ 118 δῖγ]β, (2) οὗἉ 18 Ιἀ688. ΕΝ 
οὗ ἸϑουϊοΓζοποΙΊΥ, οὗ σουγθο ποθ (ἢ18 σΠδρ- ι. ὙΒαῖ [86 ϑοηρ αἰ ῖεγδ 5 ΠΑ ΠΥ ἴῃ ἀϊςίοη 
ἴεγ ἴῃ 1ΠΟΙΣ δἰδίθιμθηΐβ. Α,8 τοραγάβ ἰΐ, μυν- 
ονογ, ἔπ δΙΓΊΠΟΣ δηὰ βροςοΐαὶ φυιιοβίίοη 888 θθθη 
ταϊϑοὰ νυ ποῖ μεσ [ἴ 18 ἔγοπι ἴῃ6 βαπηθ μδης, ὃ6 ἴἃ 
οὗ Μοβεβ οὐ οὗ δΔῃΥ οἴδβεγ, 88 ἴμ6 τϑϑῖ οὗ [6 
Ὀοοῖ ἴῃ ΠΟ ἰξ 18 ρἰδοοὰ. Ὑμδὶ δεῖ ἰδ 
ΠΟΙδιπρ ἴῃ 118 ἸΙεησίῃ δηὰ εἰγισίυγο ἴο ργονυὸ 
ἃ ἰαῖο οὔ ίη 845 Ὀδθη ἴῃ εἴἶοοςϊ βῃονη ὈΥ [ἢς 
ΓΕΠΊΔΓΚ5 οἡ [86 οἴδμοῦ ϑοὴρ οἵ Μοϑεβ γίνθη ἢ 
Εχ. χν.: ςἔ, [ηϊἰτγοἀδυςξοη ἴο Εχοάυ5, Ρ. 239. 
ΜδηΥ τιοάογῃ οτος (Εννα!ά, Κποροὶ, ΒΊΘοκ, 
Καμιρβδυϑεη, ΓΠλανϊάϑοη, ὅς.) δᾶνθ ἢόννενοσ 
σοηβάση] πιδιηἰδίπεὶ ἴπαὶ {π1|5 ϑοηρ νγᾶ8 
ἢτοὶ ντιτἴση ἴῃ ἴΠ6 ἀδγπ οὗ ἴῃε Κίηρπ, 5ιὺ- 
ϑεαυσηΐ ἴο (δε τενοὶὲ οὗ [εγοδοᾶπι, ἀπά τνδϑ 
ἰηϑογίεα ΌΥ ἴἢ6 511] ἰαῖες "" ϑουϊοσοηοπ δι᾽ ἴῃ 

διὰ ἰάϊοπι ἔτοσαι [86 ργεσθάϊηρ οπαρίογβ ἰ8 ΟὉ- 
νίουβ, Ὀυΐ ῥγονοβ ποϊδιηρ. Ὑμαῖ ἃ ἰγτίςδὶ ρᾶ9- 
βᾶ5ε δῃου]ὰ Ῥ6 σοποεῖνοα ἴῃ πχοάς8 οὗ (δουρῃϊ 
ΜΓ ΠΟΙΪΥ π]κὸ ἴποϑ6 νυ Π ἢ Ὀεϊοηρ ἴο παυταῖνθ 
οΟΥ οἜχδογίδὅίοη, δηὰ ὃδᾺ υἱἱϊεγτοὰ ἴῃ ἀἰβογεηῖ 
ΡἢΓΑΒΟΟΪΟΖΎ, 5 ΟΓΟΙΠΑΓΥ πὰ πδῖυσγα. ὙΠὲ 
5ΔΠῚ6 ΒΈΠΟΓΑΙ ἰΓα115 ἀἸδ[ σι! 8 [μ6 σῃοσχιιϑοβ οὗ 
ἃ Οτθοκ ΡῥΙΑΥ ἕγοπι [5 ἀἸα]οριιθ. 

ΤΎΠΟΙ τὸ ἰη [ἢ6 ϑοηρ ποῖ )δίδπαϊηρ ηιι- 
τηοῦοιι8 σοἰηοίἀδησοα ὈοΙΪὰ ἴῃ τδουρῆηῖθ ἀπά 
τννοσά5 1} οΟἴδμοσ ρασγῖβ οὗ (δε Ῥεπίδίευς, ἀπὰ 
ἐδρος δ! γ ἢ Θευΐ. δοπιε οὗ [μεϑὲ πᾶνε Ὀδεη 
ροϊηϊεαὰ ουξ ἰπ [μα ηοῖεϑ οἡ {Π6 δυιςςεβδῖνε γ γθοδ. 
Α Ἰοηξ [ἴδὲ οὔ ἴμοπα 18 ξίνεη ὈΥ (οεηϑ9ο, " Ῥεηίδ- 
ευς ἢ, 8799. ΜΔΩΥ͂ πο ἀοιδῖ ἃγε υηιπιροτίδηϊ, 



Οἱ 

Ὀυϊ ΟἴΠοΓΒ ἅτ ποῖ 80: δηὰ δεῖς σΠΠΟ Δ] πνεῖ ἢ 
ΔΙ᾿ ΠΟΥ 18 ποῖα ἴμδπ ὁπουρἢ ἴο οὐυϊνοιρῇ 
[Π6 ῥγεβυχαρίίοη, ἰπ ἰ[861 ποῖ ὙΘΓΥ δτάῦθ, οὗ ἃ 
ἀϊδεγεηοε οὗ δυϊμογβῃὶρ ἀγαννῃ ἔγοιῃ ἃ αἀἰβεγ- 
δηςο οὗ δἴγ]6. 
Το οσουττοηῆςο οὗ Αὐδπλδι 8Πη8 ἰῃ [Π6 ΘΟΠΡ 18 

ΔΙΙερεὰ Ὁγ Καπιρῇ. δηὰ οἴδμοῖβ (ἐς... ὉΣῚΦ υ. 
χγ. ΣΤ ἴτοπι ΠῚ Φὥ ὑ. 18; ὈΠΙΝΘΝΣ ὦ. 26; 
πος Ὁ. 36). ΟΥ̓ [Πε686 διὰ οἰἶμεσ ᾿ηβίδηςεϑ 
δινθη, βοὴ ἃῖδ αιεβιίοηθα ὈΥ στϑοθηΐ οὐ 05 
(8ε6 4... [6 ποΐθ οὔ συ. 26); δηὰ ὄνθῃ ννεῖδ 
411} ςετίδίπ, {πο Ὺ γου]ά ποῖ ἔξ γπί5ἢ σοπο]ιδῖνο 
Ρτοοῖ οὗ πὸ ἀδῖθ δϑϑιφηοὰ Ὁγ Εννα]ά, Καπιρῇ., 
δίς.. ὸΣ (86 σᾶποη ἰδἰά ἄονγῃ Ὀγ Κοεηὶξ, 
«ς ΑἸξζοβὲ. δίυάιθη,, 11. 8, ““ ΑΓΔΙΉΔΙΒΙΏ8 ἴῃ ἃ 
ὈοΟΚ οὗ ϑοετρίυσε τὸ ἃ ἴοκθη εἰπε οὗ ἃ 
ΥΕΓΥ ΘΑΥΪΥ ΟΥ̓ ΥΕΙΥ ἰαΐα σοιῃροβι[οη,᾽" 15 ΠΟΥ 
ΒΘΠΟΓΔΙΙΥ δοοορίθα. [ἢ ῬΟΘΊΓΥ ῥδγιου] αι Υ 
Αταμιδίδηηβ ὑγοῖο υιϑ64, 848 ΔΓ Διο δ δ1η8 11) 
{πε Ροείσυ οὗ 411 ἰδηρυδρεβ, ἰοῆρ δου ΠΟΥ 
᾿αὰ ςεαϑοὰ ἴο 6 νογηδοιίασ (566 Β]θεῖ, "1 ἢ- 
ἰτοἀυςοη ἴο ἐδὸ ΟἹά Τοδίδπηθηϊ,, ΝΟ]. 1. 
8. 29 (οὐϊξ. Ψεη80}65) ; ΚαΙ], “ Τηϊγοά, ἴο 186 
ΟΙὰ Τεβίαπιρηϊ, Ῥασγί 1. οἢ. σι, ὃ 12 (θαϊί. 
ΟΙασκ). ὙΤῆὲ Ατσαπηδιδπι8 ἴῃ αισθίοη ἴμοη 
ᾶἃτῈ6 σοιηρϑίδὶα νὰ ἃ Μοβαῖς οὔρίη οὗ 
{πΠ6 ϑοπρ, δηὰ Ροββι Ὁ] 4180 ἢ οὴς ἀδίϊπρς 
ΔΙΟΣ {δὲ σείρῃ οἵ ΗδΖοκιδῃ; Ὀὰξ {ΠΡ σδη 
ΒΑτὰϊγ 6 8ὸ ἢ (86 ἀδίς δβυρροβίοα ὈῪ 
ΚαορΡοΙ, {Π6 σεῖίρῃ οὗ ΑἢδΌ, 1.4. [δ6 θη ἢ σεη- 
ΌΓΥ Β.. 

ἼΠΕ Γεθ ὈΪ]δηςο5 Ὀθεΐνγθθη 8. χς, δηὰ ει. 
ΧΧΧΙϊ. πᾶνθ Ὀθθη ΤΙ ΒΕΥ τεραγάθα 85 ἱπχροτίδπί. 
ΟΕ δβρθοίδ!ν τῃς οχργοϑδίοη “86 Κοςκ,᾽" 
ψ ἢ τ. τσ οὗ τῆς Ῥοαὶι ; ἀπά δυῖ. χχχίίϊ. 7 
ὙΠ υὐν. 1 δηά τς οὗ ἴδ6 Ῥβδ]πὶι; «4180 στ΄. 4 
δηὰ χά οὗ (ἢς ἔοιπῃοσ ἢ νυν. τό δπά 12 οὗ 
{πὸ ἰαϊίοσ. ὅδ τρδππεῦ πὰ ἴυτῃ οὗ (δουρῆϊ 
οὗ 186 Ῥ54]πὶ ἅτ σθεγίδι ]Υ 4180 8: Π}}} Ὁ ἴο ἴῃο56 
οἵ (δ6 ϑοηρ (566 [6] 1Ζ5ςἢ οἡ δ. χε). Νονν 
ΒΙΘοῖκ, τοπιαγκίηρ (’ [ηἰτοάμπςοξίοη ἴο ΟἹ]ὰ Τε8- 
ἰατηθηΐ," Ὗο]. 11. Ρ. 234. οαϊ. ΨεηΔΌΪ68) οἡ 
[Π6 5: Ρογβοσ Ροη οὗ (δ Ῥβ4]πὶ, ὑν ΙΓ ἢ (4118 1ξ 
Α Ῥγδγοσ οὔ Μοβϑβεβ,᾽" β8ᾶγ8: “"ἼΒογὸ ἰδ ΠῸ 
ΔΟΠΟΠΕς ΓράϑΟη ἔοὸγ ἀρηγίηρ ἴο ἴπ6 ἰαννρῖνοσ 
(86 δυ Ππουβῃὶρ οὗ [818 Ῥϑδὶπι, δηὰ αἵ 411] ὀνθηΐϑ8 
τι Ὀεᾶγα ἴΠῸ βίατηρ οὗ υϑγγ στοδῖ δηιυ γ.᾽)" 
Ἐννα]ὰ 4180 φυδηΐβ ἴδε 1δϑξ ραγί οὗ [}15 βίδίε- 
τηθηῖ. 

Καπιηρῆ. ουσονοῦ ὮΙ ΠΊ861Ε 86 οπη8 ὈγδΟ ΙΓ ΑΙΪΥ 
ἴο δάπιης [86 ᾿πδιβΠσΙΘπΟΥ οὗ [ἢ6 ἀγριυπιοηΐὶ 
ἄγαννῃ ἔτοπι βίγ]θ, ννῆθη ΒῈ 8ᾶγ8, Ρ. 247, “1 
{πε σοπιροϑίτίοη οὗ ει ογοποηιΥ ΟΥ̓ Μοβεβ, 
οὗ ψΨΏΟΒ ΠπλΔηΥ ᾿δαστιθά τηδῃ ἃ 5811}} σοηνϊηςοά, 
σουϊὰ τοϑ]ὶγ βίδηα 88 δϑίδ Ὁ] 1886, {θη παίι- 
ΤΑΙ {π6 αιισδιίίοπ ἀδοιξ ἴμ6 δι ΠΕ Ὑ οὗ 
Οὐ δοὴς "νου ]ά Ὀ6 ἀεδοϊάοα ἴῃ {πε ἐγδά!οη8] 
δ6η86.᾽" 

(1) ΟΥ̓ αγγυπιοηΐβ ἀρδιηδὲ (6 Μοβδὶς διι- 
{Πουβῃρ ὈοΪοηρίης ἴο ἴΠ6 βοροοπα (1488, ἸΔΠΥ 
τεϑοῖνα {ποπιβϑεῖνοβ 0] Ἰπ|δίε!ὶ Υ ἰηΐο ἃ ΙΠΈΓῸ [Ὸ- 
7οσοπ οὗ ΡγορἤθΟΥ 48 ϑυςἢ. ὍὅΠῈ δοηρ [28 
ΓΟίδσοποθ ἴο ἃ βίαίβ οὗ (πίηρβ Ώ ἢ ἀϊὰ ποῖ 
ΘΏΒ.16 ὉΠῸ1] Ἰοηρ αἴϊογ {6 ἀδγβ οὗ Μοβεβ. [ἴ 
ἷδ Ἰδεηος ἱπέοιτεὰ αἱ οὔσαὲ [πᾶὲξ ἀξ οουὰ ποὶ 
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ἢανα Ὀδθη τυτιτἴοη ΌΥ δὶπι. ϑυςἢ Δ8βυ τρί! ΟΠ 8 
ποοά ἠοῖ δ6 Πεζα ἀϊδουβδβεί. 

Βαΐ δβοπιε (ες... Καιιρἢ.) γῆ ν}]}}} ποῖ τεὐεςξ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ ἐμ ἐοΐο, ἅτὲ πουεγίμε εβ8 σοηνϊησοά 
(δὲ 16 ϑοηξ τηιϑὶ ἢᾶνε οὔ ριηδιοα δὲ ἃ ἴωσ 
ἰλίοσ. θροςἢ ἴβδῃ (ῃδΐ οὗ Μοβθβ. [1 βείβ ἔογί, 
1ΠΕΥ οὔϑογνο, ἃ στεϊρίοιιβ δηὰ ρος 8] δβρεοξ οὗ 
αῇἴαϊσϑ τ οἢ ἀϊά ηοΐ ἀτῖϑδε ὑπῈ] δἴἴεγ ἴῃς ἀ18- 
Γυροη ἴῃ {π6 σεῖση οὗ Ἀδμοῦδοδηι, ἀπὰ ὄνθῃ 
(Π6 ἀδοῖϊπα οὗὐ 6 Μοῃδιοῦγ οὗ ἴδε Ἴ θη 
ΤΠῦ68; 118 τ ο]ο ἴσπογ οὗ ἰάθ88 δῃηὰ 4880ς18- 
ἘΟΠ8 18 ΟὗἩ ΒΟΠ16 δι} ἢ ΕΓΔ; 115 ΘΓ {ποῖης δηὰ 
Β0ορα ἰδ [86 χεϑίογδϊοη οὗ ἃ γιρῃῖ γοϊδιοῦ- 
δῆ!) οὗ Οοά δ ΡῬεορὶς ἔο Ηΐϊπι, ἃ στεϊδ !οηβῃ 10 
ὙνὨΙοἢ [8 Δβϑυτηδὰ ἴο δᾶνε Ὀδοη ἰηἰοττυρίοα ΌὈΥ͂ 
(π6 ΓΙΈ Π]οβϑηθθα οὗ ἴῃς Ὠυηδη ῬΑΓῪΎ 1 [δ6 
σονοηδηί. Νον ἴδε ἰορὶςβ οὗ βαῖδῃὴ δηὰ 186΄ 
Ῥγορμεῖβ [Ὁ] οννηρ Πἰπὶ ἀγὸ ἴΠ6 ὙΟΓῪ 84 ΠΊ6. 

[π ΤΕΡΙΥ 1ξ τηυϑὲ θὲ βαϊὰ {μδὲ οἵἴδοσ ραγίβ οὗ 
Του ΓΟ ΟΠΊΥ δηά (π6 Ῥεπίδίεσις ἢ ΠΟ 1688 ἀ18- 
ΕΙΠΟΙΙΥ σοπίδπιρὶαία δὴ δροδβίαϑυ (ε. 5. ευΐ. 
ΧΧΥΙ͂Ι.; [μαν. χχνἹ.), δηὰ ἴμδὶ {πεγείογε (6 
ΙΏΟΙΟ ἔδοϊ οὗ βυςἢ Ὀοῖπρ τοίοστο ἴο ἴῃ (815 
ΟὨδΡίοσ Ῥγονεθ ποίδίηρ 88 ἴο 1 ἴῃ Ρδγι συ ΑΓ. 
ΕΩΓΊΠΕΣ, ἴΠ6 ἀρΟΒίΔϑΥ 18 ΣΌΔΙῪ παπηθὰ ἤοτῸ ἴῃ 
ξθΠΟΓΑΙ δὰ ΒΙ ΣΙ 104] ἰἘὙΠῚ8 ; [68 ΠΟ Γ- 
ἸΔΙΠΙΥ ποΐ 80 ἀεῆπηϊΐία 8 ῃοβε εἰρὶογοά ἴῃ 
οἶμοσ ρασίβ οἵ ἴῃς Ρεηϊδίθδυοςοῃ. οὐ [ΠῸ 8416 
δι 0)]οςεῖ. ΤΠῈ Ἔχ διθοη οὗ {86 ἀροδίδϑυΥ ἱπ 
(Π6 δοηξ, ποῖ 85 ἃ Ροβδι]6 Ὀπξ 88 Δῃ δοζοϊη- 
Ρ᾿ Ι5ῃθα ονεηΐ, 5 ἴῃ [86 ΤΔΠΠΕΣ σοτησιοη ἴο 186 
Ρτγορποῖθβ. ὙΟΥ ἰσγεαὶ ἃ Εὐυΐζυσγε ῥγεϑεπίοα ἴο 
{Ποῖγ ᾿πβριγοὰ 54Ζ6 νγ ἢ 1151 (ΠΟῪ νυτια ΟΥΓ δρεαᾶῖκ, 
8ἃ8 1βοιρἢ 1 ἼΤοσῈ ἃ ταὶ ᾿νιηρ Ῥγοβοηῖ:; δηᾶ 
βοῆς “186 ῥγορμεῖῖς ὑγεβϑθης " διᾶ5 
ἰηίο 4 νν»ε6]]-ιιηἀεγβιοοά δηὰ ἰθοπηΐϊςδὶ ἴεστῃ, 
Το {κ6 σοτηδυῖκδ ΔΡΡΙΪΥ ἴο ἴπ6 ΡοΪ σα] 4110.- 

βίοῃβ. Νὸο ἀουδί ἰἢθδ6 δϑβιιπιὸ ἰμδὶ {π6 Ῥθορὶδ 
Ὧ48 Ῥαβδοά [σου δὴ εγὰ οὗ Ῥγοβθρεγυ δά 
ΒΟ ς658, ἀπ δὰ5 σοδομβεαᾶ οὔθ οὗ εἰβαβίοσ δηά 
δ.) υραϊίΐοη. Ὑεΐ [πὸ ἀσϑοσρίίοη σοηΐδίηβ πὸ 
8ΙηΡ}ς ἰγαϊξ ν] ἢ ολη δι ΓΥ Ὀε 8δ᾽] ἃ ἴο ᾿τ ΡΥ 
ἃ ῬΟΙΒΟΙΔΙ Κηον]θάρε οἴ γ οὗ (86 δυγδῃ ΟΥὗΓ 
Αβϑγτίδῃ νἱοίΐοσιεβ ονεσῦ ἴϑ.αεὶ. [πάοοὰ ἴῃ6 
ἕαςϊ (τεπιδσκοά ΌγῪ Κηοῦο), ἐμδὲ ἴΠ6 οἷοθα οἵ 
[86 δοηρ μοϊά8β οὐδ ἴο [βγδεὶ, δὴά, ὃὲε ἷἰ 
ποῖοα, ποῖ ἴο ἃ ρογζίοῃ οὗ [ϑ5γδεὶ, Ὀιξ ετη- 
ΡΠΔΌΟΔΙΥ ἴο [5γῶ6] 45 ἃ νΠοΪο, ἃ ᾿ν ον Πορο οὗ 
ΤΟνΘηΚ6 δηξ ΧΟΟΟΥΟΓΥ, 866 Πη8, Οἡ {πὸ στουτια οὗ 
ἐ{ἢ6 ΠΙΡΚΠΟΣ οὐ Πςἰδηη ἢ αἵ ἰϑαϑί, ἴο τοίυϊο δὲ ὁποθ 
1π6 1.8] Ὠγροίμοβὶ οἵ ἴπ6 οσῖςβ οὗ [παῖ 
8000] {ΠποπΊβϑεῖνοϑ ; ἔοῦ ἴῃ ἰῃς οἰοβίην γϑᾶγβ οἵ 
1π6 Κηράοπι οὗ ϑαπιαγί βυςἣ {τ υταρἢβ οου]Ἱὰ 
ὨαΓάΪγ Ὀ6 ἀγοιηθὰ οὗ ΌΥ δηῪ ἀϊδοογηίηρ Ρὰ- 
{ποῖ δρδϊηβὲ 186 πίρεδ ας Μἢ Β τ ταῖρι οὗ Α88γ7- 
Γᾶ. Απά γεῖ 1ἴ 18 }3ῖ ἴο (ἢοθε γεαῦβ ἴδπαϊ 
ΠΟΥ ϑοσῖρα (Πς οτγρίη οὗ ἴῃε δοηρ. 

[18 ἴο Ὀ6 οὈδεγνοὰ ἴδδὲ {πὲ Ὁ] βδίηρ5 21:- 
ποχοά ἴῃ ἴμ6 ϑοηρ ἴο ἐδ πξιϊπεδθ, νν ποῖ ΠΕ 
ΠΑΠΊΘα 45 ῬΓΟΠΊ1868 ΟΥ̓ ͵ΡΕΓΟΓΠΔηςο8, ἀτὸ ἐΠΟδ6 
ὙΕΙΟΔ ΤΘΟῸΣ 80 ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ ἰῃ ει ΘΓΟΠΟΙΏΥ, 
δηᾷ νυ ἢ πιιδῖ δᾶνὸ Ὀδδη 1 {Π6 ο]οϑίηρ ποπῆς 
οὗ Μοροεϑ' {ἴς ὉΔΙῪ ἴῃ ᾿ἰ8 τηϊηά ; [ῃοϑα 
ἩΔΙΊΘΙΥ σοηῃ νι τὰς Ῥτοπιϑοά 1, δηά. 
Οἱ [δε οἴδοεσ μδηά, [π6 ρυοπ 868 ΠΟ ἢ ΘΠΛΘΓΕ 6 
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ἱπ [Πη6 Ἰδίοσ ἔπηθϑ, ἀπὰ ψῆϊεῖ οἰ βίος τουηὰ 
ἴ(ῆς δοη οἵ αν," ψῇῆο βῃουϊὰ τοβίοσθ 
δραίη 81} [ἢπρ5 ἴο ἰϑγδοῖ, δῦ νυ ΠΟῪ δοϑθηΐ. 

ὙΠΟ “ἐ ΘΟ] ἐσ Εν ΤΥ " οὗ [86 ϑοηρ 18 ̓ 151}} τὸς 
ξειτοὰ ἴο Ὀγ ϑοῦυϊ!Ζ ἀπά οἴμοσβ 48 οπὸ οὗ 118 
τηοϑῖ ΓοτηδγΚΑ]ς ἰγαϊΐ8. Νονν ἴΠΟΓΟ 18 ὨῸ ΠΊΟΓΟ 
ὉΠ νΟΓΘ4] ΟΥ̓ ΒΕΓ Κῖπρ σμαγαστογβιῖς οὗ [86 στηοϑὲ 
δηςσίοηξ ΡΟΕΘΙΣΥ οὗ ἐΥγΓῪ πδίοη ἤδη [Π18. 

1 πιὰ δὲ δά ἀεὰ [ῃδΐ, Ἔχ! πρ' 48 1 ἀοοϑδ 
ἴῃ βογίθβ, Οοα β ργενεπίηπρ τηοτοῖοβ, Η8 ρθο- 
Ῥὶο᾽ 5 [8] δβθηθ58 δηά ἱηργδ τι θ, Οοά 8 σοη- 
δοηυδηΐ Ἰυάρτηεηΐβ, ἀπὰ 6 ἤπδ] δηά ᾿οπὶ- 
Ρ]εῖο ἐΠυπιρἢ οὗ {πε Ὠϊνίηθ σοιιηϑο8 οὗ σγάᾶςο, 
1 ἔογπὴβ [Π6 δι ΠΊΔΤῪ οὗὨ 41] ἰαῖοσς ΟἹά δβίδ-- 
Ιηθηΐ Ῥγορδοοῖθδβ, δηά κρίνο. 828 ἴἴ ὑγοῖο [86 
ἔτδιηοννοσκ ροὴ ὙΠ ἈΠΟῪ ἅτ ἰδά οι. 
Ἡετε 88 οἰβοννῆογο ἴῃ6 Ῥεηίζαϊδυςἢ ργεϑοπίϑ 1ἴ- 
861 28 (6 ἐουπάδίίοη οὗ [δ6 τοὶ ρφίοιιβ 1 οὗ 
[δβγδοὶ ἰῃ δῆῖϑσ ἘΠΊ68. 

[{ὁποὸ νὰ δάπιξ (Π6 ροββι Ὁ γ 1μδῖ Μοβ68 
τ ἢ ἔογοϑοθ (ἢ6 δυΐυσε δροβίδϑυ οὗ [8γδεὶ], ἰξ 
'8 ΒΟΆΓΟΘ Ροβϑβὶ Ὁ]. ἴο σοποεῖνο ΠΟΥ δυο ἢ ἔογο- 
βΒιρῃϊ σουϊά 6 ἰυγηδὰ ἰο Ὀεϊίοσ δοοουηξ ΌΥ͂ 
δϊπὶ 1μ8η ΟΥ̓ ἴδε υυττίηρ οὗ [μ18 ϑοῦρ. [|ὴ 
δίγ]6 πιρ;ροά, δοηϊθηϊζὶουβ, δηὰ ᾿ποϊδῖνο: δρουπὰ- 
ἴῃ ἴη Ρτεξηδηΐ πιείδρδογβ, ἁνά Ὀο]ὰ Ἵοοη- 
(γαβίβ ; 1π|ραβϑϑίοηθα [ἴῃ δασγῃθϑίηθβϑ.; πὰ Ὁ} 
ὉΡ 1 ἃ νεγῪ σαγεῖι] διζεπεοη ἴο γαγίμπΊ, πο 
ϑίγαιη σου] ὃδ6 πλοτὸ ᾿κοὶνῪ ἴο δίσκο (Π6 :π|ᾶ- 
Εἰπδίίοη οὐ ἴο ἔδδβίεσῃ οὔ {δ ἹΠΟΙΠΟΣΥ οὗὨ πῃ 
Εβίοσῃ ἔδορις οΓΥΓ Ὀείίοες ςδουϊλίοα ἰο διίδίη 
[Π6 σρεοίῇς ρυγροβθθ δηπουπορά 85 δἰπηθὰ δὲ ἴῃ 
115 οοτῃηροβιξοῃ: 566 Χχχὶ. 19 544. [18 ΠσΌΓΓΕΠΟΥ͂ 
γνου]ά Ὁς ἃ βίδηάιην ὑγοίΐεβδι ἀραϊηβὲ Δροβίδϑβῃ : 
ἃ ῥγοίεϑδί ννὩ οὶ τσ ἢΐ νν6}} σΒοοῖκ νγάνόσογδ, δπὰ 
ὑγάττι [6 (ΔΙ ἢ] [πδὲ (Π6 τενοὲ οὗἨ οἴποσβ νυᾶϑ 
ΠΟΙ ΠΕΣ ὉΠ ΟΓΌϑθθη ΠΟΥ ὑηρτγονϊἀοὰ ἴοσ ΕΥ̓ Ηἰπὶ 
ἴῃ ψὨοπὶ [ΠΟΥ {γυδιοά. 
Τδε [Π18 Ο ὁ τηυβῖ Οἡ Ἔν ΕΥῪ στουηὰ ἴδκο ἴῃ 6 

ΨΕΓΥ ἤἢσϑὶ γὰπηκ ἴῃ Ηθῦτενν ΡΟΕΙΓΥ ἰδ ἘΠΙΝΘΓΒΔΙΪΥ͂ 
Αοννοά. ΤΠ σας ἰοῃδ] δὲ στ ἰς5 Βονγονοσ ἢᾶνο 
ΠΟ Ὀοζίοῦ Ἔχρ]απδίίοη ἴο οεσ δρουΐ 18 ογ βίῃ 
(Δη {παῖ “ἴῃ Του ϊογοηοσηϊϑδι,," ἃ σοπΊρΙ]οσ 
5ιρροϑοά ἴο δ ᾿Ἰνιηρ Ἰη ἢ 6 γὙϑδγβ Ἱπγηπηοά δε] 
Ρτγεσοάϊηρ ἴΒς ΒΑὈΌΥ]οπΙβἢ Παρ ϊνιγ, “Κ ουπὰ 
1ἴ, δὴ δηοηγυτηοῦβ ἀοσιιπΊοηΐ οὗὨ πιογὸ ἴμδη ἃ 
σα ΓΥ οἹά, [86 ρῬγοάἀυςξίοη οὗὨἨ ϑ5οπὶὲ ἔογ- 
ξοίΐεη δυΐῃοσ δεϊοηρίηρ ἴο 186 ποσγίμογῃ Κὶπρ- 
ἄοπι, πὰ ἱποοτγροσγαίδα ἱΐ Ἰηΐο δ 18 σσοσκ, ἰη- 
γοητηρ ΟΥ̓͂ ΤΑΥ͂ ΟΥὗἩἨ δοσοιιπίίηρ, ἔογ [18 ᾿Ἰπβο  ]ΊΟη 
ἴηςε βἰαϊοπηοηῖ8 οὗ χχχὶ. 16----2ο. δ ἢ ἃ σοη»" 
)θοΐυτα 18 πιοβὲ ὉΠ] Κεῖ γ οὐ 6 ἔδοο οὗ [ἴἴ; 
δΔηὰ 8 ἃ διιρροβιοη δος ἢ 80ΓΕΙΥ 88 ὩῸ ΟΠ6 
νου] ὰ πηδπίδῖὶπ ἀρουΐ [ἢ 15 βρίεπάϊὰ ροσπὶ, 
ὉΠ|655 ἢ6 αὰ δάορίεά ἰξ οἡ νστοιιηὰὰβ οἴποσ 
1Π4π ἴἢοθε Τουπὰ ἴῃ [Π6 ϑοηρ ἰἰ56]ἴ, ἀπὰ ῃδὰ 
ἴο ἀεξεηάὰ 1 ἰο (δ υἱπγοβῖὶ Αἱ 411} μβαζαγάϑβ. 

ΦὙἼΓΠ6 ϑοὴρ οὗ Μοβεβ᾽" [88 ἔυγηϑηοα ἃ 
{ΠΟΤῚ ΖῸΣ 56 ΓΑ] ΤΠΟΠΟΡΤΑΡἢΒ: ἀπιοηρϑί τἢ6 
τηοδὲ ποίθογγ οὗ νον ἅτ Ψιτίηρα, 
“Ο(οπητηεηίδειι 8 δὰ (δηϊὶ ουπὶ Μοβίθ᾽ (1734); 
Ὠαῖπο, “ιβϑογίδῦο ἴῃ Οδηζίςιπιὶ Μοβίβ᾽ 
(1γ69); Ἐνναὶάὰ, “1.48 μἰοὰ ἴῃ εὺ- 
ἰογοποιημπι" (“ ΔΠτΌ. ἀεγ ΒΙΌ]. ὙΝ 188θηϑο δῆ," 
1847); ΥνΌΪΟΚ, ὁ Μοβὶθ (ὐδηϊ οι Ογξπειιπι," 

Νογάϊηροη, 186:: Καιηρδδιιβοη, “48 1,1 
Μορεβ,᾽ [ἰρζίς, 1862. 

υ. ς. 
ΤΠῈ πνογὰ “δροῖ᾽" οὐ ὁ“ Ὀ]οπι 58" (12) 

ΔΡΡΘΩΓΒ ἴο ΠΑΥδ ἃ ΤΊΟΤΔΪ δι ηι βοδίίΐίοη ἤογδ ἃ5 
Ῥγχον. ἰχ.. γ; ΙοὉ χὶ. τς; ἃ Ῥεῖ. 11. 12. 
ΤΠ τοπάοτηρ οὗ τηλγρίη, δουρὶ 5ὺρ- 
Ρογίθα ὉΥ ΑὔεποΖ., ῬὨΠρρϑοη, ἄζε., 15 ἴη- 
1ΟΪΟΓΔΌΪΥ ΒΑτβῃ ; οἴμουβ (οβοηπι., Βδιυμηρ., 
δδ0}Ὲ2Ζ, ὅκα.) ἔγοδὲ (6 ν ΠΟ]6 ῬᾶΞϑΑρῈ 85 Ἰῃίογ- 
τοραῖϊνο, δηά ΟἹ ἴδε ςυδ᾽]εςΐ ἔτοπι (ἢ 6 
Ρτοσεάϊηρ νοῖβο, " Ηδ8 ΗἊ" «- Οοάλδ ““δεϊεὰ 
ΠΟΥΤΌΡΕΥ ἰονγαγάς πηι Νο: ΗΙ8 Ἑ“μη]άγοη 
1πεσηϑοῖνοβ ἀτὸ (ΠΟΙΓ οὐ ἀἰδρταςθ." Βιΐῖ [ἢ 15 
ἄἀοσβ ποῖ δυὶϊξ {Π6 ἔδποῦ οὗ {πὸ σοηΐοχῖ. ΟΥποῖβ 
Πονίμ, οηαὶά., ὅζς.) τεπάεν “" {μεῖγ βροῖ " 
(ο (Π6 ἀπ] ηρ ᾿ηξεοίοη οὗἩ {ΠεῖΓ 5'η) “" μᾶ5 
σοττυρίοά Ῥεΐογε Ηἰπὶ ομ]άγεη ποῖ" (ὦ... ηο 
Ἰοηρεγ) “15; Ὀπ [818 Ἰηνογβίοη οἵ ἴπ6 οσγάδγ 
οὗ (πὸ τυογάβ ἰβ υπυννασγδηίδῦϊθ. Ενναὶὰ δηὰ 
Εῦγϑῖ δϑϑίση υϊο δποίδοῦ θθῆϑε: “" Η]8 ῃοΐ- 
50η8 δᾶνα νἱοϊαϊεὰ {πεῖν οὐ ἴο ΗΠ." ὙΒΟΥ 
δῖνε ΠΟΝΟΥΟΥ ΠῸ ΘχδηρὶῈ οὗ Ὁ ἴπ 186 
86η56 οὗ “Δ ἴτοῃ (π6 Ηρῦτονν, δπὰ (ἢ 
11 γα ους ἔτοπι ἴῃς Αταῦϊς τ: ποῖ ΠΟΠΥΪΠς- 
ἴηρ. Οη ἔδπο σοῖο, τπουρ [6 Ῥᾶββαρὸ ἰ5 
ἀἰησυξ, πο Ὀειζος νογθίοη 85 γοῖ θδεη οεγοὰ 
ἴδῃ [πδῖ σιιρροοϊθα ἰὴ ἴθ ἔοοϊ-ποῖθ: σῆς ἢ 
15 ΒΞΔ ΠΕ14}}ὙΥ ἰμαΐ δάορίοἀ ὉΥ Κηοῦ., Κεὶ!, 
δοῃγδάεγ, ζο. ὅδ ναπαδίϊοηβ οὗ ἴπθ δηςϊθηΐϊ 
ὙΟΓΒΙΟΏ5 5 ρροϑὶ [86 συϑρίοίοη ἰδδὲ [86 ἰοχξ ἴῃ 
[818 ν. 15 δηὰ [45 Ἰοηξρ Ὀδδη οοττυρί. 

Ὁ. χ6. 

1 ΧΧ. διασπερῶ αὐτούς. Το Ηδθδτονν ψοτὰ 
Βετα 18 ἅπαξ λεγ., ἀπά ἰ5 άκεϑη ΟΥ̓ {π6 ΕΠΡ 5} 
Μεγβίοη δῆϊτοσ πιοϑδὲ δηςίθηϊ δ Που ἢ65 85 ἃ ἐ6- 
ποιηϊηδῖνο ἔστοπι ΠΝ. ὙΤδὸ τηοάογηῃ Ηροῦγδ- 
ἰσίβ (Οβεη., Εστϑῖ, ὅζς.) Βονσενοσ τοραγὰ ἰξ 25 
8ηῃ ἱηδορεπάεξηϊ τοοῖ, ἔουπά 4150 ἰὴ ΠΡ δηὰ 

Αταῦ. σὶϑ (ςξ Οκ, φη-μι, 1.Δἴ. “α-γῇῦ, ἀδπὰ 

τηοδηΐηρ ἴο “ὁ Ὀγοδί 6) οὐ “ὁ ὈΪον." Ηδηςθ 
τ πιϑδῃ5 ὁ" σοῖς νοηΐο ἀἰβρογραπὶ 608,7 Οεδβθη. 
ἼΓΒΕΒ. 

«. 16. 

ΤῊ5 ρἤγαϑα 18 ὑγονεγρίαὶ (οξ, τ Κι χῖν. τὸ, 
ΧΧΙ, 21; 2 Κ. ἰχ. 8), δηὰ Ὀαϑεά οὔ ἃ Πο- 
τλλβια (2) ἼΥ2)). [5 ξεέπεγαὶ 56η86 15 Οἶθαγ: 
ἴξ πιοδῃ8 ὁ" 811] τῆθῃ οὗ 4}1} ϑογίβ:" δηὰ [8 
ἸΠΈ6Γ4] ἔογος ἰ8 σΟΙΤΘΟΙΪΥ κίνοη ἴπ 186 ΑΟΥ᾽,, 
(δουρὰ ἴδε νοτγὰ ἰγδηϑδίοα “ Ἰ6δ "ἢ ταῖρὩϊ ροῖ- 
Ὦδρ5 85 ΜῈ ὃ6 τεηάεγοά “"βϑεῖ ἴτεο ἡ [(5 
ΟΥΡΊΠΔ] δηὰ ΡΓΟΡΟΙ ἰη δοδηοθ 85 ΒΟΥΤΕΥΘΣ 
ὈδΟΩ Ὀποογίδιη ἔτοπὶ ὙΘΓΥ ΘΑΣΪΥ {ἰπ|οὸ8, ὙΠΟ 
Ὀεδβί Ἔχρ δηδίίοη οὗὨ 1 ἰδβ ργοθδΌΥ [μαὶ οὗ )6 
θα, νυ ἢ μᾶς Δηδ]ορίε5 ἴῃ [86 Αταῦϊς, δπὰ 15 
ΤΟ]οννοὰ Ὁγ Πδῖμο, Βαυπιξ.,) Ὠ οἰ ἰΖος ἢ, ΚοΙ], 
Κηοῦ., ἄςο., ννΒο τοζαζά 11 δ8 οὔ βία] τηθδῃ- 
ἵῃρ “τπλιτιοὰ δηὰ 5ἰηρίε" (ςἶ. [6 Οεπηδη 
ἰεάϊ): οἴβεῖβ ( οϑοππὶ., Οεβεη., Ὠθ ὙΝ εἰῖο, 
ἄς.) ϑυξρεβί "" Ὀοηὰ δηὰ ἔτγεο," οὐ “"" οοηβποά 
δηὰ δὲ ἰδγρο:" οἴδεῖθ (ΚιηΟδΙ ἀπά. ϑοπὶθ 
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16 ϑὴ δα Πουῖ168) “’ ργεεϊουβ᾽") (Ὧπά 80 βδυξ 
ὮΡ δηὰ συλγάοά), δηὰ ὁ" Ὑ116᾽" (πὰ 80 περ]εςῖ- 
δα): οἴμετβ (Επτϑῖ, ὅς.) “μὲ γγ8ο 18 τεβί γαϊ πο 
δηά δδ νυῖο 15 15 ΟΥ̓ τηδϑίοσ,"" Ὡς ἢ ἰ5 δ0- 
ΒΔΕ 4}}ν ἰάοπεῖςδὶ ἢ (μδὶ οὗὨἨ Κατηρῆ., “" πε 
ὙΠῸ 15 ποῖ οὗἉ 1] ἀρο, ἀπά δ ψο 18 50, δηά 
τδεγεΐοσε 15 ἱηάδορεηάεηϊ :" αἰ αἰΐα. 

υὉ΄. 42. 

Τις ΤΧΧ. [ἀπὸ κεφαλῆς ἀρχόντων ἐ 
θρῶν δάορί5 ἔπ6 τεπάετγιηρ βυξξεβίθα ἴῃ ἴῃ 6 
ἔοοϊ-ποῖο. 80 δ δίεσ, σδϑεῃ., Μδυσ., Καπιρῇ., 
Ἐπτϑὶ, νοζξιο, ἄς. Τι15 τον ἰ5 5 ΓΟΉ ΡΥ 
βυρρογίοα ὈΥ ἴδε Ηεῦτενν οὗ [υὰξ. ν. 2 (5:6 
ποῖθ). Οἴδεῖβ ἱπάεοὰ (Οδρρεΐαβ, ὙΙ τη ρα, 
Κυοδεῖ, ΚοεΙϊ, ϑοιργδάογ, ν οΪςκ, ἄζς.) τϑηάοσ 
[Π6ὸ νοστὰ "ΒΡ ὉΥ ““δῖγ,"" δ8 ἴῃ Νυπι. Υἱ. "ς ; 
οἔ [μεν. χχὶ. το; δὰ δι. [86 ραβϑᾶρὲ ννου]Ἱὰ 
ται: ὁ ἔτοτα ἴΠ6 ΠαῖτῪ Βεδά οὗ [6 δῃοαν ;᾽ οἔ. 
ῬΞ, Ιχνἱἱἱ. 21. Ὑβοψογὰ ΜΒ 15 μούγενοσ ΒΟΓῸ 
ἴῃ {π6 ρυγταὶ. ΕἸΠΟΣ ννΑΥ [86 οἶδιι96 φοπησοῖβ 
1156} στ 1[μ6 νογῦβ ἴῃ [86 ῥγοσθάϊηρ οἸδυι565: 
41 νν.}}} τλδῖκο ΤΥ αὐτοῦ ἀγηκ νυ Ὀ]οοά, 
Δηὰ ΤΥ ϑιγογὰ 5}4}} ἀδνοὺγ ἤεβῃ; στἢ Ὧ 
ἔγοτα) ἴθ ὈϊΪοοά οὗ ἴδ 5|δπ, δπὰ νἱἢ (ΟΥΓ 
ἐλοὰι 186 οΠο οὗ [86 ῥγίηςθβ" ΤὍδδ γεπάσγ- 
ἱπρ οὗὨἩ (δὲ ΑΟΥ., ἴῃ [ἢ]5 ρίδοα δηά ]υάξς. 
Υ. 2, σδῃηοΐ ὃ6 πιαϊηἰδ θά, 

ν΄. 43. 
ΤΟ νογὰ “" ἢ 18 συρρι θὰ ὉΥ [Π6 

ΑΟΚ., 885 ΌὉΥ 16 ΧΧ. εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, Ὀυξ πεοεαϊοοοῖγ. ὙΠῈ ἰγϑῃϑ- 

ΘΕυΤΕΒΞΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙΠΙ. ν. 1, 2. 

Ἰδϊίοη οὗ ἴθ τνογάβ, πονσόνοσ, νος [85 
θδθπ νδγ οὐ! σίνεη, πγυϑὲ ἀορεηά προ [μδὲ 
οὗὨ {6 νοῦ, 12). ΤὍὨ15 νεστῦ ἴῃ Καὶ δηὰ 
ῬΙΘΙ τρθδη8 ὁ"ἴο βουηά.᾽ δηὰ «δἷϑο “"ἴο σὸ- 
Ἰοίςο," οὐ "“ἴο υἱέεσ ργαΐϊϑο;" δηὰ ΡΠ ΊΠΤΟΥ 
ἐἐἐρ Ἰδυά,"") “6 ργαῖ56,᾽) οσ “" τοὐοῖσθ 'η" : 
ἔον Καὶ, 158. ἰχὶ. γ1 ἕο Ριεὶ, ῥβ. 11. 16). 
Το ἰηἰγαηϑεῖνο 96η565 οὗ (π6 νοτῦ ἴῃ Καὶ δὰ 
ΡΙΕ] ἃγτὸ ἔουμά 4150 ἴῃ 115 ΗἸΡὮΙ ἕο (ε. 5. 
Ἰοὺ χχῖχ. 13; 5. χχχῖὶ. 11). ὙΠΟ οδῃ 
1οη Ὀδ6 ηο ἀουδὲ (παξ (δ6 ἰγδηβϑίενο 9θΏΒ6, 
1πουρὴ τ ἀοεβ ποῖ δοΐυ δ] οσςυΓ, 15 δά πι15- 
58: 0]6 ἰη ΗΙΡἢ; ἂδπὰ νγὸ ἧδνυθ, ἴῃ 41} 1κ6]}1- 
Βοοά, 8ῃ οχδηλρὶο οὗ 1 ἴῃ 1π6 ντογάβ Ὀείοσε 
υ5. (8ο Μυΐς., “1, δυάκδϊα φοηΐεβ ρορυϊυσα 
6118 -᾽) ϑδγηδγ., δηἃ τΏΔΩΥ [ονν δ δυϊ ΠοΓ 65 : 
Πλδῖῆο, Βαδυπιξ., ϑοδυϊίΖ, ν οἷςκ, Ηεσγχ,, Κηοῦ., 
ϑοβγόάογ, νοριθ, ὅς.) ΟἿΟΣ τεπάοηρβ 
ἃ1Ὸ (1) "Ο γε πδίίοῃϑβ, οδυϑθ ἢ] 5 ρεορὶς ἴο 
το]οῖς  (ΑἸθηρ, Νδίεσ, ζο.); (2) ""Ο γὲ π8- 
τἰοηβ, ῆο δῖ Ηἰβ ρεορὶο, τεοὐοὶςς " (Ααυϊδ, 
Τποοάοϊ., 1υἵδος, Ἀοβρημι., Ενναὶὰ, Μδυγ., 
Οεαβεη., Εὔσϑὶ, ζο.). Βυΐ οὗ {με56 ἔνο [Π6 
ἔογπιοσ ἀοθβ ποῖ 5 [Π6 σοηΐοχί, ΠΟ στϑᾶϑο 
θείης δϑϑιψηδά ἴῃ 1 ΨὮΥ ὁ’ (Π6 πδί 5" 5Βδουϊὰ 
σᾶυ88 ἸΟΥ ἴο Οοά᾽ἶβ ρεορὶε; {πὲ Ἰαϊζες ἰ5 οὔ-- 
Ἰοσξοηδοϊθ, Ὀδοδιιϑ6 18 δϑϑιιπλθθ Δῃ δρροβϑιοι 
δεΐννοεη ἸῸΣ «δηὰ ὯΝ)2, σῆς ἢ ἴοι ἃγδ 
ξεπεγα (Βοῦρα ποῖ πηίνεγβδγ}) σοπίτα- 
ἀϊσεϊσυϊθποά, ἀπὰ Πότ ϑθοτὴ ἴο Ὀδ6 ἐϑρος Δ} 
50 ἔτοπι ἴἢ6 ἴθῃοσ οὗ πὸ ψνμοῖὶς ϑοηςρ (ςξ. ν. 
21), δηὰ ἔτοπι ἴδε ἀϊβογεηοθ οὗ πυϊῦεσ ἴῃ 
1Π6 πουῃ8. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΞΚ ΧΧΧΙΠΙ. 
1 746 νιαγεσίν οὔ Οοά, 6 71: ὀἰεεείμρε οὗ 116 

διυείυε ἐγέδας. 46 72:4 ἐχερίίεπον ο7 75 7γαεί. 

Α' Ὁ τλῖβ ἐς τπεὲ δ] βϑίηρ, ᾿ Βεγο- 
νι Μόοβεβ ἴῃς πιδη οὔ (οά 

Ὀ]ε5βοα τὴς οὨΠ]Πάγεη οὗ 15γδθὶ Ὀείογα 
ἢ]5 ἀολιῇ. 

2 Απά ἢε 5414, Τῆς ΙΟΚΡ ολπιε 
ἔτοπῃ ϑιπδὶ, ἀπά γοβϑαὲ ὉΡ ἔγτοπι δεὶγ 
πηῖο ἴπδπὶ; δα ϑβῃἢιποά ἔογῃ ἔτοπι 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΠ. ΒΙ]οϑϑίηρ οὗ Μίοβοβ. ΕῸΣ 
ΘοΠΟΓΑΪ τοπλαγ 5, 566 Νοίο δ οηὰ οὗ σμαρῖεγ. 
Το ΒΙ]οβϑίηρ σοηΐδιῃ5 ΑΣ δη [πίγοαυςίοη, 

νυ. 1τ---ς; (2) 186 Βεοη 
οἡ ἔπε Τ Ρος Ἰηάιν! 14}, νυ. 6---2ς; (2) ἃ 
(οποϊυϑίοη, συν. 26---29. 

[ ννᾶ5 πο ἀουδί βροκδη ὈΥ̓͂ Μοϑβεβ, ργοῦρδΌϊΥ 
Ου ἴῃ 54Π|6 ἀδὺ δηὰ ἴο ἴῃ 52Π|6 4556 Ὁ] ἃ5 
{η6 ϑοὴξ (ΧΧΧΙΙ, 1--42).) 85 900ῃ 85 ἢδ Γδ- 
ςοἰνοά (ἢ6 στοπεννθὰ ποίῖςθ οὗ [5 ἀρργοδοῆὶπρ 
ἄἀδοθᾶϑθο (χχχίῆὶ, 48), δηὰ ι.ι5ῖ θεΐογε ἢ6 δϑςθηά- 
οὰ Μουπί Νεῦο. {{π.κ8 ([ὴ6 Β]οββίῃηρ οὗ [δοοῦ 
σεη. χὶχ), ἴο ννῃιοἢ [ἃ Πᾶ5 84η ἱπιίϊπηαΐθ 
οὐξῇ ἱπάθροπάξηϊ σογτεβροηάθηοο [Πτουρἢ- 

ουξ, 1ξ 18. [Π6 50]6 πῃ ἕδγεννο!! οὗ [6 δαγίῃ]Υ 
μεδὰ οὗ 16 γδάσθβ.0 Α σοπιραγίϑοη ννἱῖ Ορη. 
]. ς. ΜῈ} μον μονν (6 Ὀ]εβϑίηρβ υἱίεγεα ὉΥ͂ 
Μοβϑεδθ οὐδ [Π6 ϑόνθγαὶ ΤΓΌδ5 ΡΑΤΕΪΥ τερεαῖ, 
ΡΑΓΕΥ οπϊάσχο δηά ϑιρρίεπιεηΐ, δηᾷ οι θ 1 ΠΊ65 
ΤΩΟΘΙΕΥ͂ ΟΓ ἐὐὲπ σένεγθθ, {πῸ ργεάϊςοηβ οὗ ἴδε 
ἁγιηρς Ϊαςοῦ. ΤῊΣ σμαγαοίζογϑειοβ οὗ (Π6 Β]ε55. 
ἰπξ ἅτὸ βιιοἢ 45 (ἰϑη πο. 5.11 186 ρίδοθ ἡ ]Οἢ 

ἰσοπϑ ρσγοηουηςεξά. 

1ἴ οσςσυρίοβ ἴῃ [86 Ῥεπιδίθυςδ, ὈΟΪὮ 85 ἴο {Ππ|6 
πα οἰγουμπηδίδηςθ, 

ἼὨΙ5 σμαρίεσ, ἴῃ δε κῖπρ σοπίγαςὲ 1 (ἢ 6 
δὲ, 15 ρογυδάθά ὈΥ ἃ ἴοπο οὗ ΒΔΡΡΥ͂ δυβυγυ. 
[1 15 ᾿ἱπάοοὰ δίθηρ ἴο υ.86 διιρίςίοιιϑ ννογάβ 
ἴῺ ἃ Ἰοανθ-ϊακίης; Ὀὰϊ (6 τοί] δῦϑοηςθ οὗ 
ὙΨΑΓΠΙΗΡ δηὰ τοργοοῦ ᾽45 Ὀδοη ΣΙ ΒΕΥ ποίθά 
88 ἰἸηἀοδης παῖ Μίοϑεβ 15 ΠοΓδ ἱηρ οὗ 
1ῃὴ6 Ιάθ4] [βϑγδοὶῖ, οὗ ἴ86 ροορὶς οὗ σοὰ 
85 ΠῈῪ πιρηΐ δηά ᾿νουϊά πᾶνὸ Ὀθθη Ὀυΐ ἔος 
{Π6ῚΓ Ῥογνογβθηρβα, γαῖποῦ (ἤδη ξογε θην τυ Βδῖ 
νοι ά ἴῃ ἕαςξ ὯὍ6 (6 ἔλίβ ἀπὰ ἔογίυπος οὗ 
(ῃ6ὸ Ὑννοῖνο Τυῖρεβ. Α5 1ποη ἴπ6 ϑοὴρ 5εῖ8 
ἕο (Π6 σία 65 συ ἢ ν οἢ οὐ 5 ̓υϑξϊοο 
Ψ1}} νἱδιῖ [5.86] 5 (Δ]}, 980 ἀοεβ ἴμ6 Β] θβϑίῃρ ὅ6- 
βου (6 ΒΊΟΥΥ δηὰ ρτεδίηθθθ νης σου]Ἱὰ 
ἔγοπι Η5 ΤΏΘΓΟΥ στοννὴ [5Γ86}᾿8 2 ἘΠ 11 Πη655. 
ΤΠΟ ϑοηρ δηὰ ἴπὸ Β]οϑϑηρ ἀγὸ (ῃογοίοτε σογ- 
τοδροηάοηξ, δηὰ τη δ}ν ϑιρρίοηθηΐαδγυ. 
ΤΠ ἔοππῃ ἰηΐο νῆηϊοῆ (ἢ6 Β]ὀαϑιηρ 15 ἰσοντῃ 
ΘΧΠΙΌΠ5 [Π6 ϑϑνογαὶ (ΥἸ65 σοσ ΟΡΟΓΑ ΠΣ, ΘΟ ἢ 
δορογάϊηρ ἴο ἰἴ5 ρϑου ας ομαγαοίοτϑιῖο5 δῃὰ 



ν. 3-.-6.] 

τηοιηξ Ῥᾶγδη, δηά ἣἢς οδηιο υἱτἢ ἴδῃ 
τῃουβϑαπάςβ οὗὨ 84ϊπῖ8: ἔτοπχ ἢ18 στρ 
μη τυοπὲ ἴα ΕΓ ΔῊ ἔογ τῃεηι. 

41 Ὗσελ, ᾿ς ἰονεά τς Ρεορὶε; 41] ἢ 8 
ΒΔ 1η3 σγέ ἴῃ ΤΥ Παπά: δηά {πῈῪ δῖ 
ἄονγῃ δὲ Τὴγ ἰδεῖ; δύ ομ6 80.411 γθ- 
ςεἶνε οὗ [ΠΥ νογάϑ. 

4 Μορεβ σοπιπχδηάεά κι. ἃ ἰανν, ευεη 

εἰγουπιϑίδησος, ἔοσ ἴα δοσοιῃρ ἸΞμπηοηξ οὗὨ {Π6 
ΠΔΈΟΩΔΙ τηϊςϑοη. 

1--δ. [Ιηπἰτοδυςοηῃ. 

1, Μο:ε: ἐδε »ιαπ 9 Οοα] ΤΏ βᾶπιὸ {116 15 
ξἴνθη ἴο Μοϑεοβ, [οβῇ. χὶῖν. 6, δηὰ ἴῃ [ῃ6 μοδάϊης 
ΟΥΡ5. χε. σε χσϑ8. ἰχ. 6: Κ. χὶὶ, 2. ὙΠῸ 
ἐχηδη οὗ Οοὐ᾽" ἰη ἴῃς ΟἹά Τοοίδημθης 5. ΟμΘ 
20 15 ἔανοιτοὰ σι ἢ ἀϊγοςξ σονοϊδιίοηβ, Ὀὰξ 
ποΐ ΠΟΟΘΘΒΑΤΙΪΥ δη ΟΠϊςοϊΔ] Ῥιορμεῖ (μπάδῥῃ). 
ΤΟ οσουποποῦ οὗ ἔπο ἘΠ|6 Ποτὲ 8 πὸ ἀουδί ἃ 
τοκϑῃ {παΐ {6 Β)οβϑίηῃρ ννᾶβ ποῖ, 88 γγ)ὰβϑ [ἢ 6 
ϑοηᾷ, ἰγαηϑοῦ θεά Ὁ Μοϑοβ αἰπιϑοὶξ, Οἵ. χχχίὶ. 
22. 

Μοθεβ ἤδη δῈ βροῖε ἴξ μβδὰ πο ἀουδέ 8 
ςοδάϊυϊος (ςἔ. χχχὶ. 14 544.) δπά ϑ5ι::ςσθβϑοσ 
Τ7οβδυδ ΌΥ ἢὶ5 δάθ, γῆο «ἰϑὸ βμβαγοὰ ἴῃ (ἢς 
Ῥτορδοῖῖς ορὶΐ ΟΥ̓ ΒΟ 186 Β]δβδίηρ νγ 88 
αἰοϊαἰοά, 

4--ὅ. ΤΠ ρΓοσγίουϑ ρἰνίηρ οὗ {Π6 Πἃἂνν ἔγοπὶ 
δ81ηΔϊ], δηὰ δρροιηίσηθηπς ἐπογθῦυ οὗὨ 15γΓδεὶ ἴο δ 
Οοά 5 Ρεσυ αῦ ροορῖθ. ὙΠα ὈΪεβϑίηρβ οὗἁ [16 
ἱπαϊνϊάυδ] ἰσιθθ5 βργίης ουἱϊ οὗ (σοά 5 τγθγοὶθϑ 
ἴο ἴ86 πδίοη, δηὰ δοῆοθ δ ἱηἰσοάιιοθά 85 
{ΠΕ γε βυπιπιεὰ τρ (υν. 16---29) ὈΥ͂ Δη εὑ- 
ἸΟῪ οὗ ἔδο στοδὶ ργιν  ]ερεβ ρογίδι ηηρ ἴο [5Γ86] 
ἃ5 ἃ ΜὨοΪθ. 

4. Τόε ΠΟΚΡ εαριὸ ὕγονι διίπαὶ, σπάᾶ γοϑο ερ 
ον» δεῖν, ἄς. ΒΥ “8εῖγ᾽" ἰ5 ἴο Ὀδ τπάογ- 
βἰοοά [Π6 πηιουηίδιη-ἰδηὰ οὗ [86 Εάοπκῖοδ, δηά 
ὈΥ ““πιουηΐ Ῥαγδῃ᾽" (οἷ. οη Νυπι. Χ. 12) ἴΠ6 
ΤΑ ΜὮΙΓὮ ἔοσπτηβ ἴπ6 πογίμοττι Ὀουπάδτυ οὗ 
186 ἀεϑοτέ οὗ δηλ. ὙΠυ5 (ἢδ6 ν. ἕο ἃ 
ΡοΟΘΙςοΔ] ἀεθοπρέοῃ οὗὨ ἴδε ναϑὶ ἄγεπᾶ ὩΡΟη 
ὙΥΒ Οἢ 86 φίογιουβ τηδη! εϑίδέοη οὗ {πο 1, οτά 
ἴῃ [06 σινίηρ οὗ ἴδε (Οονεοπδηῦ ἴοοϊ ρῥἷδοϑ. 
ΤὨΘ ἰ5 ἰπυϊαϊδά Ιυάξ. ν. 4) 5, δπά 
ΗδΔὉ. 1}. 3, “Πότο Τ ΠΊΔΠ 15 ΘΥΠΟΏΥΤΣΏΟΙ5 ὙΠ} 
ϑεῖγσ. ΟΝ. αἷθοὸ 5. ΙΧυἹἹ]. 7, 8. 

«υἱλ ἐεη ἐδοισαπάᾶε 97 :αἰπ!:] Ἐδηάογ, ΥΣ Οσα 
διαιᾶπὺ ἴθ ὑμπουδαπάδ ΟὗὨ ΠΟῪ ΟΣΘ8: 
11ῖ. ἔτοπι τηγτίδ5 οὗ ΠΟ 1 π655, 2. 6. ΠΟΙΥ δηξεῖϑ ; 
ςἔ, Ζεςδ. χὶν. ς. δ8εὲ6 Νοῖβ δὲ επὰ οἵ [δ 
σμδρῖοσ. 

8. δε Ἰουεά δὲ ζ [ἢ “ἢ Ῥϑορῖεβ, ἢ 
ἰ.ε. (6 Τ νεῖν Ταδοβ, ποῖ ἴδ Οεηαϊεβ. ΤῊΡ 
Ἰδτίου ϑθῆϑο, δβιιξεσίεὰ ὈΥ 5οῖηθ, 18 Βοῖδ ουἝξ οὗ 
ἶδοθ. 

᾿ αἱ! δἰε ταἱἷπὶ: ἀγὸ ἐπ 1207 δαμ] ὍἘδ ἴεστ 
521η08 Τοίετβ ἴο σοί 8 σδοθθη βθορὶο Ἰυ5ῖ Ὀ6- 
ἔογο βροΐκοη οἵ. Οἱ. νι. σᾶ, δζ; ἔχ. χῖχ. 6: 
Ὁ 8. ΥἱἹ. 1:8, 2:1. ἼΤ6 οἰἰδηρο ἔγοηι πὸ (Ὠϊγὰ 

ΡΕυΤΕΞΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΧΊΙΠΙΙ. 

τῆς ἱπμεγίδηςε οὗ (πε σοπρτερδίίοη οὗ 
]λςοῦ. 

ς Απά ἢε ννγδβϑ Κίηρ ἴῃ εϑῃυγυη, 
ψΠδη τῆς Πεδάβ οὗ τῆε ρεορὶς σμά 
δας τΠ068 οὗὨἉ 5γ26] νγεσε ρα μεγεά ἴο- 

ΕΓ. 
ω 47,εὲ Εοιυθοη ᾿ἱνα, Δπά ποῖ ἀΐε; 
δηά ἰεῖ ποΐ Ὦ]5 θη δὲ ἔενν. 

ἴο ἔπ δοοοπά Ὦ, ΟΥ̓ Υἱοθ γϑῦβδ, 15 ποῖ υῃ- 
ςοπιοῦ ἰῃ Ηροῦτονν ῬύτΠγι Ὁ ΧΧΧΙΪ τς: 
Ῥβ. ΧΙΙΧ, 1ς---ῖο. ὙΠῸ οχρίδηδίοη ϑυρεοϑιοα 
ὉΥ δνογάϑςνν. δος γαίογ, Κ οὶ], ὅζς., “" 811 [26 
ΒΟΙΥ δηρε}8 νγαῖῖ ἀροὴ Ηἰπ,᾽) 566 1158 1658 δι:}}- 
ΔὉ]6 ἴο ἔπε ἴθηοσ οὗ ἴδε ςοηϊεχί. 

4. ἡΜοτε: εο»ε»απάσα τς α ἰααυ] ὙΠουρῃ 
Μοϑο5 ργοῦδοϊγ ἀϊά ποῖ ἰγδηϑοῦθα [ἢ15 Β]ε55- 
ἴῃς, γεξ δὲ ῥγοῦδοὶυ υἱίεγεὰ ἴΠεϑε ννογάβ, 4]- 
πουφσῇ Πα Ὠἰπιϑο ἢ 15 ἴἢ}8 τεξειτεὰ ἴο ἴῃ ἴπῸ 
τϊγά ρεβοη. ὙΠῸ ἱπβρίγοὰ τ οσβ, Βροα ΚΙ 
655 (Ποῖγ ον οσγάβ δηὰ ἴῃ {μεσ ον ρούβοῃ 
ἴλη ἴῃ [6 πδπῖὸ δῃηὰ νογάβ οὗ {πὸ ϑρισι 
τ Ὡς ἢ πιογοᾷ ΤΠοπὶ, ΠΟ] ΌΘΠΕΥ τείοτ ἴο {Π6η}"» 
Θ6Ϊνο8 ἰῃ [(ἢ18 ΟὈ͵δοῖῖνο τναΥ: οἴ. Νυπι. ΧΙ. 1; 
ΤἸΤυάγ. ν. τς; 5. χχὶ. [σγουρβουαῖ. [Ι}ὼ0 ἴΠ6 
νογὰ “8 Μοβεβ ἰἀθηςῆε5 δἰ πΊ9ο 1 1 [Π6 
Ῥεορῖθ. Οξ, Ηδϑ. 111. σο; 10}. χῖχ. 24. 

δ. δὲ «υαἹ κἀἰη] λίθου, 9 ὈθοδχαΘ 
Κιπκ, ἰ. ε. ἴθ [νογὰ, ποὶ (45 Αὔεπεζ.,  δίδῃ!., 
1... ὅς.) Μόοθδεβ, γγῇο 18 πεύεσ βροΐκθῃ οὗ δ8 
ἃ “ Κίηρ." 
εδεγμπ] ΟἿ. χχχιϊ, ὡς. 

6--26. Β]εββίηρβε οἵ ἴ:6 Ὑτῦε5 ἱπάϊν!- 
ἄἀυλ]}}γ. 

6. Ἀουΐεη. 
ἐξέ ποὲ δὶ: νιοη δὲ ζαὉ} ἴὰξ, ““4ἃ πυπηθετ." 

ΤὨ6 περαῦνο ρασίὶοἷο 15 βι ρρ] θὰ ἴῃ τς Α. .. 
ἔγοηι ἴ6 ῥγεςράϊηρσ οοηϊοχί, δηάᾶ, 50 ΤᾺΣ ἃ5 
ΠΟΠΟΟΓΏ9 ἴῃ6 86η96, ΓΙΡΏΠΪΥ. ὙΠῸ ἴοστῃ ὁ’ ἃ 
ΠΟ ΟΣ "ἡ τηθᾶη8 “ἃ ΠυΠ ΟΣ," συ ς ἢ 
85 σουἱὰ δ ΘΑΒ]}Υ οουηϊοά. ΟἿ ἵν. 2); Οϑη. 
Χχχχῖίν. 42.θ.Ό ὍΤῃδ υ. ἴδ5 ᾿Γοπιϑο5 ἴπδί [86 
{Π06 5}4}} δηάυγο πὰ ῥγοβρεσ, δηὰ 1ἴ8 ἴθῃοσ 
ἰ5 ἰῃ οοπίγαδε Ὑἱὰ ἰπδὲ οὗ Οδη. χίϊχ. 2, 4. 
Υες ἰἴ πιυϑὲ Ὀ6 ποίοά (παῖ ἴῃ6 ἰτῖρο βαά ἀθ- 
στγοδϑοα δἰηοο ἴ6 Εχοάιυ5, οἴ, Νυπι. ἱ. Δὲ 
1 χχνὶ. 7; δηὰ αἷϑο (πδῖ ἴῃ ᾿δίογ {{π|68 115 
ΠυχΊ οΓ5, ουθη ἤθη σουπίοα ΜῈ} [6 Οδάϊε5 
δΔηὰ [Π6 Πα] οὗὐ Μαπαδβϑοῦ, ψογα ἔδνσοσ ἴδῃ 
[ηδὲ οὗ [56 Ἐδυδοη 68 δίοπο δὲ ἔπε σθηϑιβ οὗ 
Νυπι. ἱ. (ΟΕ σ ἴσου. νυ. 18). ὅδ ὈΪεβδίηρ 
οὗ {6 ἴοχὲ ϑϑοῦβ {πογοίοσο ἴο Ὀ6 80 ννογάϑα 85 
ἴο οἝΙτῪ ὑ]ἢ ἰξ ἃ ννασγηΐηρ. ὍὙ8ὸ Ἀσυθεηϊο5 
ἴοοῖκ ροβϑοβϑοίοη οὗ {86 ϑουΐμοσῃ ροσίίοη οὗ [Π6 
Ἰαπά ςοηπηυετεὰ εαϑὶ οὗ Τογάδῃ, ἃ ἴδγρε δηὰ 
{εγἘΠ1ὸ ἀϊδέγςς τῖβουξ ἀείεττη!πδία ὈουπάλσΥ 
τονγαγάβ πὸ ΕὰρῃγαίεβΊ Οοςυρίοά τ} ΠΕΙ͂Γ 
δοτάὰβ δηὰ ἤοςκϑβ, ΠΟΥ ἀρρϑᾶσγ, ϑοοὴ δῇοσ [ἴῃ6 
ἄλγε οὗὐ 7]7οβϑδυλ, ἴο αν ἰοβὲ δεῖς ΘλΓΥ 
ΘΠΕΙΥ. ΤΠΟΥ οουἹὰ ποῖ Ὀδ τουϑεὰ ἴο ἰδκ6 

Ο2Ι 



ὈΕυΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΊΙΠΠΙ. 

αἵ ΪΜλ3534}, σημαὶ τυ ννψῇοπι ἴποιι ἀϊάσε 
δίγινα δὲ ἴη6 ννδῖεγβ οὗ Μεγρδῇ ; 

9 ὟΝ ο 5αἰά υπῖο ἢἰ5 ἔδίμεγ δπά ἴο 
ἢ]5 τπῃοῖδογ, 1 να ποῖ βθεη Πίηι; πεὶ- 
{πεν ἀϊά ἢς δοκπον]εάρε ἢ᾽58 Ὀγεΐῆγθη, 
ΠΟΥ ἰζηενν ἢ18. οὐγῃ σΠΠ ἄγε: ἔογ {ΠεῪ 
ἤλνα οὐϑεγνεά [ΠΥ ννογά, δῃηά Κερὶ τῆν 
ζςονθηδηζ. 

922 [ν. 7-- το. 

η ΦΑπά 1}}8 ἐς ἐδὲ δίδεσιπρ οὗ 7ὰ- 
ἀδῃ: δηά ἢς 8:4, Ηξδαγ, [ΟΚ. τῆς 
νοῖςε οὗ Τυάλῃ, ἀπά Ὀτίπρ πῖπὶ ὑπο 
ἢΪ8 ρεορὶε: εξ 5 μαπάβ δε βυβιςϊεης 
ἔογ ᾿ἶπι; δπά δὲ του δὴ Βεὶρ ἐσ ῥίπι 
ἔτοπι ἢ18 ΘΠ ΘΠ, 168. 

8 4 Απά οὗ [,ονὶ ας 84ϊ4, “ 7 εὲ 
τὰν ΤΒυπιτλΐπὶ ἀπά τὴν ὕτιπι ἐς τ. 

« Ἐχοά. 28. 
30. 

Ι Οε, 
2: ἐξρυε 
Ζεκεᾶ, δι. ΤῊΥ ΠΟΙ οπα, ννβοπὶ ἴδοι ἀϊάθε ργονα 

1πεῖγ ρατ ἴῃ ἴπ6 πδῆοηδὶ τϑηρ ἀζαϊπϑὶ [δΌϊη 
(ςἔ {μάε. Υ. τς, 16); ΠΟΥ αἰδβϑιραῖοά [Ποῖ 
ΒίΓΕΠΣΊΝ τη αἰδίδηϊ Ἔχροαϊ! οη8, σλγτιθα 8οπ)6- 
Εἰπιε8 8ἃ8 ἔδσ ἃ85 ἴῃ ΕἸρηγαίοβ, ἀπά τὑπάογς 
ἴλίκεη πὸ ἀουδῖ ἴο ρῥγονϊὰθ ραβίιγοβ ἔου {Ποὶγ 
ταῦ] ΡΙ γηρ βοςκς (οἴ. στ (ἤτγοη. Υ. 9, 1ο, 
18 544.);} δηὰ {ΠῸῪ ἀο ποῖ ϑεθὸπὶ ἴο ἢδνο 
ςλγοὰ ἴο σοιηρίεῖο {πΠ6Ὸ σοπηυσβὲ οὗ [6 ἰοττ- 
ΤΟΤΥ οὗ ψὨΙςἢ ΠΟΥ ἰοοῖς ροβδβοββίοη δῆϊοσ ἴῃ6 
νἱςζογθδ ονοῦ δίμοη δηὰ Ορ: ςοἕ. Νυπὶ, χχχὶ!. 
ἃηὰ ποίεβ. Νὸ ᾿υάρε, ργορμεῖ, οὗ πδίίοῃδὶ 
ΠΕΙῸ ἃσοϑο οι οἔ ιηῖς {πῦε; δηὰ, δὲ. (δε τὸ- 
ΠΟΠΓΥ αἰϊϑοονεγοὰ Μοδθιῖο σἴοηθ Ῥγόνεβ, ἴῃς 
οἰ68 δϑϑίρῃθά ἴἰο ἴῃς Ἀθυδθοθηϊο8 ΕΥ̓ [οϑδυᾶ 
ὙΕΙῈ ἔογ ἴῃθ πιοσὲ ρατί ντεβίεδ, ᾿Ῥαγ]Υ οΥΓ 
ΠΟΙ, ἔτοστὴ ἴποπὶ [δ6 Μορδιῖεβ, ἢ 
ὙΠοΠὶ ΠΟΥ ἰη 4]} Ἱκεϊμοοά Ὀεσᾶπιθ σγδάιδ!}ν 
ΤΟ ἱπίοτηϊχοά, (866 δϑοβίοϊ πηαπη, “ 6 
διθρεβῆυθ Μεβδ᾽8, ρρ. 36 844.) 

ΤΠο {πε οὗ δἰπίθοπ, νυν μιοἢ νου]ά δοσογὰ- 
ἴῃς ἴο ἴα ογάϑγ οὗ Ὀἰγ ἢ σοπιθ ποχί, (που ρὴ οὗ 
σοῦγϑο σοι ρσγοῃοηάδὰ ἴῃ (Π6 φϑηογαὶ ὈΪΘσβιην 
Ὀδεδίονγοα ὕροὴ {π6 ννῇο]θ ρεορῖθ, υυ. 1--- ς δηὰ 
46---29, 15 Ὠοΐ ἤοΥα παιηθά, Γἢ15 οἰ βδίοη ἰδ 
οχρ δἰπεὰ ὉΥ τεΐογοηςς ἴο ἴπ6 ννοσάβ οὗ [ασοῦ 
ΠΟΠΟΟΓΏΣηρ δίπιθοη, Οδη. χ]χ. . ΤῊ15 ἰπιῦ6 
ἢ [δνὶ ννὰ5 ἴο 6 “"βοδίίζογοα ἴῃ [5γδε].᾽" 
Το ΠἸΑΙπηθηΐ οὗ [ἢ 8 ρυθαϊο οη νγᾶ5 ἴῃ {πὸ 
᾿ᾶ36 οὗ 1[,ενὶ 580 ογάἀογθάὰ 85 ἴο σδτῦ ΜῈ [ἢ 
Βοπουῦ δηὰ ὑ]οβϑίηρ Ὀὰξ πῸ ϑις ἢ ΓΟΥΟΓΞΑ] οὗ 
ὈΠΙΞ τος ἰ5 ργαηίθά ἴο ϑηθοη. ἘἈδίμοῦ 
δὰ (ἢϊ5 Ἰαϊίογ {ἴπ0ὸ δά ἀθὰ ποὶν σἰπβ ἴο ἴποϑδ 

ΜΠΙΟἢ [Δοοῦ ἀδηοιησεὰ (ςἔ. Νυπι. χχν.). 
Αςςοογαάϊησῖγ, ἰπουρἢ τ ΠΟΠΊΘΓΟΙ5 δὲ [δ6 
Ἐχοάιυ, [ἃ δὰ ϑυγρυ 5 ΠΡῚΥ ἀϊπιϊπἰϑμοά Ὀεογε 
δε ἀοαῖ οὗ Μοϑβϑβ; οἴ. Νυπι. 1. 22, 22 ἢ 
Νυπ,. ΧΧΥΪ. 12---14.; δπά ουπὰ ονυθητ Δ ΠΕ} Δη 
δάραημδῖο ἰοΥ ΤΙ ΟΤΥ ὙΠ ΠῚ η ἴΠ6 ᾿Ἰτη]5 οὗ Τ]υἀδῇ. 
ΟΕ. ]οϑἢ. χῖχ. 2---ς. ὍΤΠο {ΠῸ6 ἰ5 πιοπιοποὰ 
85 ΤῊ ΚΙηΡ σογίδίη σοπαηιϊιοϑίβ δίοηρ ΜΠ [- 
δὴ, Τ[υάξ. ἱ. χ7; δηὰ 15 χοῦ Δ] ““ ἴΠ6 τοὸπὶ- 
ῃδηΐ οὗὁἩ [Π6 ρδορ θ᾽ βροκθη οὗ, σ Κ. χὶϊ!. 23, 
85 σοπϑιππρ, ἰορείθογ νυ ἢ [ἀδῃ δηὰ Βεθη- 
᾿άτηϊη, ἴμ6 ἔογοθβ οἵ Κθμῃοῦοδῖη. [ἢπἰδίοσ ἢ15- 
ΤΟΓΥ ἴδ6 ἔλΠ}]165 οὗ πε δ: Πηθοπε5 ννογὸ ποῖ 
ΟἿΪΥ 511}} οχίδηϊ, Ὀὰϊ πιδάθ οογίδιη σοπηιϊιοϑῖβ 
ἰῃ ἴδε δου, στ Οἢτο. ἰν. 24 544.) δι)ὰ 29---42. 

7. 7062}. 
ὀγίηρ δένι μπίο ῥὶς ῥεοῤ᾽ δ] Ἰλοοῦ (Οεη. χΧ] τ. 

8, 9) δ.δὰ ρῥγοάϊοϊοα ρ]ογίουβ διισοθββ ἸΏ Ὑγαγ 
(ο 1815 Π06. Μόοβϑθβ πονν, ἰακίῃρφ ὉΡ, 45 ἰΐ 
ἵγογο, [86 Ῥγοπλβε οὗ [Δοοῦ, ὑγᾶγϑβ ἰμδὲ ᾿υἀ δῇ, 

Ιο ΕΓΒΕΥ 5841} ἴδᾶς ἢ άσοῦ τἢΥ 

τηδυοῃίηρ ἔοσίῃ δ (πὸ ποδὰ οὗ {πὸ {Π|065, πῃ ξ 
ΟΥΓ Ὅ6 Ὀχουγῃξ Ὀδοκ ἴῃ δηὰ νὶςοΐοτγ ; 
δηά ἱπεπιδίοβ (ἢδὲ σοὰ νοιυ]ὰ ργαπί ἢοῖρ ἴο 
ΔΟσΟΙΏρ 5} [Π158. (850 5 ϑδπία! γ ΟὨΚΕεΪ., 
ϑαδά., Ηεηρεῖ,, Κεῖ], ἄς.) [τ 18 ονίοι8 
ἴῃδλι [6 τυογάϑ "" Ὀστπρς Ὠἷπὶ ὑπο ἢ5 ῬΘΟρΪΘ ᾽ἢ 
σδηποῖ δᾶνο ἴπ6 βεηβ86 δἰϊδοπεάὰ ἴο ἴποπὶ ὈΥ͂ 
186 τδίοηδὶδὲ σοχηπηθηϊδίουβ, “" Ὀσίηρ δος 
Π6 {π|δ65, 2.4. (ῆ6 ἴδῃ {ΌΠ068 τ ὩΙΟΝ σενοϊεὰ 
ἀπάεν Ϊεγοῦοδπι “ ἴο δ 1π1.ἢ 

8--11. Τεν!. 
ΤὨΘ ὈΪοσϑῖηρ οὗἉ [,ονϊ, κὸ (πὲ οὗ Τ[υἀλῇ, 15 

δά γοβθοά ἴο Οοά 85 ἃ Ὀγδυοζ. 
1δν Τρωρι»εῖνε απά ἐφ ὕὕγ]»1) 1.6. ἸᾺΥ ΕἸρπε 

δηὰ ἴἢγ ἰρ ἢ: οςἔ, οἡ Εχ. χχυ!. 20. 
1δν βοίγν οπε] ἰ.6. Ἰκενὶ, τερατάθὰ 85 ἴῃε τὸ- 

Ργοθοηίδανο οἵ ἴθ σνῇοΐθ ὑΓΙ ΒΘ ΕΪγ δπὰ Ἰονςδὶ 
βίοςϊς Ὡς ἢ βργδηρ ἔγοιῃ ἢϊπ|. Ἡξεῆςθο, ἴῃ [ὴ6 
νυ. ἴοϊ ον, ἴμδ6 Ὀ]οβθίηρ ῥγοσθθάβ ἴῃ τῃ6 
Ρίαγαὶ ἔογπι. Ὑῆο ςοπίγασε Ὀεΐννεεη [86 ἴοηδ 
οὗἉ 115 ραββϑαρὲ δηὰ ἰῃπδὶ οὗ Οξῃ. χ]ϊχ. ς----) ἰ5 
ΤΕ ΔΓ ΚΑ 16. ὙΒοΟυΖὮ ἴῃ6 ργοάιςθοηῃ οὗ Ϊαςοῦ 
Τοβρθοῖηρ [Π6 αἰδρεγβίοη οὗ [815 {στε Βοϊὶά 
ξοοά, γεῖ ᾿ξ ννᾶβ 580 ονεγγι δὰ 5 ἴο ἰβϑιιθ ἴῃ 
Βοποὺγ δηὰ τοννασά. ὍΠῸ τοσονοσΥ οὗ Οσοάϊΐἷπ 
ἕδλνουγ ἰ8 ἴο δὲ ἰγαςϑὰ ἴο {δὲ ἐδ 1] η6 55 τυ] ἢ 
ΒΟ Μοβοβ δηὰ Αδζοη, ννῆο σᾶ οὗ (ἢις 
{Πῦ06, ϑΞογνοὰ Οοά ἴῃ ἔποῖγ δἰσῇ οβῆοοσ: δηὰ ἴο 
1Π6 268] δηά σοῃϑίδῃου νν ΠΟ ἢ ΤΠοηθρίςσυοιβ 
ῬΟΓΒΟῚ5 οὗ [86 {Π06 (ε.χ΄. ῬΒΙΠοΠ85, Νυπι. χχν. 
11 544.), δηὰ [ἢ6 ψ ΒΟ]6 {Π06 156} (οὗ. ἔχ. 
ΧΧΧΙ!, 26), τηδηϊξεϑίθα οἡ οὐ] 4] οσοδϑίοηβ ἴῃ 
διρροστηρς ἴ8ὸ Ἰοδάοσς οὗ ἴ6 ρϑορὶο. Τὴδ 
ΒΔ1Π6 γτράϑοῃβ ἰθὰ ἴο 1, ον] 5 Ὀείης ϑοϊθοϊδα ἔογ 
{Π6 5ροςῖδὶ ϑογνίος οὗ Οσοά ἴῃ {πὸ ϑαποίΐυδγυ, 
οἢ. Χ. 8 5η4., ἀπά Νυχη. νἱ}]. ς 544.:; δηὰ ἔογ 
[86 οἢϊος οἵὗἉἨ ἱπϑίσγιιςζ πρὶ ἐμοῖσ Ὀγείἤσθη ἴῃ πὸ 
Κπον]οάρο οὗ ἴδ [νν. Οἡ ασαῤ, ςἕ. Ἐχ. 
ΧΙ. 1--ῦ; οὐ ἡεγίδαδ, Νυπὶ. Χχ. 1---ὰ 3. 
ΤῸ ἴνο ουοηΐβ ἴἢπι5 Δ] υἀθαὰ ἴο, ἴπὸ οἣθ ος- 
ουγπηρ αἱ (86 Ὀδρίπηϊηρ, ἴπ6 οἵδος ἑονναγάς 
{Π6 επὰ οὗ [ΠῸ ΦΟΓῪ γεολγϑ᾽ τυνδηάογίηρ, ϑεγνα 
ἴο τοργόβϑοηΐ ἴδε ψο]Θ βθγο5 οὗ {π|δ]8 ὈγῪ 
γοἢ Οοά ρῥγονθὰ δηὰ ὀχογοϊδοά {πὸ 8 ἢ} δπὰ 
οὈδάϊεηοε οὗἉ 115 σμοϑεὴ ἔπ θ6. [ἢ σοῃίογι 
ψ ἢ ἴΠ6 ϑριΐς οὗὨ ἴῃ6 σπαρίοσ, {πὸ ἕδοϊβ ὑπδὲ 
Μοβοβ δηὰ Αδοῃ ζδιϊοὰ υὑπάογ {86 ἔτ] δὲ 
Καάδϑῃ (εἶ. Νυπι. χχ.), δπά 1μαϊ ϑοπὶὸ οὗ 186 
1, ον 65 ννογα ΠΟ ἴῃ [ἢ τε δ ] θη οὗ Κο- 
τὰ ἢ (Νυπι. χνὶ.), ἃΓῈ ραϑϑθὰ ουὐδζ ἴῃ 53:]1δῆςδ. 

9. ἢ ο "αἱά μηΐο δὲς ζαΐδεν απδ 10 δὲ; ριον 
ἐδεγ] ΑΕ. 81 Μαῖίϊ. χ. 27; δῖ {υκὸ χὶν, 26. 



ν. Ε1--οτῖ0.] ΠΕΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΊΙΠΙ. 927 

ἐρύκει Ἰυάρτλεπίθ, ἀπά 5γδεὶ τῇγ ἴλνγ: ᾿ΠεΥ Ις Απά (ογ τε ομίεξ τμΐηρβ οὗ τῆς 
τς 5641} ρυσ ἴῆσδηβε ἰδείογε τῇδε, δῃὰ δηςίεης πιοιηίδίηβ, δπά ἕο ἴῃς ῥγε- 
[δε ΠΜΏΟΪς Ὀαγηΐ 5δοτῆςε ὑροπ τπΐπα αἱξασ. ςίοιβ τῃϊηρ8 οὗ τς ἰαϑτίηρ 118, 
μη 11 Β]ε58. ΓΟ ΚΌ, ἢΐβ βιυθϑίδηςς, πὰ 16 Απά ἴογ ἴδε ρῥτγεείοιιβ {πΐπρβ οὗ 

Δοςερῖ ἴῃς ψογκ οὗ μι μδηάβ: δυγτα [δ δαγίῃ δηά ἔμ] πε88 τπεγθοῖ, δηά 3 
ΚὨγουρἢ τῃ6 ]Ἰοΐπβ οὐ τῃεπὶ τηδὲ γίβε πε ροοά νψ}}] οὗ Ηἰπὶ τπδὲ ἀννεὶε ἴῃ τῆς 

ἰη5ῖ πὶ, δηά οὗ τπεπὶ παῖ μαῖα Ὀυβῃ : ἰες ἐδό δίκεσίπς σοῖς προπ της 
ἢϊπι, τῆλ {ΠΕῈῪ Γ186 ποῖ δρϑίῃ., ᾿εδά οὗ Ϊοβερῇ, δπά ὑροῃ ἴδε ἴορ οὗ 

12 4:4 οἵ Βεπ)]απλίη ἢε 54, 1Πς τῆς μεδά οἵ δἰπι ἐῤαὲ τυᾶς “βεραγαϊεᾷ ς τα. 49. 
Ὀεϊονεά οὗ τὴς ΓΟΚῸ 5}4}1] ἀννεὶ] ἰπ ἔτγοηι ἢϊ5 Ὀγείῆγεη. 
84 ΕΓ ΟΥ̓ δΐπι; σπά δὲ ΠΟΚΡ 5.8} 1ἧἧᾧῸΪ8 ρου ἐς ἠἐε τῇς βγβεϊηρ οὗ 
οονοῦ δϊπὶ 411] τῆς ἀδγ ἰοηρ, δηὰ ἢς 8 Ὀυ ]οοΐς, ἀπά ἢ5 Βογηβ γιὸ ἰἀε τῆς 
58.811} ἄννε]}] θεΐνγεθῃ 15 8βῃου)άδθγβ.θν δογηβ οὗ υιπϊσογηβ: υυἱτὰ τμεπὶ ἢε 588]] 

δΟεη, 9. 12 Γ Απά οὗ Τοβερῇ ἢε βαἰά, ὅ Β]εβ8- ριιϑῃ τῆς ρεορῖὶε τορεῖμεσ ἴο ἴῃς δηάϑ 
δὲ εἀ οὗ τὲ ΤΟΚῸ δὲ μῖ58 ἰαπά, ἔογ τῆς οὐ τῆ6 εαγτῖβ : δηά ΠῈῪ ἄγε τμε ἴδῃ 

Ρτγεςίοιιβ [Ππρϑ5 οὗ ββάνεῃ, ἔογ ἴῃε ἀενν, τῇπουβαηάβ8 οὐ Ερῆγαδι πη, δπὰ ΠΕΥ̓ ἀγέ 
Δηά ἔογ τς ἀεερ πᾶ σουςπεῖθ Ῥὲ- τῆς τῃουβδηάβ οἔ Μδηδϑβεῆ. 
πεδλίῃ, 18 ΄ Απηά οὗ Ζεδυΐιπ ἢς 5414, ΕΘ- 

14 Απά ἔογ τῆε ρτεςίοιιβ ἔγυ 8 ἰϑα Ζεβδυΐιῃ, ἴῃ ΤΥ ροίπρ ουῖ; δηά, 
ον, ὀγομρῥὲ γον ὉΥ ἴῃς διη, ἀπά ἔογ ἴπε ἰββϑδοβαγ, ἰῃ τὴν τεηῖϑ. 
νὰ. ργτεσίουβ τῆϊηρβ 'ρυς ἔοσἢβ. ὉΥ 16 19 ὙΠΕΥ͂ 584]] ς8]] τῆς ρεορίε υπῖο 
πν ἔχηροῃ, 186. πιοιιηίδίη ; ἴδεγα ΓΠΕΥ 5}4}} οὔξεγ 

11. “»6 Ἰῤγοισ {δε ]οἱπ“] Ἀδαῖον, σα ῦθ 
89 101} 5, ἐ.6. 1ῃ6 5ρδὶ οὗἁ [ΠΟΙ 5ιγθηρίῃ. 

12. Βοη)Ατη]η. 
ῥὲ “ῥα}!} ἀαυεὶ! δείαυεεπ ῥὶς «ῥοιμάογ.Ἴ 1.6. 6 

βιρρογίοα ΌΥ Οοά 85 ἃ θοῇ Ψ}Ο 15 σδιτδα ὈΥ 
ἢϊ5 ἔδίβεγ; οὗ 1. 321. ὙΠῸ σῆδηρο οὗ ϑβιιδ]οςϊ ἴῃ 
{Π|5 Ὁ. 15 ποῖ τάγὸ ἰηῃ Ηρῦτγον, ςξ. 6.3. 2 85. 
ΧΙ. Χ3, δηὰ 15 ὮοτδΟ ἴΠπῸ 1655 αἰ βησυ , Ὀδοδιιϑ6 
[Π6 βυβῆῖχ πγουρδοιυξ [86 ραϑϑαρὸ δὰ5 Ὁ οἠδ 
Τοΐογθηςθ, νἱΖ. ἴἰο σοά. Βεη)απιὶῃ νγᾶ5 ϑρϑςοὶ- 
411γ Ὀοϊονθὰ οὗ ἢ!5 ἔδλίμες (Οεη. χχχνυ. 18, χὶϊν. 
18): Μόοβεβ ποὺν ργο 1565 ὯΟ 1655 'ονθ ἴο Ἀϊπὶ 
ἔἴτοπὶ Οοὰ Ηἰϊπιϑε!. ὍΤὸ τεῖος (π6 νογάϑ, 
“ἨΗφΦ 5841] ἄννοῖ!, ὅζο." ἴο Οοά πά ἴο οχ-- 
Ρίδιη ἔμοπὶ οὗ ἴῃ Τεπρὶο, νῃοἢ νγᾶ5 ἴσος 
τναγάς 81} ἴῃ {πὸ ἸΔηὰ οὗὨ [815 ἐγ 6, 85 ΤΊΔΠΥ͂ 
ςοχητηθηϊδίοσς ἀο, 15 ἐαγίειςπῃοὰ δηὰ Βαιξῇ. 

18-- 17. οϑορῖ, ἱποϊυάϊδηρς Ἐρἢγαὶπὶ δπὰ 
Μδηδϑϑοῆ 

ὝΠΟ τσοβοπδίδηςο οὗ [ἢ 5 ὈΪοσθίηρ ἴο παῖ 
Ρτγοπουηπορὰ οἡ {86 βάτο ἰγιδε5 ὈΥ )αςοοῦ (εἴ. 
Οεῃ. χὶχ. ἃς δηὰ 26) 18 οὐνϊουβ οί ἴπ 
(Ὠουγμίβ δηᾶ ννογάϑ; δηά 'ἰπ Ὀοΐὰ πο οχιιδθ- 
Γαπὶ ἔογ  ΠΠὙ οὗὨἨ [Π6 ἰαγρο ἀϊϑίγιςϊ5. δ᾽ οἱϊοὰ ἴο 
ἴῆ6 ἀοϑοοηάδηϊς οὗ Γ᾿οδϑορῇ 15 ἃ ἰεδάϊηρ ἔδαΐιγο. 
γε [Π6 ννοτά8 οὗ Μοϑοβ ᾶτὸ ἔδγ πὶ Ὀείηρ ἃ 
ΤΊΟΙῸ τοργοάυςξοη οὗ [Δοοῦ 8. ὍΠὸ ρδίγ λυ ἢ 
ἄνν6}}19 νὰ Θρμδϑῖὶ οὐ ἴΠ6 ϑϑνθγο σοῃῆῇιςοϊ5 
ΠΟ ἴπ656 {π|ῦε5 νου Ἱὰ υηάεγρο (οἴ. Οεη. 
ΧΙΙΧ. 23,) 24); ἴΠ6 ἰδνν ῖνοσ βθοτη8 ἴο ἰοοῖς Ὀ6- 
γοηά, δηά ἴο ὈδΠο]ὰ ἴπ6 ἔννο {π|ῦ65 ἘΠ τηρἢ- 
δηΐ δηὰ οϑἰ δ Ὁ] 15Πηεἀ ἰπ {ΠΕΙΓ ρόννοσ. ὙἘῸ υἷ- 
ἴογᾶποθβ γοϑροοϊίης ΕΡἢγαὶπὶ δηά Μδηδϑϑθῇ ἰπ 
πεθ6ὸ στ. Δ1Ὲ 5.0 ἢ 85 ἃγε ὙΠΟΙΪΥ ὉΠΙΠΚΟΙΥ͂ 
ἴο δᾶνε ργοςεοάοα ἔτοπι ἃ υυϊτοῦ οὗ ἔπε Κίηζ- 

ἄοπι οὗ Τυἀδῆ, δἵ ἴῃ Ὀπη6 δοϑιρτιθὰ ΌΥ͂ ἴΠ6 τὰ- 
ἘὈΟΏΔ]15σὲ ΟΠ ς5 ἔοσ [Π6 σοπιροσιίοη οὗ Ὠδιυΐ. 

17. Ηἰ σ΄ον ἐξ ἰδε ἐδ γε ἐπ Ὁ δὶς δίς 
ἰοεζ] Ἀδηάον γαῖμογ: “ἼΤῊ6 ἢγϑῖ-Όοττ οὗ 18" 
(ὦ. 6. [οϑορ 5) “ὈΌΠΟΟοῖὶκς 15 15 φίοσγ." (50 
5:1 05: ΔηἘ14}}} ΟἸκεὶ., Μδυγογ, Κορβεὶϊ, ἄς.) 
ὙΠΟ τοίεγθησθ Ποῖα 15 ηοΐ ἴο Τοβερῇ, ἢοσ ἴο 
7 βδυδ, ποῦ ἴο Ϊεγοῦοδϑῃ [1., Ὀὰΐ ἴο ΕΡΆΓαΑΙπι, 
ὙΠῸ νγὰβ σαϊϑοὰ ὈὉΥῪ δοοῦ ἴο ἴπ6 Ποποιγβ 
οὗ [πὸ Βτβίροσῃ (θη. χὶν!. 8), δηὰ ἰδ μετὸ 
ἸἰΚεποὰ ἴο ἴδε ἤγβί! της οὗὁἨ [΄Ὀβερ 5 οχϑῃ, ἐ. 6. 
ΟΥ̓ Ϊοβορ 8 οἴδρτιηρ, [86 δ᾽ πρίιΑΥ πουη (“δὅγ) 
Ὀεΐηρ ἰδίκθη ςο δον. ὙΤδθ οχ 18 ἃ Ἷοϊῃ- 
τῇοη Επλθ]επὶ οὗ ροννεσ δηά 5ίσεηρίῃ; ςῇ 
Οϑη. χὶχ. 6, πηλτρίη, δηὰ ποῖΐο: 5. ΧΧΙΙ. Σὶ 
76:. χὶνὶ. 20; Απ|οὸβ ἶν. ἱἹ. 
μροογ 5) ἈΘΠΔΟΙ, ἃ ψ 114 θ8π11. ΟΥ, Νυπι. 

ΧΧΙΙΪ, 22 δηά ῃοΐϑ. 
ἐδε ἐεπ Ἰδοισαπάς οΥΓἹ Ἐρῥναΐῖρι,) ἀπά... 1ῤὲ 

ἐδοιμαπάς 9. απασ“εὉ0] ΟἿ. Οδεη. χὶνλ!, το; 
1 85. ΧΥΣ]. 7, 8. 

18,10. Ζοῦθυϊυπ δηὰ 5ςλςῆδγ. 
Οἵ, σρη. χἧχ. 13--ἰς, ἴδ ϑυδοίδηοθ οὗ 

ν ΙΓ ἢ 15 όσοι ὈΪΥ τοροαϊθάὰ: δηά, |ἴκὸ [δεοῦ, 
Μοϑεβ ρίδοοβ ἔσβε ἴπθ γοιυηρεῦ οὗ 6 ἴνο 
{ῦο5. ΖΘ. η ροβϑοδϑεα ἃ σοπηηοάϊοιιβ 568- 
Βῆοτο, δηά [ῃἢς ἤϑβδοτῖθ5 οὗ δθ 1,κὸ οὗ Τιδο- 
ΤΔ5: δῃηὰ ννϑ ἱμογοίογε ἴο ἴδγίνθ ΌΥ Ἴοτη- 
ΤΏΘΓΟΘ, δηὰ ἴο τεϊοϊςθ ἰῃ ἢΐ5 ““ ξοίηρ οὐκ," 
ἐδ. ἸῺ Π5 Τ]ΟΓΟΔΠΙΪῈ ΘΠ[οΓρ ῖθοβ. 5ϑΆ ΔΓ 

ἃ ἴεγ]ο ᾿η]δηὰ ἀϊϑῖτςϊ, ἀπά νοι ]ὰ 
ἐπεγείογε ἀνγεὶ δ ποπια δηά ῥγόβρεγ ἴῃ δρτὶ- 
εοὐ]ΐαγο, Βοίὴ {Π|068 ἀπ. πρι! ϑῃρα ΤΠοπηϑοἶνθϑ 
ἴῃ ἴῃς σοηίεδὶ ἢ [Δ ϊη:; ςἕ [υάρ. ν. 4, 1ς, 
18: δηὰ οὗ Ζεδυϊυη 1( 15 ραγςυ ιν ποίοὰ 
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βΔοΓῆςε8 οἵ τἱρῃςεουβη688: ἔοσ {ΠΕῪ 
8.21} βυςκ οὐ ἴῃ6 δρυπάδηςς οὗ {πε 
8623, ΔΠἀὰ 97 (γεδϑιιγαβ Πἰά ἴῃ τΠ6 8δηά. 

20 Τ Απά οὗ Οὐδ ἢε 5αἱά, ΒΙεβββά 
δὲ ἣδ τῆλί δηϊάγρεῖῃ (ὐδά : ἢς ἀνγε ει 
88  Ἰἴοῃ, δηά τελγοῖῃ τῆς ἀγηὶ ψ τ ἢ 
τῆς στοννη οὗ πε Πολλά, 

21 Απά δε ρῥγονιἀεὰ τῆς ἢγϑὲ ραγῖ 
ἔογ ᾿ἰπηβ6] ἢ, θεσδυϑε Ἐπεγα, 12 ἃ ροῦ- 
τοη οὗ τῆς ἰαννρίνετ, τυσς δὲ ᾿ἰϑελῖεά; 
πὰ ἢδ σδηπια ψἢ τῆς Πελάβ οὗ τῇς 
Ρεορίε, ἢε Ἔχεσυϊδα τΠ6 ᾿υϑδςε οὗ [πε 
ΓΟΚΌ, ἀπά ἢΐ5 1υἀρπιεπῖβ γτἢ [5γδεὶ. 

(μδὲ ἴξ ργοάυοοα ἴδ6 οβῆοοῖβ δηὰ ἰδοῖςἰδῃ5 
ψῈο ᾿Ἰοὰ δηὰ τηδγϑῃ δ] θὰ [ἢ6 ἢοδὲ Ὡς ἢ νδη- 
4υϊθῃοὰ ϑι5θσγα: 5866 οὐ Τυάξ. Υ. 14, δηά ςξ, 
: Ογοη. χίϊ. 32. 

10. εὐέο ἐδὲ »ποιρια!] ΟΕ, ἔχ. χνυ. χ7. 
“αεγίβοο, οΥΓ γι φρίεοισηε..}1 ϑϑουιῇςθβ οἵ- 

[ετοὰ ὉΥ {86 πββεεους, δηὰ ἐπογθοίοσγο τγ6]} 
ΡΙοαϑίης ἰο σοά. ἀξ, Ῥβ. ἵν. ς, 11. σο. 

ἐγεῶσγες ῥίά ἐπ ἰδὲ “απἢ ΤΤῶο τίοδοβ οὗ 
[6 5645 ἴῃ βόπογαὶ. [{ 15 ποίθυχοσίηυ μόννονοσ 
(μδῖ (6 βαπὰ οὗἁὨ ἴδμεθ Ἴοδϑίβϑ νγῶβ 5ρδςϊ δ! } ῦ 
νυ 80 ]6 ἴῃ 1Π6 πιδηυξαςοίιγο οὗ ξ͵1455 (ςξ. Τὰς. 
.“Ἡϊ51.᾽ ν. γ; Ρ]ΙῺΥ “Η. Ν᾽ ν. 17; ΧΧΧν!. ὅς: 
ΟΒοΡἢ. “Β. Ϊ.᾽ 11, το. 2); ἂπηὰ ρῖδϑθ νγὯ5 

ἃ ΡῬτγθοίουβ {δ|ηρῦ ἴῃ δηοίεηξς {ἰπ|65: οἕ, 700 
ΧΧΥΪΙΙ, χ)η. ὙΠῸ πιυγὸχ ἴοο, ἔτοτη τὶς [Π6 
ἰἀρρ αν Ρύυγρὶς ἄγε ννᾶ5 οχίγαδοϊδα, νγᾶ5 ἔοιιπὰ 
Ἔ͵Ὸ, Α ἰγρίοδὶ σγεΐθογοησθ ἴο [86 Ἴοῃνοσβίοη 

οὗ [06 Οδη[ 165 15 ΞΙΓΟΉΣΙΥ ϑυςξρεδίθαά ΌὈΥ 158. 
ΪΙχ. ς, ό, τό, δηὰ ᾿ΙΧΥΪ. ΙΣ, ΙΔ. 

20, 21. Οδά. 

20. ΜΒ ει“ε4 δὲ δὲ ἐδαΐ ἐπίαγρεί Οα4 ἱ,6. 
Ὀ]εβϑοὰ 6 σοά νγῇο 5841] σγαπί ἴο Οδὰ ἃ ξραᾶ- 
οἴου ἐογτΟΥῪ ; οἴ. [Π6 Ὀϊεποίηρ οὗ 58οτι, Οδῃ, 
ἸΧ, χ)ό. 

δὲ αγηι αὐἱτὖ δε ἐγοαυ"] Ἀδίμον, γϑα, 18 9 
ΟΥΟΥΣ, ὙΠῸ νγαυ κο σπαγδοῖοσ οὗ {Π|5 {ἰδ 
'8 ϑβονγῃ ΟΥ̓ {πεῖν ἰοδάϊηρς ἴΠ6 σδῃ ἴῃ ἴπ6 Ἰοὴς 
οαπηραΐγηβ οὗ Ϊοβῆυδ:; ςἢ. ]οβὰ, ἷν. 12, 12, 
ΧΧΙΊ. 1---; ΟΥ̓ [86 δοῖβ οὗἩὁ ἴεδιυιν,  Κ. ἰχ, χ.; 
ὈΥ 1« αἶτο. ν. 18---22, δηὰ χίϊ. 8 866. 

1]. 1δὲ ἥγεὶ ρατί ζ0γ δ» ο! 7 ὙὍδὲ ἢγεῖ 
ἔγυϊ5 οὗ [86 σοπαιιεβὲ πηδᾶὰς ὉῪ 15γαθὶ ὑσεσο 85- 
βίρπθά ἰο Οδὰ ἀπά Ἀδυθεη ὈῪ Μοβαεβ δὲ ἐμεῖγ 
οὐ στοαυοϑὶ. Οὗ Νυπι. χχχί!, 

δεεαιμε ἐδέγε, ἐπ ἃ βογέίοπ 9 δὲ ἰσαυρίσεν, 
«υας δὲ “ἐαἰε4] ἘδηάοΓ σαῖμοῦ, Ὀθοδᾶπδο 
ὍΒΟΣΘ Δ 89 ΘΔάρΙ᾽ 5 ΟΣ ΟΣ ΣΘ- 
ΒοΣυϑᾶ, ἐ6. ποτ νγᾶβ σεβεσυνοὰ {πῸ βίην 
Ῥογίοη ἔογ Οδὰ 5 ἃ ᾿ἰοδάδσ ἴῃ νγασ. 866 
Νοίδ δῖ ρηὰ οὗ {με ςπδρίοσγ. 
πᾶ δὲ εαπι «ὐἱϊὸ ἐδε δεαδε οΥ᾽ ἐδὲ ῥεορίδὴ 

ἰ. 6. Ἦ6 Ἰοϊπεά {86 οἵἴπον Ἰοδάθσ ἴο δ} 16] τη 
σοπηπηδηάδβ οὗ σοα γεβρεσξης ἴδ6 σοηφιοβὶ οὗ 
Οδηδδῃ, (εξ, Νυτῃ. ΧΧΧΙΐ, 17) 1, 32; [οβῇ. ἰ. 

ὈΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ, ΧΧΧΊΠΙ. [ν. 2ο---25. 

42 ἴ Απὰ οἵ [λη ἰιε 3114, ἤδη ἐς ἃ 
ἸΙοη βννΒεῖρ: δα 8841] ἰϑὰρ ἔτοπι Βδβϑῆδη. 

22) ΤΑπά οὗ Νδρδιδὶι! ἢς 84:4. Ὁ 
ΝΑρἢ ΔΙ, 84 τῆς ννῖτ ἔανουτ, ἀπά 
.} νὰ τῆς Ὀ]εβϑίπρ οὗ τς ΟΚῸ: 
Ροβ8688 ἴπου τῆς νγεϑῖ δηά τῃς βοιἢ. 

24 Απά οἵ Αβῆεγ ἢες βαϊά, 2.εὲ 
Αβῆεγ δὲ δΙεθβοά σῇ ΤΠ] άγοη; ἰες 
ἢΐπι δὲ ΔοσερΏΒ]ε ἴο ἢἷ5 Ὀγείῆγεη, δῃά 
ες δϊπὶ ἀϊρ ἢΪ8 ἔοοῖ ἴῃ ΟἹ]. 

25 ΕἼΤῊΥ 8ῃοεβ8 ῥα δὲ ἴτοη δηὰ ἔτ, 

Ὀγαβθβ; Ἀπὰ 48 (ὮΥ̓ ἄδγϑβ, :-9 “ῥα ΤᾺΥ εἴσεν τὲ 
ΒΓΕ ΠΡΊὮ 6. 

14, ἵν. Σ2. Μορδβ τοραγάὰς [6 ργοπῖϑο οὗ [86 
Ομδάϊίεβ ἴο ἀο [ἢ 5 85 αἰτοδὰν 

2. Ὥγλῃ. 
ῥέε «ῥαὶ! ἰσαρ γον Βα: δα") ἰ.6. Ὅ6 Π|κθ ἃ Ἰοη 

Ὡς ἢ 1οᾶρ5 ἴοτί ἔγομη ἢ18 σονογῖ ἴῃ Βδϑῆδῃ. 
ΟΥ̓, δϑοης οὗ 8. ἵν. 8. ὙΠΟΙΟ 8 Π0 δ ἰβίογιο δὶ 
ΤΕΙΈΓΘΏΟΘ, 85 6.3. ἴο ἴπ6 φοπαμυεβδὶ οὗ 1)84η- 
1,215}, [οϑὰ. χῖχ. 47. 

428. Νδρδίδι. 
σα βεά «ὐἱ ἥαυοιγ] ΟΥ. Οδη. χ]χ. δὲ 

δῃὰ ποίθΘ, ὙΤὴδ Ἰάθᾶ βιιρρεδίοα ἴῃ Ὀοῖἢ ρ89- 
ΒΑΡῸΒ 58 5: Π1]2Γ. 

ἐδὲ «υε:'ὲ ͵θ απά ἐδὲ σομ ] ΤὮδ ἰοττίουγ οὗ 
ΝΡ ΙΑ] νγᾶ5 5ἰἰυδῖοὰ ἴῃ [π6 πογίενεδὲ οὗ 
Οδπᾶδῃ:; δηά {ΠῸ ννογάβ βϑῃου]ά {πογοίογο ον]- 
ἀεπῊγ δ ἴδκοη, 85 ἴῃ ἴῃς Ηεῦγενν ἔθου οἴεῃ 
γε, δηά 45 1,ΧΧ, δηά οἵδοσ Νεβίοηϑ βυρξεϑί, 
ἃ8 τοίεστίηρξ ποῖ ἴο θοργδρμίςδὶ ροβιοη, θὰ 
ἴο παῖυγαὶ! σπαγδοϊεσιβῆῖοβ. ἘἈσπάοσ ἐδοσεῖοσο 
1} 868 δῃηὰά [6 δΌΠΗΥ ἀϊπίγιςι." ΦὍΠ6 
ϑεββϑίοῃ οὗ Ναρῃίδ]! ἱποϊυἀδὰ πραγ ἴῃς τῆ δ 
ννεϑί οοδϑῖ οὗ {μ6 ὅ6ᾶ οὗ ΟΔ]1166, 6 1,ακὸ οὗ 
Μέετζγοπι, {πὸ πιοάεγῃ Βαῤν εἰ Ἡμίοδ, ἀπιὰ τῃὸ 
νγΕ]]-υδίογοα αἰδίσισϊ ΠΘΑΥ ἴο [Π6 βρείηρβ οἵ 
]οτάδη. [11 σοπίδιποα βδοπὶο οὗ ἴῃ 6 σταπάδϑβέ 
ΒΟΘΠΕΤΥ͂ ἀπ 5οπλε οὗ {πε τηοϑὲ ἔογίιϊε ἰαπὰ ἴῃ 
Ῥαϊοϑίίῃθ. οϑόρῃυβ βρεᾶκβ οὗ ἴπε βῆοτε οὗ 
Οεηπεβαγοῖ 85 “" ῃ ΘΑΓΙΠΙΥ ραγαάϊϑο " (" Β. ].᾿ 
1]. 3.2}; δηὰ ῬΡοτγΐογ, " Ηδηάδοοϊκ ἔοσγ ϑγτίδ, 
ἃ5 “(ἢ6 ραγάδθη οἵ Ῥαοβέϊπο." ὙὍμ6 πιοάογῃ 
ΠΑΠῚΘ ἔῸΣ 115 ἀϊξίτιςϊ Βείσά Βεεδαγα, ("Ὁ Ἰαπὰ 
οἵ ξοοά Βάϊηρς᾽)) 15 σ'ρπιίβοδπέ. ὙἘὸ οἰ πιαῖθ 
ἵπ 186 Ἰονσεσ ἰονεὶς ἰονγαγάς [Π6 νγδίοσβ οὗ 
Μεχγοπὶ '5 δὌχοθθάϊ ΠΡῚΥ ποῖ, ρϑου λυ γ ϑυϊοὰ 
ἴοσ ἰγορῖοδὶ ργοάυςίίοπβ, Ἐπ σίρε Βοτο 
τυ ΓΟ ἢ ΘΑΣΠΓ (Πδη ἴῃ ΟἿΟΣ ρασῖβ οὗ [Π6 ςουη- 
ΕΥ̓: 566 Ἀορίπβοηῃ “Β. Κ.᾽ 11. 434 544:.; 
Ὑτβίγαπι 1 πὰ οὐὗὨἨ ᾿5γδθ]᾽ Ρ. ς8:; Βυγοῖς- 
βιαγάϊ, « 5γτίδ,᾽ ΡΡ. 40 544. 

24, 256. Α5Πογ. 
εὶ “δεν δὲ ῥίενσεα «υἱὴ εὐ άγεη; δηὰ Ζεὶ 

ῥίγει δε φοκορίαδίφ ἐο δίς ὀγείδγεπ) ὙΠ οσο τυοσγάς 
μοι] ταῖμοῦ ρευῆαρα ὃὉ6 τεπάοσοὰ (στ 
Κεῖ. Κπορεὶ, Δ οραθ, δις.), ““ ΒΙεβθοά ἀθονθ 
ἴδε βουβ᾽ (. ε.οὗ [ΔςοὉ -- πιοβῖ Ὀ]εβϑθά δπιοηρθὶ 



᾽͵].τ. 23. 

ν. 26---29. 

26 47}εγε 'ς ποπς [ἰκεὸ υπίο τῆς 
(ὐοά οὗ 7εϑῆυγιη, τυδοὸ τἱάθι ὑροη 
ἴῃς ἢδάνεῃ ἴῃ τγ Βεὶρ, δηά ἴῃ ἢΐβ εχ- 
ΠΟ ΙεποΥ οη ἴδε 8ἴγ. 

27 ΤΠ6 δἴδγηδὶ (σά ἐς ἐ}} τεῆιρε, 
ΔΠ4 υπάεγηδαῖ “γε ἴῃς δνθγϊδβιηρ 
ἉΓΓῚΒ8: δηά δὲ 504} τῆγιβδε ουἕ τῆς 
ἘΠΕΟΣ ἴτοηλ Ὀοίογαε ἴδε; δηά 5}2]]} 
ΒΥ, [εβίγου ἐδφσι. (οι 

28 4]5γδεὶ ἤδη 5}.2]] ἀνε]! ἴῃ β8δξειυ 

ΒΕσυΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙΠΙ. 9 

αἷοπε: τῆς ἰουπίλίη οὗ Ϊαλοοῦ κα] δὲ 
ἼΡΟΩ ἃ ἰαπά οὗ σογῇ δηά ννῖηε; α͵8ο 
ἢ15 μδάνεθηβ 5841] ἄγορ ἀοννη ἀεινν. 

29 Ηδρρυ ατγὲ τῆοιι, Ο Ιβγδαὶ : ννῆο 
ἐς κε απο τπεε, Ο ρεορὶε βανεά ὃγ 
{8ε ΙοκΡ, τῃε 53}16]4 οὗ τὴ Βεὶρ, δηὰ 
ΠΟ ἐς (ἢε ϑυνοσγά οὗ Υ Ἔχοεϊϊεπογ ! 
Δηἀ {π|πῸὸ δποπλθβ 54} θὲ ἐοιιπά  Οτ, 
112τ8 υπῖο ἴῆδα; δηά τῇου 5}λ]ς ἐγοδά καδώμε, 
ροη τῆ εῖγ Πρἢ ρίδοεϑ. 

1Πε 5058 οὐὗἨ Ϊαςοῦ) “ὉῈὲ Αβῃοῦ; ἰδὲ δίπι θ6Ὲ 
πὸ ξανουγοὰ οης οὗ ἢϊ5 Ὀγείῃγοη," ὁ... [ὴ6 ΟΠ 
ξανουτοὰ οὗ Οοά, 

25. Τόν “δοε.] ϑ8εὲ ἴε Νοῖας δῖ οπὰ οὗ 
[Πὸ σπαρίοεγ. ὙΕ «». ργεοθάϊην ἢδά ἀδβοπ δά 
πὲ ρἱοπίγ ἢ νν πο ἢ 1818 ἐπ ῦε ϑσῃοιϊὰ δ6 
Ὀ]οσϑθά ὑπάογ {πὲ ἤχυτο οὗ ἀϊρρίηρς ἴῃ ἔοοΐ ἱπ 
ΟἹ] (ςἕ ]οὉ χχῖχ. 6); δπάὰ ἰῃὶ5 σ᾽. σοπέπιεβ 
(Π6 ἤξιυγο, δηὰ τγοργοβεηῖϊβ ἴῃς βίγοησίῃ ἀπά 
ἤττηποθ5 οὗ Αϑῆεσ ἴο 6 88 ἰῇ μὲ ψεγε ϑῃοά 
ἢ ἴσο δηὰ ὈὉγαβ5. Οἷ ον. ἱ. τς. ὙΠῸ ἴογ- 
ΓΙΌΟΓΥ οὗ {π|5 {π|ῦὲ ργοῦδ]Υ οοπίδϊπεά ἴσο 
δηὰ σορρεσ. Ὁ. νι]. 9. 

αΦ ἐδν ἐαγ:, “9 «ῥα! {27 σ“ἱγεηψίδ δε] ΤῺΘ 
ΟΥΡΙηΔ] Πεγὸ ἢᾶ5 ἴνο Μοσγάς ΟΠΪΥ, οὗ ννῃϊςοῇ 
ἴῃς Ἰαϊζοσ 156 ποῖ ἔουπά εἴϑοννῆογσθο. Οἡ [ἴΐ 
566 (ἢς Νοῖο δί {πὸ οηὰ οὗ {πὸ σμαρίοσγ. ὙΠΟ 
56η56 15 “ὁ [ΠΥ 5[ΓΘΠΡΊΠ 5}4}} Ὀ6 σοηπεπιοά ἴο 
66 48 ἰοηξ 45 ἴδοι δαὶ ἰἰνα: ἔβοὺ δμδὶ]ῖ 
ὭΘΥΟΥ Κηονν ἔθ Ὀ] 6 η655 δηὰ ἀθοδγ." 

26--ΔὯ0θ. (Οὐοῃπο]ιυβίοη. 
Οοὐἷδβ κΙουυ δηάὰ ροννεῦ, δηὰ ἴθ Ἴοῆβο- 

᾿νϑς ΒΔΙΘΙΥ δηα ργυβρεγΥ οὗἩ οὐ 5 ρθορὶςο, 
ὍΣΙῚ ἴδε ΟἸἸπιᾶχ, 45 ΠΟΥ ἀο ἴπε 4515, οὗ [ῃς 
Ἐ]οϑϑίηρ Ὑῖο ΒΒ ἴθ ἰαννρίνοσ ᾶ5 ἴο ρῥζο- 
ὩΟΌ ΠΟΘ. 

46. Τδεγο ἐξ ποηθ “άφ ὠπίο ἐδε Οοά οὗ υὲ- 
“διιγμμ) Ἀδίδοσ, δ9 ἴδε ρυποίυδίίοη οὗ [Π6 

ΝΟΤῈΘ οἡ (ῊΗΑΡ. ΧΧΧΙΠΙ.; 

ΝΟΤῈ οη ςοῆἢ. χχχῖϊ!. 

ΜδΔῊΥ τηοάσγῃ οὐο5 μάνα ἀυριθὰ (δι (Π6 
Β]οδϑίης οὗ [ῃ6 Τ αθε8 οδηποὶ δ το} }γ Μοβαῖς 
Οἡ ἴδ βᾶπ|6 ζἜπογαὶ σγουπηάβ οὗ βἴγ]ο, ΠΟΓΑΓῪ 
ἙΠαΓΑος 8005, ὅζο. 848 ἤᾶνα Ὀδεη Ὀγουξῆὶ ἴοτς- 
ννατὰ ἴῃ τεΐδγρηςθ ἴο {πε ϑοὴξς οἵ Μοβϑεβ. [ἰ 
16. πορί]ο85 ἴο σεροδῖ, ἔτοτῃ ἴῃ Νοῖδ δἱ ἴθ σπὰ 
οὔ ςἢ. χχχὶ!., ἴῃς δῆβνγεγβ δγοδάυν τηδάο ἴο οὔ- 
)εςξοῃβ οὗ 1Π18 Κιηά. 

[ἴ μᾶ5 μδονθνεσ Ὀθϑη βρεοῖδ! νυ οὐ]εςϊοα ἴο 
{πὸ Β]οβδίηρ, ἰμδῖ [15 σοπίθηΐβ ἴῃ νυ Β Ρ] 4668 
Ὀεῖγαυ οἡ ἴῃς ἕδος οὗ {ῃθπὶ δπ οὔ ίη ἔδσ ἰδῖοσ 
ἰπ ἀδῖοα ἤδη ἴδε ἀδγϑ οὗ Μοϑεβ. ΠΟΓΟ ἄγο, ἴἔ 
58 υγχοά, ὑπαιθϑι  οηδΪς 4]] 8:0 ῃ8 ἴπΠ νυ δ ἰ8 
βαϊὰ οὗ δβονθῦαὶ οὗ ἴῃς Ὑτῦο8 ἴο ἴῃς ἀϊβεγεηΐ 
ἀϊσιςῖβ ἴῃ Οδπᾶδη νυ ΠΙς ἢ [ΠΟΥ οσσαρὶοά ΔἴῸΓ 
ἴῃε σοπηιιοβίβ οὗ [οδβἤιι : ἐς. Κ. ἰῃ [6 ΒΙΘβδιης 

νοι. 1. 

ΟΥ̓ Π4] τραυίγεβ, ΤΏΘΣΘ 15 ΒΟΣΘ 11ΚΘ ὑπῖο 
αοά, Ο ΦοαΒΌΣ ΠΏΣ. ᾿ 

27. 16 ν τοΐμφε)] Ἀδίπεγ, “" ἀνε! ηρρίδοο." 
(ἢ. Ρϑ5. χς. Σ, ΧΕΙ. 9. 

28. Πγαεῖ ἐδεη “ῥα ἀφυεὶ ἱπ ᾿αγεῖν αἱοπε: 
δὲ )ουπίαίη οὗ υαεοὺ «ῥα έσ ὠῤροῦ α ἰαμά 
97 ἐογη ἀπά «υἱπέ]ὶ ΤἸδθὸ ΑΟὟ. ἀοεβ ποῖ 
Ρτέβονο [Π6 βΥτῃ Δ ΤΥ οὗἨ ἴῃ οἸδιιϑδβ, 50 πιδγὶκ-- 
δὰ ἰῃ 6 ογρίηδὶ ἤεγὸ 45 ᾿σουρβουῖ. Βοπάοῦ 
Ταῖμοσ, ““ [5γ86] 5}2}} ἄννθὶ] ἴῃ ϑδίδίΥ : δίοπο 
504}} ἴπ6 ἔοιυιηϊαίῃ οὗ [Δοοῦὺ δ: ἴῃ 4 Ἰαπά,"" 
ἄς. ὙΠε σεηάοπηρ “ογε οὗἨ [σοῦ (Νυΐϊς., 
δίς.) γιο]45 0 ἂρὶ θθῆϑβθ, 1.685 ἴῃς ννογὰ8 ὃ6 
ΟἸ σον σοπηροίθα ἢ [86 ΦΟ]] νης σοη- 
ἴοχί (““οσυ]5 δοοῦ ἴῃ ἴοστὰ {Ππιθηῖ:,᾽" ἄζς,, 
ψυ]ς.), δηὰ βυςῇ ἃ σοπβίγιςίοη 15 ἑογο θη 
ΌΥ {πὸ τὨγ( πο] σἰσυςσίαγε οὐὗὐἨὁ Ἁ ἴῃθ οἰδυ5θ5 
δῦονςε τεξογγεὰ ἴο. Οὐ {π6 ρῆγαϑε “" θυηΐδίπ 
οὗ ]Δςοῦ,᾽" ςἕ, 5. Ιχν}]. λό; [538. χῖν!!, σ. 

290. δὲ γουπά ἴδαγ: τριο ἐδοο] Ῥοτῆδρβ Γᾶ- 
ΠΟΥ ““σΓηχ6 Ὀεΐοσγο {Π66.) Ὁ νοῦ ΠΊΘΔΠ8 
ἴο 806 νν ἃ ἔειχζηθὰ οὔ ἔοσγοθὰ οὐράϊοηςο: ςξ. 
5. χΥ  ὶ. 4ς ἀπά ποῖο, ἀπά Ρ5. ᾿χνὶ. 2. 

ἐδομ οῥαίέ ἐγεαά μροπ ἐδεὶν ῥὲφὁ ῥίαρο. ἐ. δ. 
ΟΟΟΟΡΥ͂ ἴδ6 σοπηπηδηάϊηρ Ροϑιοη5. ἴῃ Ποῦ 
ἰλῃά, δηά 80 ἢδνθ ἰἰ ἰῆ ϑιιθ)θοςἴοη. ΟἿ χχχιῖϊ. 
13; 58. ΧΧΧΥΊΪ. 14. 

Δηά οΟἡ Φζῦ. 2, 21, Δηά 25. 

οὗ Ζοθυϊυη ἀπά βϑβοπαγ, υ. το ; οὗ Νδρῃίδι,, 
τ. 221 οὗ Αϑῃεοῦ, συ. 24, 2ς. ὙΠ6θ6 41] .8]0η8 
δανα ὕδοη ΟΥ̓ σοῖο αἰϊσ δυϊοὰ ἴο ἴμ4ῖ ρῥγο- 
Ρδοῖς ἔογεϑιῖς ψῖο ἢ Μόοϑθε5 υπαοιδθίθαϊΥ 

. Υεῖ {Π6γ πιδὺ 6 ρι ΟΌΔΌΪΥ οχρίδίη- 
οὰ υυἱῖμους τεέεσεηςς ἴο ἴ. Εογ πὲ Ἰδεδίίομ 
οὗ {πὸ βενεσαὶ ἰγίῦθβ ννᾶβ ἤχϑδ [ἴῃ Ε᾿ ἰβσῦζῃι 
ΨΨΑΥ Ὀεέοτε ἴῃς {ἰπὶὸ δὲ νος ἢ ἰμ6 ΒΙοδῴηξς 
186 Γεργοβϑεηίθα δ8 ϑροκεὺ (οἴ. Νιυη. χχχίν. 
τό, δηὰά ποῖθ): δηὰ Μοβϑεβ, 848 βανίηρ ἰινεο 
ἴῸΓ ΠΊΔΩΥ γεδῖβ δ [(π6 Ὑϑσὺ Ὀογάοτθ οὗ 
(πάλῃ πὰ ἰπ ἔγοηιοπὶ ἱπίοσοουγθοθ ΠΝ 
ἰϊ8 ᾿πηδοϊδηΐβ δηά {πεὶγς πο θουΓθ, πλυδὲ 
πηδουθδίθα γ δᾶνς βοῖης Κηονίθάρο 
οὗὁἨ {μὲ Τοροξύδρῆγ οὗ Π6 σοιλῖγυ νὨΙΟ ἢ ννδ8, 
ἴο 6 ἴδ6 ἔμΐυτε οτης οὗ ἢϊ8 ροορίθβ. ῬὉΠὲ 
4]} ιδ᾽οη5 ἴῃ φυσβίϊοη ἅγὲ οὗ ἃ ζϑῆθγαδὶ Κπά, δπὰ 
υϊζα ςοηϑίβίεπί ἴῃ σμαγδοίεῦ νυ] ἢ ἃ Κπολν]οάψε 

4Ν 
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80 δοηιΐϊτοά. [τ [48 Ὀδεη δαϑεγίοα «80 ἴπδί 
α΄. ς ςοηίδίῃβ ἃ ΓοΟΐετεποθ ἴο ἃ τ ΟΠΔΥΟἢΙΟΔ] 
ἕοιτη οὗ ξονοσγησηθηῖ; [παῖ σ᾿. 7, 'η νη ἢ Μοθ68 
ῥΓΆγ 8, “ρδσ, 1 ογά, ἴμ6 νοῖϊςε οὗ ᾿υάδῃ, δηὰ 
την Ὠἰπὶ ἴο δ᾽8 Ρεορῖὶε,᾽" 18 δῇ Δδβριγδίίοῃ ἕο 

{π6 τουηίοη ππάοσ ἴῃς ἘΠ οἵ ]Ἰυάδῃ οὗ 
ἴῃς Κίηράοχπι αἰϊνϊἀοὰ ππάοῦ Βοδοθοῦπῃ (Οταΐ, 
νου [δρηρογίκο, Ἐννα]ά, δὅζς.); [δὲ ν. 12 πικυϑὲ 
Ὅς οχρί δηθὰ 848 δὴ Δ]]}δοη ἴο ἴῃς ΤορΡΪο, 
ἄς. ὙΒοδα οὔ] [ΟΠ γεβῖ Οἡ ΘΥΓΟΏΘΟΙΙΒ ᾿πΐοῦ ἡ 
Ρτγεϊδεοηβ οὐἁὨ ρδυῇςι αν σογϑθβ, 8Πἃ ἃ1Ὲ 50 }}- 
ΟἸΘΠΕΥ δηβννοσγοά ἴπ ἴἢς ηοΐο8 οἡ ἴῃοϑβθ νεῦθ68. 
ὙΠΟ υξίογ ἀποογίδι ηἰγ οὗ [ῃ6 στουηάς οἡ ΜΏΙΟΝ 
ΒΌΓἢ ΟὈἠ ΘΟ ΟΠ τγεϑὲ, 18 ἀοιπμοπείγαϊοα ὉΥ 16 
ὙΘΥῪ ἀϊνεγβο δηὰ ἰοίδ!!γ ἰηςσοηδβίβίοθηξς σοηο]ὰ- 
βίοηβ ἀδάιιςεά ἔγοπι ἴποπι. Τ8 Κποῦοὶ γείογβ 
{πῸὸ ΒΙεβδίηρ ἰο ἴδε ἀδγβ8 οἵ αν, ψΜἢ1]8ὲ 
Οτγδῖ, ο!]οννοὰ Ὁγ ΒΙθεκ (" [πἰγοάιπσοη ἴο 
ΟἹά Τεβίδπιθηϊ,, οὶ. 1. Ὁ. 325 84η4., Επῃρ. 
ὙΓΔη5].), ργοροϑθδβ πὲ γεῖίστ οὗ [Ἔγοδοδπῃ {1. 
(Β.σ. 81ς---γ8ς). Ὑθ πιδίη ΓδΆϑοη ἔοσ 86- 
Ἰεςτἰηρ (Π18 ΡΑΓΠΟΌΪΑΓ ρεγιοα 18 ἴμ6 δα πη! 88ίοη, 
ψ ἢ ςἢ [Π6 οὐ ς 8 ἀγὸ σοηδίσγαιηδα ἴο τλδκο, μδῖ 
τῆς Β]οβϑίηρ ταιιδῖ να ὈΘΘη ΟΟΠῚ αἵ ἃ 
Ἐπιὸ ἤθη 411 τἴπὸ Ὑννεῖνο ΤΊ θΕ8 νοῦς 511}]} 
ΔΌΣ ἰῃ (ποῖ ρἰδσθβ ἰῃ δπδδη, δηά θη͵ογ- 
ἴῃ ἃ ἈΙΡὮ ἀερτοο οὗ πιδίεγ 8] ργόϑροπγ. Βυῖ 
[δε γεΐζῃ οἵ [εγοῦοδπῃ [1. ΒΑΓ Ϊγ 5δι18Ώ65 ἘΠ656 
ςσοηδιίοηΒ. ὙΠδΐ ἘΠῚ ννᾶβ σΟΓΔΙΠΪΥ πιαικοὰ 

, ὈῪ σοῃδια ΓΔ Ὁ]6 γοσουθγυ, Ὀυΐ δυιοἢ ραβϑάρθβ ἃ8 
( Κ. χιν. 26, ἀπά ἴδ ἴϑοηοσ οὗ ἴδ 6 υἱΐϊογδησοθδ οὗ 
Απηοβ γεβρϑοϊϊπρ [πε σοπάϊξοη οὗὨ [86 πογίμογῃ 
κιπξάοπι αἱ [18 ὙΘΓΥ ἀδίθ, ἃγὸ ἱποοηβίϑίθηϊ 
ὙΠ ΔΩ δυο ἢ ὨΔΡΡΥ οἰγοιιπιδίδησθθ 88 ἴΠ6 
ΒΙΘβϑῖηρ σοηΐοββο νυ δυρροδϑεβ. [πάροά ἰΐ ἴἰ8 
Ἐπ ΠΠΚοὶγ (μας {πὸ ἔννο {Π068 δΔηὰ ἃ Πα]ξ ου 
ἴπ6 οδϑί οὗ [ογάδη δνὸσ τεσονογεὰ ἔτοπι ἴδ6 
οδἰ δηλ θ8 ᾿ηβιοςίοὰ ὉΥ ΗδΔΖδο]; οἷ. 2 Κ. χ. 
41 8η4η. 51Π]] πγογθ ἱπιργοῦ Ὁ ]6 18 [6 ορ᾽πίοη 
οὗ Μαδυγὸσ δηὰ Ηοῖῆηηδπη, ννῆο ρμΐδοθ [6 
ΒΙοβϑίης ἴῃ ἴῃ ἀδγβ οὗ Τεοποϊδοπιη (Β.Ο. ς99), 
δῃὰ ΠΡ α΄. 7 88 τοίοστίης ἴο (Π6 ἰάαγρα Ὠιτ- 
ΕΓ οὐ ἴοννϑ γγῆῇο ψνεῖθ ἴ8θὴ οδιτιθὰ ΑΥΑΥ 
ἔτοη ογαβαίθπὶ ἰο Βδθγϊοπ (ςΐ. 2 Κ. χχίν. 
1ο 844.). 

ΑΒ8  Α͂Ε 1π6 νδσίουϑβ ἀδίεβ δυρροδίθα 80" 
πδηΐ ἴο ἴῃς ἀϑγυρέοη υὑηάογ ἈΘΠΟθΟΔΠῚ, 

1{18 ἴο ὃὈ6 ποϊοᾷ ἴπδὶ (ποῦὸ 18 ποῖ ἴῃς 815 ιδϑε 
ἴγᾶςο οὗ ἃ τγείδγοποθ ἴο Δ}Υ οὗ ἴῆοβο Ὀϊοοάυ 
εἶν} ἀϊδθεηβίοηβ δηὰ ἀἰϑογάογϑ, ΠΟ ἴο ΔΥ͂ οὗ 
(Ποδο ἔογείρῃ νγᾶῦβ δηά ἔγεασυεηΐ ἀοἔοδἕβ ἔγοπι 
δγγίδη8 δηὰ οἵἴμοῦ πεῖ ἢ ου ΓΙ; ΠΔΈΟΠΒ, νυ ἢ 
Ὀ6ΙΘΙ] τ[ῃ6 ΡΘΟρ]θ, οΥ ϑοπὶὸ οὔθ οἵ πιοῖε οὗ 
118 {068 1ῃ [6 γοᾶγθ ζοϊ]ονίης ἰπδὶ ἐ19- 
Τυροῃ, ἀπά Ὡς ἢ σοηππυοά, ἢ δὰς 11{||6 
1Π0ΟἸπ 58. ἰῃ 6 πογίπογῃ κιηράοπι δἱ 1ϑδβῖ, 
ὉΠ11 {πὸ σἀρενιγ. Ὑμθ Β]δβϑίηρ βρεβκβ 
1Ὠγουρθουξ οὗ ρϑδᾶσο δηὰ ρ]επίγυ. ΤΏ οϑο ἔδεΐβ 
ἢδνθ οὈ]ροὰ Κπορθοὶ ἴο δάπιηΐ (παὶ ἴμε Β]685- 
ἴῺ5 σδηποῖ πᾶν Ὀόθη Τοϊῃηροθοά ἰδίογ (ἢ δη 
(6 ὈερΙπηϊης οὗ αν 8 τοῖρη. Ηἰ5 οὐνῇ 81: - 
ξυπηδηΐβ Οὐρἢϊ ἱπ σοπδβίθσπου ἴο ἢδνο σαετιοά 
ἢϊπὶ Ποῦ, δηὰ Ἰοὰ ᾿ἰπὶ ἴο ρΐδοθ ᾿ξ πο ῇ 
δα] ογ. ΡῸΥ ἴἰ ἰδ ἱπιροβϑὶ Ὁ]6 οἡ ἢΐ8 οὐνῇ ῥγίῃ- 
ΟἸΡΙΘ8 ἴο ὀχρ δίῃ ἢονν ἴθ ἀϊβϑαβδίογβ, δροβίβεϊοβ, 

ΠΕυΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙΠΙ. 
πὰ σοπίιβίοη οὗ ἐπα ἰἀξίο φαγί οὗ ὅ841}8 
τεῖρη, δηὰ 5{Π] τῶοσε ἴποβε οἵ ἴῃ {{π|6ὸ5 οὗ πὸ 
{ιάξεα, οουἹὰ μᾶνε μαρρεποὰ δὶ ἃ ἀδίες ποῖ 
ΟΠ Ρῥγοοοάϊηρ ἰδὲ ἴῃ ΜὨΙΟΒ ἴ86 δοηξ νγᾶβ 

οὰ πηρά, 
Ῥ Γβεῖο 18 1ποτεῖοσε πὸ βυδϑίδηξδὶ γοϑϑοη ἴπ 
[δὲ σοηϊεηΐβ οὗ ἴπΠ6 Β]εβϑίηρ ἔοσ υσδιοηϊης 
[δῖ σοποϊυδίοη ἴο νν ΟΝ ΠΊΔΗΥΥ σδμαγδο- 
κου βέῖοβ οὐ 186 σβαρίοσ ροϊηΐ, νἱΖ. [Πδὲ 1 15 ὉῪ 
1πΠ6 88Π|6 ΔΙΠΟΙ 48 ΟὨδρίοσ χχχὶ!., ἴο ΠΟ ἢ 
1 [25 δὴ ουιάοηςξ σε ἰδ ομϑἢ]Ρ (5ο6 Νοίο δἵ θ6- 
Εἰπηΐης οὗ σμδρίου), ἐ. ες. ΌῪ Μοβεβ. 

Οη {Πὶ5 σμαρίογ [Π6 ζο]οννίης βροςῖ8] ἐγθ8- 
ἴϑεϑ ΠΊΔΥ 6 πῃθπ!οποᾶ: ὟΝ. Α. Το] ες, "Νοίΐδο 
οὐ ἰσδθ᾽ ἴῃ Οδεη. χΙχ. Ὠουΐζ, Χχχῆ!. ἄς., ἀπά 
ὐεδογθεῖίζυηρ ἀθ8 δορεηβ ἰαοοῦ υπὰ Μορῖβ,᾽ 
ΗΔ8116, :)66:; Α. σ. Ηοΐῆπιδη, “ (οπηπι. ἴῃ 
Μοϑι5 Βοποάιοςοπογη,᾽ ἴῃ Κα 18 “ Απαϊοκίρῃ,᾽ 
Ιν. 2, [επᾶ, 1822; Κ. Η. Οταῖ, “θεν ϑεζεῃ 
Μοϑβι8,᾽ [μεἰρζίς, τ8ςγ; 1.. Π)1οϑίοϊ 4]5ο (" εσ 
ϑοζθη [4Ἰκο 8, Βγαι βουνοῖς, 1893) Π48 ΠΙΔΗΥ͂ 
νδ]υ δ Ὁ] τοι γκ5 οἡ [ἢ15 σμδρίογ, 

τ, Ἅ. 

αὐἱτδ᾽ ἐεη ἐδοισαπάς: 97 “αἰπ.}1 ὙΠδ ῥτθρ. 
(1) σῇ ΠΑΓΑΪΥ τηθδῃ ὁ ΜΠ," 85 Α. Γ΄. τε - 
ογβ (Αὔογ ΠΧΧ. Νυἷς., ΓΕ... ἀηὰ οἴ οΓ5). 
ΤΠ ποϊοη πδΐ {π6 δῆρο]8 ἱοοῖς δὴ ἀνθ ρατί 
ἴῃ {π6 σονοηδηΐ τηδκὶηρ δὶ δ᾽ηδὶ, ἱπουρῇ ἰπ 
ἰΈ56 1 ἃ σογτοςΐ οπὲ (ςἶ. Ρβ8. ἰχνἹ! 1γ; Αςίϑ 
ΥἹ]. 52} Οδ]. 11. το; Ηϑοϑ. 11. λὴ δηἃ οὔθ οὔ 
ΜΒΙΟΒ (Π6 [εν Βρεο Δ ΠῪ ἄννε] 845 ργοοῦ οὗ 
{Π6 Ξιιρο ποῦ οὗ [ῆς [ἂνν ἴο 411] ΟἴΒοσ ἀϊβρθη- 
ΒΔ ἸΟΠ5, 15 ποῖ ἐουηὰ ἴῃ ἴπ6 ογρίηδὶ ννογάβ οὗ 
{Π18 ραϑϑᾶσθ. ὙΠΟῪ γαΐθοσ τεργεϑοηΐ σοὰ ἃς 
φεππς Ὠδάνθη, ἡ ογο Ης ἄννε}}5 δπιιάσὲ ἴπε 
δοβίβ οὗ {πε δηρεῖὶβ (ςΐ. τ Κ. χχιΐϊ, το; ΪΟὉ Ἰ. 
6), δῃὰ ἀεβοθπαϊῃρ π᾿ πιδ᾽οϑίυ ἴο θαγίῃ (ςξ. 
Μις. 1. 3). ὙΠὲ ““ἴδη (πουκαηάβ οὗ 54πἴ3" 
σϑδηηῃοῖ [ἴῃ δ ςἢ ἃ σοπίοχξ πλθδη {μ6 Ποϑβίβ οὗ 
(6 [5Γ86}11ὲ5 (45 αἴεσ., θδῖμε, ϑνΊηΖ., ἄς.). 
Ἑστβὲ (Ἴμ6χ.᾽ 5.ν. Π23) ργοροϑθβ ἴο ροϊηῖ 
8ἃ5 ἰῇ ΧΧΧΥΪ, εαὶ δηὰ ἴο {τραΐ 686 ννοσὰ8 ἃ5 
ἃ ὈΙΟΡΘΟΙ πδηὴδ “" ἔγοπι Με δῇ." 
οι δὶς γισϑὲ βαμά «υεη! ἃ Μὲ} ἦσαν 7,0 γ΄ 

ἐδ.» ὙὍδὲ Α. Ν. Βεῖὸ ἔοονν5 σ υἱν., 8446., 
[ὐἴδοσ, δὰ τῆδηγ οΟἾΠοΓ δυϊδοῦ 65 ὈοΪῃ 8Π- 
εἰοπί δηά πιοάθρσῃ. Βιυῖ [6 ΟΥἹΡΊΠ4] μ85 (366 
ΤΔΙ.) ποΐ, 25 ἴθ σχϑηάογίηρ οὗ (δὲ ΑΟΝ. 
γγου]Ἱὰ ϑθθηὶ ἴο Τοαυῖγο, “ἃ ἰᾶανν οὗ ἤγε᾽" (. ἐ. 
ἃ βεῖγ ἰανν᾽}), Ὀυξ “8 ἤγε οὗ Ιανν᾽" (ΠῚ δὲ), 
ἐ.ς. ΔΡΡΑΤΟΠΕΪΥ, “4 ὅγε νος ννὰ5 ἃ ἶανν.᾽" 
Ασςςογάϊηρῖγ Οοϑοηῖι8 ϑυρρεϑίθ ἰΠδὲ (ἢ6 τείογ- 
ΘηςΘ ἰ5 ποῖ ἴο {π6 ᾿ρὨἰπίηρβ οὗ δ᾽πδὶ, Ὀὰὲ ἴο 
{πε ρΠΠὰγ οὗ γε ἔχ. ΧΙ. 21. "" ΠΟ] απηπ8 ᾿ζτι}5 
4υ8: ἰερὶ δϑϑοὶ 115. 8ὃο Ὡς Μνεῖίς, Μαυγ., 
Ὠλῖῃο, ἄς. 

ϑενογαὶ Ησδγενν Μ585. ἤόννόνεσ στο [ἢ6 
ψογάβ ἴῃ Πιιθϑίίοη ἃ5 οθθ. ὍΤδο οἢϊοῖ τϑαϑοπ 
δάνδηςεὰ Ὁγ 50π| (ΚΕΙ], Επγϑέ, ὅζο.) ἔὺΓ ὑγὲ- 
ξειτίηρς {Π|5 τοδάϊηρ 15, {πὶ ΠῚ 15 ποῖ ῬγορευΥ 
ἃ Ηοῦτενν νοσγά, Ὀυΐϊ οπὸ Ἱἱπιροτίδαὰ ἴῃ ἰαῖογ 
Ἐἰπ|65 ἔγτοπι {πὸ Οδαϊάθο, ψνϑιοῃ (1 18 5814) 
ἀεπνοὰ τὸ ἤοπι ἴΠς Ῥογβίδῃη. Ἴδε ννογὰ ςετ- 
[ΔΙΠΪΥ Τσουγβ ἰπ Ηθῦγενν ΟὐΪγ ἴῃ ΕΖγὰ δηά 



ν. 1---4.} 

Ἐϑῖμβοῦ; Ὀυϊ ΗἩδνογηοῖὶκ (ηἰτοἀυςάοῃ ἴο ΟἹά 
Τοοϊδιηθηΐ,᾽ ΡΡ. 146, 147, οὐϊξ. (]ΑΓΚ) ἄγριος 

᾿ ἢ ϑοπιθ ἔογο (πδὶ ἴξ 5 δὴ οἱὰ Ἡοῦτεν 
ψογά, οοπποοίϊοεά ἢ ἸΝἿ δηὰ .,Ἵ, ψπῖςἢ, 
1|κὸ ΟΥ̓ ΠΟΥ ἀγομδίβπι5, μο]ὰ [15 στουπὰ τ ἀρεῖθι 
85 ἰη (δε ρῥγοϑοηΐ ρδβϑᾶψθ, δῇϊοσ 1ἱ []]θη 

Ὡ- ἰηἴο ἀἴδυϑ6 ἴῃ Ῥγοβϑθ. Βυΐ ἴδε δυιϊδογγ οὗ 4]]} 
κιπὰὰβ ἔογ ἴῃς γοδάϊην ΠΣ 15 σοηϑι ἀ ΓΔ Ὁ ]Ϊ6. 
ΎΤΝε 1ΧΧ. (ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ᾽ 
αὐτοῦ) ΡΤΟΡΔΌΪΥ μδά τὲ; ἔογ {πεῖγ ἄγγελοι 566 18 
ἴο ὕ6 {815 Ηδῦτενν ννοχὰ σοῃβίἀογοα 85 ἃ ρἰυγαὶ 
που, ἀπά σοππεοοίϊοα τ ἢ ΤΊ. 

Υεῖ ἰΕ τιῖ5 ργοῦδοϊο τεοδάϊης δε δοοορίθά, 
ζυγοῦ 4ιυοβίοη5 ἃΓ96 45 ἴο 118 ροϊπίης δηὰ 
τυιθδηΐηρ. Αἰηοηββὶ ἴδ δεβὲ βρ οϑί] ἢ 5 ΤΊΔΥ͂ 
Ὁ6 παπιοά δὶ οὗ ΒδϊίοΒοΥ (ἀρργονυθὰ βυδϑίδη- 
Ἐ4ΙΥ ὉΥ Οεβοη., Κηορ., Καὶ, ἄζτς.), ψδο 
ὙΓΙῖΟ8. “ὁ 5ῃ οι ἢ,᾽) δηά σοηάογ (Π6 νγογὰ “" ἔγο- 
ἀαγίης," ἰγοδῦηπρ 11 28 ἃ που ἴδηι. 5ηξ.; δηὰ 
(παῖ οὗ Εὐγϑῖ, νγῇο σοϊηρατεβ [οϑῆ. χὶϊ, 2 πὰ 
8, διὰ τοραγάβ ἰἴ 85 ἃ ῬΥΌΡΟΣ ΠΔΠΊ6, ΟΥΓ ἃ ἀθ- 
βογιρίοη οὗ ἃ ᾿Ἰοοδιγ ([μΕχίςοῃ, 5. ν.).Ψ 

τ. 21. 

ΤὮρ νοσγὰ ΟΠ ἰ5 υϑεὰ ΠοΙδῈ ἃ5 ἰπ [υἀρ. 
Υ. 9; ἰδ88. ΧΧΧΙΙ. 22ὥ.0. ὙἼ6 ἔξπι. βιιρϑι. στ 
τηᾶϑς. δάϊΪ. ἃ5 σξῃ. ἵν. το, Χχχ. τς. δ0 Οὔδῆ, 
Πε] Ζϑοῆ, Το ΐϑοη, ϑοιγδάοσ, ἄο. ὙΠ τεη- 
ἀογίης οὗ Α. Ψ. οδῇ ΟἿΪΥ τροᾶῃ ἴπαὶ Οδά ἰῃ 
ἔλεϊ ἤστη]ν οϑ ἢ βῃθα Πιπι86] ἢ πὶ [ἢ6 [ΕΥΠΟΥΥ 
αϑϑιρηθά ἴο δἰπὶ ΌὉΥῚ Μοβοβ. Βιῖΐ 186 ψνογάβ 
τὸ ἱπίγοδυσεά ὈΥ ὁ Ὀεσδιι50," δηὰ ἂῖθ 'π- 
ἰδ ἴο εἐχρίδίηῃ ψγ Οδάὰ “ ρῥγονϊἀθὰ τἢς 
ἢγϑὶ ρμαγὶ ἔοσγ διπ|5ε]ξ.) ὙὍῊΪ5 οχρίδπαίίοη ἰ5 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΕΚ ΧΧΧΙΝ. 
1 δἴοσες ονε σα Λίοόο υἱεισείά ἐλέ ἐαραῖϊ. 

5 ,ἶνρ ἐωμά άεγε. ὁ 4] δεγαέ. 7 “ΠΡ ἀγψέ. 
| 8 7. κέν ἀαγτ᾽ μον νι φ )07 ἀΐπε. Ἔ »εάμα 
εὖ σ“μείδο είά λένε. τὸ 71: ῥγαΐεέ 97  7ςἐ:. 

ΝῺ Μόοβεβ ψεπῖ ὕὑρ ἔτοπι ἴδε 
' ρΡἰδῖπβ οὔ Μοδῆ υπἴο πε πιουη- 
0 γ, (6 ἴδίη οὗ Νεῦδο, ἴο τῆς ἴορ οὗ |ᾧ Ρίβραῃ, 
ἄς τῃαῖ ἧς ονθῦ ραϊπβῖ [ες ῆο. Απά 
Ε α ομᾶρ. 3. ἴῆ6 ΓΟΚῸ “ϑῃονοά ἢϊπὶ 811] τῆς ἰδηά 
᾿ ἀΐΜας, «. Οὗ (Ἰ]εΔά, πο ἴλη, 

ΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ, ΧΧΧΙΝ. 

ποῖ κίνθρῃ ΕΥ̓͂ [Π6 τεπάοτίηρ ἐπ ἀμυοβίίοῃ, 
ΚΠουΡὮ δάοριοα 4150 Ὁ Ἀοβθηπι., Οθϑθη., ὅτε. 
ΎΤΒΕ [Ἐνν]ϑἢ δυϊβογῖεβ (6. ς. ΟἾΚοΙ., [4το8]) 
δά αυγθῖ, σι  Ὠοϑῖ., Βαυπης., δηὰ οἵδοσ 
ΤΔΟάΘΓΏ8, Γαίου [86 ρᾶβϑᾶϑὸ ἴο ἰδ στᾶνο οὗ 
Μοϑβϑεβ, ἰβουγὴ αἰ ογίης ϑοπιοννηδὲ 85 ἴο 1Π6 
ῬΓοοῖβα γεπάεγίηρ οὗ ἴΠ6 ψογά9. 80 Μυΐζ., 
“ἰ φυοά ἰῃ ρᾶτΐίο ϑιιὰ ἀοςῖΐοσ δϑϑοῖ ἰ[8.᾽ 
Βυϊ βιιοἢ ἃ 5686 866Π|58 υηϑιϊοαὰ ἴο ἴῃ6 σοῃ- 
ἴοχὲ; δπὰ ἴῃ ἕβοϊ ἔγοπι χχχίν. χ---ς, ςοηὶ 
ἢ ο5ἢ. χὶ. λὸ, ἰξ οι] ϑθοπὶ ὑπαὶ 16 
Ρίδοε μετα Μοβεβ ἀἰοὰ ἀπά νγᾶ8 Ὀυτγιοὰ νγᾶ5 
ἴῃ ἴ)6 σουπίγγυ οὗ Κδυθοη. 

Ὁ. ἃς. 

Τῆο Ηεῦγενν σογὰ Ὁ 8 ἄπ. λεγ., δπὰ 
ΒΥ 8ονεσγαὶ, θοΐδ δηςίεπὶ ἀπά πιοάθγῃ (Οηκ., 
ϑαδά., Οὔεϑεη., Μαδυγ., Κεῖ, δοβγύά., ἄς.), 

ἰδ τοηάεσοά “ΤΥ 0815." Ὑὴδ τοοῖ θ}) 
ΤΆΘΔη5 ἴο "“ ζλϑίθη " οὐ "" Ὀϊηά,᾽" 45 18 οἶθᾶσ ἔγοχι 

της Αταδίς δαὺ, ἀπά πυπιογοιιβ σορηδῖο ἔοσγπηϑ. 
Βυΐϊ ἔπε ἔοτοθ οὗ 16 σοοῖ 8 δ]πγοβὲ δα02]]} 
ἐΧ δ: ἰοὰ ἴῃ εἰ Ποῦ στεπάογηρ. Τμδὶ οὗ ΑΝ, 
ΟἹ ἴῃ6 ννῇο]ο ϑϑροιηβ δοβί. 

᾿ ΄σ, ΔΚ. 

Τῆο Ηοῦτενν ψογάὰ ἐδ ἽἼ Ποῖ υϑοὰ 5 ἀρδίῃ 
ἅπ. λεγ.. ἀηὰ 8 ὙΑΙΊΟΙ5ΙΥ τοράοτοά. Μυϊς. 
ἢ 165. Ταγχυπι, “" ϑεποοίιβ (04: οἴδοῖβ 
(Κοβεπη., σσαβεη., Καὶ], Μδιγ., Οταῖ, Ὠ εβί., 
δηά πηοϑὶ πχοάεγη5), “ΤΥ τοϑί;᾽" ΕὈτγϑὶ (6 1,οχ. 
8. Υ. ἐξ Ἵ) “ΤίσΠε5, δἤιοηςο." ὙΠῸ ΑΟΥ,, 
ἴΌΠ]ονν5 1Πὸ πιδ) τ γ οὗ δηςϊθηΐϊ δι ποσί ε165. 

οἵ Ερηγαίηι, δηὰ Μδηδββεῆ, δηὰ 1] τῆς 
ἰληὰ οἵ Γυάδἢ,, υηἴο τῆς υἱπγοϑβῖ 568, 

2 Απά τἢε βουτῃ, δηά τῆς ραίη οὗ 
[ἢ νδ]]εν οὗ Τεγίς πο, ἴῃς οἰ οἱ ραὶπὶ 
ἴΓ6685, ᾿τηῖο Ζοδί. 

4 Απά τε ΓΚ 85] 4 υπίο Πίηι. 
ὁ ΤῊ 5 ἐς τῆς ἰαπὰ ννῆϊοἢ 1 ϑνγᾶγα ττη- ὃ σε. τὰ. 
ἴο ΑΡγδῆδπι, υπίο ἴβ8ϑδδς, δηά υὑπῖο Ὦ 13. «-. 
]Άςοῦ, βαγίπρ, 1 ψ}}} ρῖνε [τ απῖο τῇ 
βεεα: 1 ἤᾶνα οδιβεά τἢδ6 ἴο 8ες 27 
ννἢ της ἐγα8, θυ τῆου 884]: ποῖ ρῸ 

ἜΣ 2 Απά ἃ}1} Νδρῆθι, δπὰ τῆς ἰδπὰ ονεγ τπιτῆογ. 

᾿ αηαρ. ΧΧΧΙΝ. εδῖ δὰ Βυτγίὰϊὶ οὔὐὁ 2. εἤ»οΐ “44] ΟΕ, χὶ. 24. 

; Μοϑβε5. 9. ὠπὸ Ζοαγ) Αἱ ἴδε βουΐμεγῃ εχίγεμ 
᾿ 1. »ιοωπέαὶπ Γ᾽ Νεδο] ΟΥ̓, χχχίὶϊ. 49 544. οὔ {πὸ ᾿ϑεδά 856εὰ. ΕὙὉε. Οδῆ. χίχ. :λ. 

δηὰ τεῆς. 4. 7 δανε εαισεά ἰδές 1ο “εε 1 ὙὌΠ6 5'γδῖϊ 
᾿ αἰ! 16. ἰαμά 9" Οἰμαά, μηο αηῇ ΤῊ σὴ ἴδυϑ δἴογάδα ἴο Μοϑοβ, {κὸ (δὲ οὗ “" 11 {ῃ6 
; ΒΑγάϊγ θὲ (Ὡς Πδη (Π)4η-1.313}} οὗ {π|άὰξ΄. χνὶ!. Κιπράοπιβ οὗ ἴπ6 ννογ]ά ἴῃ ἃ πιοπιοηὶ οὗ {{π|ὸ,᾿" 

27 5η4., Μῃϊοἢ ννὰ5 ποῖ ἴηὴ Οἰεδά. [18 ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἃ ἴονγη οὗ (ἢ15 πάπα νη κἰοοά [ἢ 1Π6 

, πογίῃ οὗ Ρεγχα; ρεγβᾶρϑ ἴμὸ 8βᾶπι6ὸ 45 [λαπ- δδη, 
ί 2 5. χχὶν. 6, ἀπά ἴῶὸ δη οὗ Οεη. χὶν. 14, 
᾿ γνἤοΓΟ 866 ποΐο. 

[ὼ0ΚῸ ἰν. ς, ννᾶ8 πΠ0 ἀοιυδί βιιρεγῃαΐυσγαὶ. Ὑεῖ 
ἴτ νγῶβϑ ποῖ ἱπΑρΊ ΠΑΤῪ ΟὨΪΥ, Ὀὰΐ ἃ τεαὶ υἱὸν οὗ 
{86 Ιαπά, οὐδϊδιηοα ρογῆᾶρβ ἐβγουσῇ 8η ὀχίγα- 
ΟΥ̓ ΠΑΓΥ Θημβδπςοπιθηΐ οὗ ἰῃε ἀγὶπρ Ἰαννκίνεῦ 5 
Ρόννεῦ οὗ νἱβίοῃ, 

927 



οτὅὃ 

ΤτῊςδ. 
φησί εἰν. 
Ἡεῦ. 

ς 48ο Μοβεβ (πε 38εγνδηῖΐῖ οὗ ἴδε 
ΙῸΚΡ ἀϊεά τῆετε 'ἱπ τῆς ἰαπά οὗ 
Μὸοδρ, δεςογάϊηρ ἴο τῇς νψοτὰ οὐ τῆς 
ΓΟΚΡ. 

6 Απά ἢς δυτγίεά Ππὶ ἰῃ ἃ ν δεν ἴῃ 
(ἢς ἰλπά οὗ Μοδρ, ονεῦ ἀρδίηβεὲ Βεῖῃ- 
Ρεογ: Ῥιυξς πὸ πιᾶη Κποννεῖῃ οὗ ἢ]8 
Βερυ σἢτε ὑπο [ἢ15 ἀλΥ. 

η ΦΑπά Μοβεβ τας δὴ δυηπάτοά 
Δηὰ τυνΕ ΠΥ γεαγβ οἷά ἤδη ἢε ἀϊεά: 
ἢ|8 ἐγα νγὰβ ποῖ ἀΐπη, ποῖ ἢ15 ᾿παῖυγδὶ 
οτος ᾿δδαϊεά. 

8 4 Απά τῃε ςπΠ]άγεη οὗ [βϑγδεὶ χερὶ 
ἔογ Μοβεβ ἴῃ τῆς ρ]αῖπβ οὐ Μοδὺ τῇ γί 
ἀλγβ: 80 ἴῃε ἀδγβ οὐ ννεερίῃρ σηά 
τιοιγηΐηρ; ον Μόοβεβ ψγεγε επάεα. 

δ. περοράϊπρ ἐο {δὲ «υογά οΥ ἐδ Ζοκ 0) 1.1. 
ἐ δὲ {6 τηουἢ οὗ (ἢθ 1,οτά,᾽" νν»ῆηϊςἢ ἴδ6 κδὉ- 
Ὀῖπ5 Ἔχρ δίῃ “ΌΥ ἃ Κὶϑ8 οὗ {πε [,οτά." Βυῖ 
(Π6 86η86 οὗ [ἢ6 ρῇγΑβο 15 οἰρασ, οἴ. σσηῃ. χὶν. 
4ι. δΝιυΐζ. σογγεςῖ “ 7υδοηίε οτηίηο." [ἰ 
ἀοποῖοβ ἴδαὶ Μοϑοβ θὰ, ποῖ Ὀδοδιι86 ἢ 18 νἱτα] 
Ροννοῖβ ψγΈγ Θχηδιιβίοα, δυῖ δὶ {86 βοηΐθηςθ 
οὗ Οοὰά, πὰ 245 ἃ ρυπιβῃιιθηΐ ἔὺγ Ὧ15 5. 
(ἢ. χχχὶϊ. ςσ. 

Θ. δὲ δωγίεά δὶ»,)] ἰ... Οοἂ δυπεά δ ϊπι. 
ΤΠ6 Ροπα Υ οἵ Μοβϑοβ᾽ 5ἰη ννδ8 ΠΥ ραϊὰ ὉῪ 
ἢ5 ἀοαίῃ : δηά [815 βίστδὶ Ποποιῦ σοπίοτγοα ου 
ἢἰπὶ δῆῖεσ ἀθδί ννᾶβ, ἀοιυδίϊ]οδα, ἀδαϊηθὰ ἴο 
διιδίδὶπ {Ππ6 ἰαννρῖνοι 5 δι ϊογιγ, Ὡς ἢ νυ ἢ.- 
ουΐ ἰξ τηῆϊ πᾶνο Ὀδθη ἱπιραιγοὰ νυ [6 ρθὸ- 
ΡΪδ ἴῃ σοηῃϑθδαμδποθ οὗ ἢΪ5 ρυ πῃ πιεηΐ. 

πὸ παη ἀποαυεὶ Οὗ δὶς “ερωϊοὀνε] Ἠγάϊγ 
ἰοβὲ 1ῆ6 σαν οὗ Μῶόοβϑοβ ϑῃοιϊὰ Ὀδοοσὴθ δῃ 
οὐ͵εςὶ οὗ βιυ ρου οι Βοπουγ, ἔοσγ [86 [ενν5 
ΓΟ ποῖ ροηθ ἴο {π|5 ραγίουϊαῦ ἔοττη οὗ 
στοῦ. Βεοαπης ἴῃ ταϊπὰ {Π6 ἀρροᾶάγδηπος οὗ 

ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧΙΝ. [ν. 5--- 12. 

9 ΤΑπὰ Ϊοβῆυα ἴπε 8ὁοη οὗ Νιι πῃ 
ννγὰ8 [}] οὗὁἩ τῆς 8ριτῖ οὐ υγϑάοπι; ἰοῦ 
Μόορβεβ μαά ἰαἱά ἢ μαπάβ ὕὑροῃ ἢϊπιὶ: 
δπὰ τῆς ἙὨΠ]άγεη οὐ ἴϑγδοὶ ἢεαγκεπεά 
απο ἢϊηπι, δπὰ ἀϊὰ 45 16 ΟΚ ςοπ-- 
τηληάἀεά Μοβεβ. 

10 Γ᾽ Απά τἤσγε ἄγοβε ποῖ ἃ ργορῆεξ 
βίηος ἰη [βγδεὶ κα υτπῖο Μίοβϑϑβ, ῇοπλ 
τῆς ΠΟΚΡ Κπονν ἔδος ἴο ἔλοοσ, 

11 ἴῃ 81] δε βῖρῃβ ἀπά ἴῃς νγοπάεγβ. 
γῇ ς ἢ τε ΠΓΟΚᾺΡ 5επὶ ἢἰπιὶ ἴο ἀο ἱπ 
τῆς ἰαλπά οἵ ἔργρι ἴο Ῥῃαγδοῆ, δπά ἴο 
411 ἢ8 βεγνδῃηῖβ. δηά ἴο δὶΪ ἢϊ8 ἰδλπά, 

12 Απά ἰπ 411 τπδῖ παὶ Ἢ Πμδπα, 
Δηἀ ἴῃ 4}} τῆς ργεδῖ ἴΈΎσΟΥ πὴ Μοϑβεβ8 
δπεννεά ἴῃ πε εἰρμῖ οὗ 811] [ϑ3γδεὶ. 

Μοϑβεβ δὲ ἴδ Τγαπβῆρυγαίίοη (δὲ Μαῖί. χυἱἹ. 
1---1οΟ), δηὰ ννδΐῖ 15 ϑδιὰ Ὀγν δῖ ]υἀθ6, Ὁ. 9, 
6 ΤΔΥ ςοη͵οοΐυσγο ἰδὲ Μοας αἴοσγ ἀθδῖῃ 
ραβϑοά ἰηἴΐο {πὸ βδηὴθ δἰδίθ ἢ Εποςοἢ Δηά 
ΕἸ 4ῃ:; δηά (πὶ ἢ]5 βορυ ςῆγο σου] ποῖ θ6 
ἔουηα δδοδιιϑὲ Π6 νγᾶϑ 5ΠΟΓΙΪΥ ἰγαηβἰδίεα ἔσοπι 
ἱξ. 

9. “ρίγὶὶ οὗ «υἱμαἷον»} (ἢ. 188. χί. α. ΤΠ 
Ρτγαςξςαὶ νυ ϊϑάοπι (φρονησις) οὗ ἴδ συ]οΣ 15 
ΒΡΟΘΟΙΔΙῪ τϑδηΐ. 

10. ἐδεέγὲ ὥγροδ ποΐ ὦ ῥγοῤῥδεοί τἰπο ἐπὶ 1.- 
γαε]] ΜΝνοτγὰς {|κὸ [ποθ σδὴ ΟὨΪΥ ἧανε Ὀθθη 
τ 6 βοηθ πη, δυιξ ἢοΐ ΠΟΟθββαγῪ ἃ Ἰοηρ 
πιο, δέϊογ ἴῃς ἀθδίῃ οὗ Μοϑεβ. ὙΠΟΥ τεῖος 
ΤΉΟΓΟ ρΑΓ ΠΟ ΪΑΥΥ ἰο [86 ννοηάογβ νυτουκῃῖ ὈΥ 
1π6 ἢδηά οὗ Μοϑοβ δ ἴπε ἔχοάυϑβ δηὰ ἴῃ 86 
ἐπ Ξ δηὰ “Ὁ Ὀυΐ τεθσῆο ἴδε ἀεοϊαγαίίοη οὗ 

᾿πη5 6] ἢ, Ναιπι. χΧὶϊ, 6 5864ά. ὙΠΟΥ πᾶ 
ΠαΑΐΌΓΑΙΙΥ ὁπου φῇ Ὀς ἀἰετιδαϊεά ἕὰ ΟΠ6 οὗ Μοσον 
5 ΟσΟβ8Όγϑ, ὙὙ ΓΙ ΠΡ ΡΕΓΠΔρ5 σϑοοη δῇοσ ἴῃ εεῖ- 
(ἰσπιοπί οὗ [πὸ ρθορὶε ἴῃ (ἰδηδδῃ. 

ἘΝΏ ΟΥ ΝΟΙΓΌΜΕῈ Ἱ. 

ΘΛΜΒΕΙΟΟΘΚ : ΡΚΙΝΤΕΙ ΒΥ Ὁ. ). ΟΝΑΥ͂, Μ.Α.,) ΑἹ ΤΗΒ ὈΝΙΝΕΆΒΙΤΥ ΡΕΕΒΒ. 



ΑἸΒΕΜΆΝΣΕ ΒΤΒΈΕΤ, ΓΠΟΧΡΟΝ, 
Ῥεῦγιανγ, 187]. 

ΜΕ, ΜΌΟΒΒΑΥΒ 

ΘΟΕΝΕΗ͂ΑΙ. [157 ΟΕ ννοΗ͂Κ95. 

ΡΌΒΏΙΟ ΟΟΟΑΒΙΟΝΒ; νι δὰ Ἷηἰτοἀδυοίου, ρχίνίπρ βοιμο οὐ πὸ οὗ 
818 Ομδγδοῖοσ, ΠῚ Ῥοσγίγαις. ὅγο. 104. θά. ; οὐ Ολεαρ διαϊείοη, ἴσαν. 
ϑνο. 12. : 

ΑΒΒΟΤΤ (Βεν. 2.) Μοπιοῖσβ οἵ δα Ομβυσοι οἵ Ἐωρϊαπὰ ΜΊΒΘΙΟΣΔΤΥ 
ἴῃ [89 Νοσγίδ Ατδογίοδη Οοϊοηΐθα. Ῥοβέ ϑγο. 3). 

ΑΒΕΒΟΒΚΟΜΒΙΕΒ ( οην) Τππααίΐτίαβ σοποογαίηρ ἐμθ [Ιπἰο]]δοΐαδὶ 
ἥρυρΑύλς διὰ [80 ἱπνοβεξδξίου οὗ Ὑσιμ, ΔΝ πείεειλ Ἑαξοη. ἘσδΡ. Βνο. 
82. θὰ. 

ῬΒΙΙΟΚΟΡὮΥ οὗἁ ὑλλ9 ΜοτΑ] ΕΘ  ηρθ. Ζοιγίοομίι 
Ἀάμέοκ. Ἐοδρ. Βνο. 32. δώ. 

ΑΟΙΑΝῸ (μεν. ΟἼ ΔΕ: Ἐθ) ῬοΟρΡΌΪΑΣ Ασοουπὲ οὗἩ ἐὴ9 Μδημποῖ δηὰ 
ΟυπίοτηδοίΙπάϊα. Ῥοδῖί ϑνο. 322. 

ἘἜΒΟΡΉ ἙΑΒΙΕΙ͂, Α Νοὸν γεσγείΐοη. ὙΠ ἩΗἱϊδβιογίοαὶ Ῥχγοίδοο. 
ΒΥ ον. ΤΗΟΜΑΒ χε. ὙΝΓῚ 100 Ὑ͵οοάουίβ, ΕΥ͂ ΤΆΧΝΙΚΙ, δηὰ γοι». 
θ8νἃ Τλοιδακπκά. Ῥοεῖϑνο. 32. θά. 

ἈΘΕΒΙΟΌΖΧΌΒΑΙ, (ἸΤἸῊΞ Βουλὴ) ΦΟΌΆΝΑΙ, 8ὃνο, β. 

ΑΙ ΤῸ ΒἙΑΙΤῊ: 4 ϑοιῖίοβ οἵ Ὑμθοϊορίοδὶ Ἐδδδγ9. ΒΥ {89 
ο]οσίην ἮΝ τ ίοστδ. δευεπίλ Ἑαϊίοη. ὅνο. 9. 

Ὦκπλν ΜΑΝΒΕῚ,. ῬΒΟΡΕΒΒΟΒ ἘΑΊΤΙ ΓΥΞΟΥ, 
ΊΒΗ͂ΟΡ ΟΡ" ΟΕ κ. ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΣ Ε1Υ. 
Ἐον. ἢγ. Μ᾿ ΑυΣ, ἈΒΟΗΒΙΒΗΟΡ ΟΥ Ὗοδβκ. 
ΟΑΝΟΝ Οοοκ. ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ἀαμόύσεϑτξε ἄ ΒΒΙΟΤΟΙ,. 

ἈΜΒΕΒΎΙΤΟΗ (ἸἨπ). Α πιοοὶ ἰηίογοβίίης Ττίαὶ ἴον ὙΠ ο- 
᾿πἰνῴ ππυυσιχως ἔγοτα ἐμ ἀὀστδ ὮΥ̓͂ ΠΑΡΥῪ ὈΓΡΨ ΟΟΒΡον. Ῥοδὶ 

Ὁ. δ 

ΑἙΜΥ 1181 (1Ὲπ). Ῥαυδιίαηοα ἈΙοτν ὃν Αἰὐὐλονί. 1ϑταο. 19. δώ, 
ΑΒΤΗΒΒ (τὴν) Ηϊβύου οἵ Ἑπρίδηδ, ΒΥ ΙΑΡῪ ΟΑΙΙΟΟΊΤ, 

Νει Καμίοπ, οοπεἐπυοὰ ἰο 1864. Ὑ͵οοάουϑ. ΕῸΔΡ. θὅγο. 32. δά. 

ΑΤΕΙΝΒΟΝ᾿Β (ἴκ5.) Ἀθοο]]θοἰϊοη8 οἵἩ Ταγίδν ϑίορραβ δηά ἐβμοὶσ 
ἸημδΟ Δα. 1]1υδεγαιίοηα. Ῥοδὲ ϑνο. 122. 

ΑὟΝΤ' ΙΑ ὙΑΚα δηὰ Τα ; δ βίοσυ Βοοῖκ ἴον ΟὨ Ἰάσϑα, Βγ 
ΔΊΔΟΥ, Ὑοοάσαίϊα. 16πη|ρ. δε. 

ΑΥΒΤΙΝΒ (ΘΗΝ) 1 πστυξεβ οκ ΟἜπελαι, ὅ ὈΒΙΒΡΆΟΡΕΝΟΕ ; ΟΥ̓, ἐδ 6 
ῬΕΙΙΟΘΟΡὮΥ οἵ Ῥοεΐεῖνο 1.δ'ῃν. Τλέγα Καϊιίον. Ἐονίδοὰ δοὰ ΒΕ] δὰ ὈΥ͂ 
Κοβκῆτ ΟΑΜΡΒΕΙΣ,, 323: Ῥοῖα, 8νο, 822. 

(ΒλἈλη) τασταθπί ἤτοτι Οθσιπαα Ρτγοδο {τί (οτα, 
ὙΠ ΒΙΟΚΓΑΡΉΪς 4) Νοῖθβ. Ῥοδὲ θνο. 10. 

Β 

| 

| 

| 

ΑΙΒΕΒΤΒ (Ρπιπσα) ΒΡΕΕΟΗΕΒ ΑΝῸ ΑΡΌΒΕΘΘΕΣ ΟΝ 

ΞΞΟΞΕ, - ς Ξ ξοεες στ τ -ἰ ον το {.- τ τας  Φ.. ς΄ «τ 



4 ΧΙΒῚΤ ΟΕ ΜΟΝΚΒ 

ΒΑΒΒΑΙΙ ΒΒ (Μ 58.) Ἡγτθηβ ἰῃ Ῥγχοδὸ ἴοΣ Ομ] σε. ὙΠῸ 112 
Ονε βίαι Ῥοδίχπθ. βιηδι! 4ἴο. ὅδε. ; ΟΥΓ ἔνα Σάρεν, 14. θὰ. 

ΒΑΒΒΟΥ͂ ΒΒ (β1κ 50ηΝ) Αὐυὐοῦθίορταρῖοαὶ Μοσλοΐγσ. ΕἼΟΣΩ ΕΔΥΪΥ 
116 το Αἀναποθὰ Αμ. Ῥοσγίσαϊὶ. ὅνο. 16ὲε. 

(ϑοηδ) 116, ἘχΡΙοἶΒ, δηθὰ ογαζεθ οἵ Εἷς ΕἸδμοἷδ 
Ὅτγτακο. ὙΝ1Π πυπιότοῦδ Οτἰχίηδὶ [οἴ γ5. Ῥοβὶ ὅγο. 3242. 

ΒΑΒΕΥΒ (ϑ1κ ΟἨ ΛΕ, ΕΒ) [16 θὰ  οτΚΒ. ΒΥ ΑΥΡΚΕΡ ΒΑβαυ, Ὠ.Ὁ. 
δεοομά Καϊξέίοη, ὙΥ τὰ Ῥοτγίσχαϊς, δηὰ 1Πυ0βίγαιίουα, Μοάϊισ ϑνο. 1δ2. 

ΒΑΤΈΒ᾽ (ἢ. 7.) Βεοοτὰβ οὗ ἃ Νιαίασα! δῦ οὐ ὑῃ6 Εἶνε Αἰπδζοηδ 
ἀιισίηκ οανθη γϑδῖα οἵ Αἀνοείυτο δὰ Τγανοὶ. δεεοπ ὼ Ἑαϊξίίοπ. 111}08- 
ἐγαϊίουα. Ῥοδί Βγο, 122. 

ΒΕΑ ΟΛσΜΕΕΚῚ (ρυ Ὁιακα) ϑυσοσηοσ δηὰ ῬΊαΐοσ ἴῃ ΝΟΣΤΤΆΥ. 
ΤΑὶνὰ Ἑαϊοπ. ΜΝ ΊΩΒ 11ι8ἰΣδιομθ. Κ1|4}} Βνο. ὅ“. 

ΒΕΕΝ ΑΝῸ ΕΟ ΕΝΒ. Ὑνὸ δβαυβ.Ό ΒΚ Βεν. ΤΉΟΜΑΒ 9ΑΧ155. 
Ἐορτὶηϊοὰ ἔσου [π6 “ ΟΟΔΥίΟΥΪΥ Εονίον "ἢ ΕΌΔΡ. ὅνο. 12. 6Θδοῖ. 

ΒΕΙΟΗΕΙΒΒ (αρυ)ὴ Ασοσουμί οὗἉ {86 Μαύρου οὗ ἰδ “ Βοπηίΐγ, 
ληά τπΠοῖν Ποβοθιιάδηϊδ: τ (ἢ ᾿ποῖσ Βο 1 πθηῖ 5 ἔη Ῥὶ δαῖτ δὰ Νοιγίοϊὶς 

Ὡς Ιοϊδοάα, ὙΜΠῺ ΠΙυ γαιουβ. Ῥοαὶ ὅγο. 124. 

ΒΕΙ1,Β (ἕτπ ΟΗΔΛΒΙ,κ8) δι δῦ 1,οἰΐθτΒ. Ῥογίγαϊί. ὅγο, 129. 

ΒΕΒΤΗΑΛἪ ϑουγηδὶ ἀυτίηρ 4 Υἱβὶῦ ἰο μοῦ ὕὍπεϊθ ἴῃ Ἐπρίδηὰ. 
Οοπιδίηΐπα ἃ Ὑ δύ οἷν οὐ 1πἰογϑδίΐης δηὰ Τϑίσυοῖίνο Ιπἰοττοδύθου. ϑδόνοκίλ 
Ἑαϊιίοη. Μ͵οοάςσυϊδ. 120. 74. 6... 

ΒΕΒΤΠΑΜΒ (1.8. 6.) Ἡδγτνοδὶ οὗ (86 868 : 8 ΟὈπ τ νυϊου ἰο {}6 
Ναι ΣΑΙ αηὰ Ἰσοποιηίς ΠΙΡΟΥΥ οὗὨ Βε 8} Εοοὰ ΕἾΒ.65. δϑεοοπὰ Χαϊιϊοι. 
νὴ δὺ 1ΠΠυδιγαϊΐίοηβ. δνο. 122. 

ΒΙΒΙΕῈ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂; ΤῊ ΒΟΙΥ͂ ΒΙΒΙ(Ε, δοοοσάϊηρ ἰο ἐδ6 
Λυτηοβιβεξὺ Ὑ ΉΒΙΟΥ, ΑὉ. 1611, ΠῚ ΧΡ ΑΤΟΕΥ δηὰ (ἸΒΙΤΙΟΔΙῚ, 
ΝΟΤΕΒ διὰ ἃ ἘΚΥΊΒΙΟΝ οὐ 1πΠ6 ΤΒΑΝΒΊΑΤΙΟΝ. Ἐν ΒΙΒΗΟΡᾺΑ διὰ οἴμποτ 
ΟἸΕΕΟΥ͂ οἵ ἴ6 ΑΝΟΒΙΟΑΝ ΟΗΠΌΒΟΗ. Ἑαεθὰ Ὦν Οδδοι Ε᾿ Ὁ. 
Οοοκ, Μ.Α. οι.1. (ἰὰ Ὑπὸ Ρδτγία). Μιεάϊΐι δνο. 80. 

ῬειΙ ΟΕΝΈΒΙδ ...... Βίθδορ οὗ ΕΙγ. 
ἈΓῚ ἃ. Εχορυα......... δποη Οοοῖς πὰ ον, βασωῦοὶ Οἷδυκ. 

[ενιτιοῦβ .... ον. βδπιυοὶ ΟἸδσῖ. 
Ῥασὶ 11. ΝΟΜΒΕΒΒ ...... Εαν. Τ. Ε. Ἑδβρίη, 

Ὠεκυτεβονομυ.. ἴον. ΄. Ε. ΤῊ ΓυΡΡ. 

ΒΙΟΚΜΟΒΚΕῈΒ (Αὐβκκτ 5.) Ττανεὶς πὶ ἰ86 Εδδύθσῃ Ασοδίροίασο 
1886δ-8 : ἃ ΤῬοΟΡΌΪΑΣ Ὠδδοσί ρου οὗ (80 [κ᾽δηάβ, πὶ ἐμοῖς Ναΐιγαὶ Ηἰδ6- 
ΤΟΥΣ, ΟΘΟΚΤΑΡΏΥ, ΜαπύΌοσε δηὰ ( αὐΐοτΒ οἵ ἐμ6 Ῥεορῖο, ὥς. 1 Μαρδ 
δηὰ 1 υδἰγαϊΙοὩ8. 8νο. 212. 

ΒΙΕΟΗ ΒΒ (βανσκι) ΗϊδιοΥΥ οὐὁἨ Αποίϊοηὺ Ῥούνοσυ δηὰ Ῥογοοϊδίῃ : 
Ἐφγυνιΐδη, Αὐδυσυίδη, ασϑοῖ, Βοπιδη, δῃὰ Εἰσυβοδη. ὙΧ1 300 111πεἰτὰ- 
(ἴομβ. 2.}7015β. Μοάΐξυχα δνο. 42:, 

ΒΙΞΒΕΤ᾽ 5 (Απρασν) ἩϊδύΟΣΥ οὗἩ 6 ΟΟΣΩΣ Ομ ΟΔΙὮ οὗ Ἐπρίδπὰ, 
ἴτοπι ἔπ Ὠοδίς οἵὁ Οἤ δυο 1. ἰὸ (1 ἘχΧΡυ βίο οὗ 186 Τοῦ; Ῥασ᾽ δυηθηὶ 
Υ ὉΤΟΘΊΤΘΙ: Ομ εΙΥ ἤτοι ἴμὸ Μ53. ἰὼ ἴ)6 Βιίδίθ Ρδρος Ὁδῖοϑθ. 2 γοἱδ. 
γο. . 

ΒΙΑΚΙΘΤΟΝ (Οκρτ.) Ναστδίϊνο οὗ 80 Ἐχροάϊι οι βϑοπὶ ἰο 6χ- 
Ῥίοτο δο ὕγρεσς δ αίεσβξε οὗ 1:6 Ὑδυμ- ἴσο. 11|υβισαίΐουβ, θνο. 182 

ΒΙΟΜΕΊΕΙ 5: (Βι8β5ηορὴ Μουλοῖσ, 0} β6] ΘΟ 0.8 ἔγοσῃ ἷβ Οὐστο- 
δροράθηςοθ. Βγ δὲβ βοῃ. δεοοπὶ Ἑὠμίολ. Ῥοτίγαϊξ, ροδί ϑνο. 122. 

ΒΟΒΎΕΙ1)Β (μεθ) 116 οὗἩ βδιυσοὶ Φοβηβου, 21.Ὁ. Ιποϊυὰ- 
[πε ΤΟΙΣ το ἴ9 Ηορτίαοθ, Ἑάλιοὰ ὈΥ Μτ. ΟΒΟΚΕΒ. Ῥοσίσζαι ἰδ. Πογαὶ 
γο. ᾿ 

-......-.....  .-..... 

τῶν τ ταυττειρυτα ταιαπκινυεαπειν χοκοινι. ὑγηθεακαεικτανεν- ὡς 



ἜπἔἘοΞἘΕππππέ τὶ πο ας ὰπα ὼς ἀρνίον, μος ρους 

ΡΟΒΙΕΙΒΗΕΒ. ΒΥ ΜΒ. ΜΌΒΕΒΑΥ. δ 

ΒΒΑΟΘΕΒ (6. 1.) Μδρυδὶ οὗ ΕΥΒΠΟΙΟΩΥ; οὐ ἐμ ἔδοοβ οὗ ἐδο ΟἹὰ 
Ὑγ͵ονϊὰ, Ῥοδβὶ ὅνο. 6. 

ΒΙΟΝΤΉ (Βεν. 7. 5.) υαάδοοὶσηοα Οοἰποξάθηοδβ ἴῃ ἐπ 6 γε ηρβ οὗ 
[89 ΟΙὰ δηὰ Νοὸν Τοβίδιηθηϊ, δὴ Ασριοῃῖ οὗ ἐμοὶς ὙΥδΟΙ ἐγ : οοὐϊδίηἶης 
μ6 Βοοῖκα οὗ Μοβϑβ, Ηἰβιίοιΐσαὶ διὰ Ῥγορδϑειοαὶ βοηρίιτθδ, δὰ ἴδ 
αοδρο6]8 δηὰ Αςίβ. διπεὴ Ἑαϊείοα. Ῥοβῖ ϑνγο. 685. 

ΗΪ βίου οὐὁὨἨὨ 186 ΟἸναγοι πὰ ἐη9 Εἰχβὶ ΤΉτθο Οϑαηξαγίθα. 
Ῥομγιὴ Καδίοη, Ῥοβί 8ὅγο. 6.5, 

ττιττ- τ Βασὰν Ῥυοθῦ; Ηἰβ Ῥαζίοβ, Ασααίτοτηθηίδ δα ὰ ΟὈ]σα- 
1Ἰοη8. Ζὺδλ Βαϊέοα. Ῥοδῖὶ Βνο. 6. 

-------- ἰμβοΐαγοβ οὐ ἔμ Εἰρηὶ ὕ8θ οὗὁἨὨἁ ἰμ9 ἘδΥΪγ Βαίμοτγα, 
Τλϊγὰ Ἑαϊείοπ. ὅνο. 95. 

Ρ]δπ ἕϑιτηοῃβ Ῥγεδοβθὰ ἰὸ 8 ΟὈ ΜΕΥ Οοαρτορδίϊοξ, 
Ῥὶλλ Δαϊεῖοπ. ἃ γοὶα. Ῥοβί ϑνο. 122. 

ἘβδαΥΒ ΟἿ. γασὶουβ βΒυ ͵]θοίθ. ὅγο. 122. 
ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΟΜΜΟΝ ΡΒΑΥΕΕ. [Π1υβἰχαϊοὰ σίξ Οοϊοαχοά 

Βογάοσβ, Τπἰεἰ8} 1,δἰοτβ, ἀμὰ Ὑγοοάσαϊᾳ, 8γο. 

ΒΟΕΒΒΟΥ Β (ΘΟσοβαε) ΒΙΌ16 ἴῃ ϑραίη; οὐ ἐμο ΟὟΤΏΘΥΒ, Αἀνθηΐατοα, 
δηὰ τ ρ ΣΙ θουπιθηῖδ οὗ δ ΕΏ ΜΙ Βλη ἰη δὴ Αἰίοσαρὶ ἕο οἰτουϊαῖο τὰ 9 
ΒοτίρἝισοα ἰὰ 6 Ῥομίηδυϊα, Ῥοβὶ ὅνο. 82. Θὰ, 

Ζιμοδ!!, οὐ {μ6 Οἰρεβίθβ οὔ βζραίῃ; ἐμοῖς Μδθηδσε, 
Οπιϑίοπ!β, ΕΘΗ αἴου, δηὰ ᾿δηρῦδμο. Ῥοπῖϑνο. 82. θά. 

Ιδύθηστο ; 86 ϑοβο αν.-- - 6 αἰ 6γ---δᾶηά (86 Ῥτίεϑί, 
Ῥοτίταιξ. 8 018. Ῥοδὶ ὅνγο. 80. 

ΒΟΙΏΔΩΥ͂ Αγο. 2 οῖ8. Ῥοβδὲ ὃὅγο. 214. 
ιν ΥΆΙΕΘ: 18 ῬΘΟΡΙ6, Τιδηρθδρθ, δηὰ βοθῃογ. 

Ῥοθὲ ὅνο. 69. 

ΒΒΑΥΒ (ἴπ|.) 116 οἵἨ ΤΈΟΙΩΔ8 ϑιοιμαστὰ, ΒΑ. ὙΠῸ Ῥοτέγαϊς 
δηὰ 60 Υγοοάσυϊδ. ἀϊο. 212. 

Βονοὶὶ οὔ 86 Ῥγοὐδείδῃ (δ ἰῃ ἐμ6 Οϑυθηθεβ. Ἦ 18 Βοχαθ 
Ἀςοουηὶ οὗ [Π)9 Ηυκυθηοίϑ ἴῃ [86 ϑϑνϑηιδϑηῃ Οϑηΐαγγ. Ῥοϑέϑνο, 102.6ώ. 

ΒΒΙΤΊΒΗ ΑΒΒΟΟΙΑΤΙΟΝ ΒΕΡΟΒΤΘ, ὅτνο. 
ΥοΥῖὶκ δὰ Οχίογά, 1831-32, 132. δώ, Ιρδπϊοδ, 1851, 16,. θὦ. 
Οδιρυ τί μο, 1833, 192. Βοϊίαςι, 1852, 1δ2. 
Ἑάϊηδυγχαα, 1834, 1δε. ἮΝ], 1863, 102. θά. 
ῬΆΡΊ η, 1336, 182. θά, 1είνογροοὶ, 1854, 189. 
Βτίβιοϊ, 1836, 122. ΟἸδοζον, 1868, 162. 
1άνογροοι, 1837, 16. θὦ, Ομ θηδδπι, 1856, 182. 
Νονοδϑίο, 1838, 169. Ὠυδίο, 1857, 1δ2. 
Βίττηϊπρθαυ, 1839, 185, θΩ 1.8948. 1858, 202. 
Οἴδδρκον, 1840, 1δ2. ΑὐὈὐδτγάθθη, 1859, 152. 
Ῥιγταοῦίδι, 1841, 132. 6, Οκίοτά, 1860, 28“. 
Μαμοδοδίοσ, 1843, 102. θὰ. Μαδυοδοοῖον, 1861, 1δ. 
Οοσκ, 1843, 122. Οδυαδιίάρο, 1862, 202. 
ὙοΥκ, 1644, 304. Νονοδβιῖο, 1088, 2δε. 
Οασαρχί κα, 1946, 12». Βαδια, 1864, 18ι. 
Βοαπιδεαυιρίοη, 1846, 1δ4, ΒΙττηϊηρσῦδηι, 1865, 35 
Οχίοεά, 1847, 182. Νοιιχῦδα, 1864, 2. 

ΒΙττοί ακίκα, δε, 10 Νογπίσί, 1868. ἐδ ἱστοὶῃ : , 104. ΟΥ̓͂Ν ᾿ 
1860, 1δν, Ἑχοίοσ, 1869, ἦν. Ἑὰϊηθυγκῃ, 

ΒΒΟΥΘΗΤΟΝ (ΠμοἈ0) Φοῦτημου ἰμτουαρὰ ΑἸΡΔαΐδ δηὰ οἱδοι 
Ῥτονυϊηοϑβ οὔὐ ΤΌΚΟΥ ἴῃ ἘΠΙΌΡΟ δηὰ Αϑία, ἰο Οοπδίδοϊίοορϊο, 1309---10. 
Ἰμυδίτοιίοια. 3. γοΐβ. ϑνο. 809. " 

γ δὶ ἰο 1{8}7γ. 2 Ὑοῖα, Ῥοϑὶ ὅγο. 182. 
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ΒΕΟΥΝΙΟΝ Β (ἰὴ οι ηἰβοθηοοθ οὗ 8 ϑερίυλρθηδλυίδῃ, 
Ἑτοῶ ἴδ γοδὺ 1802 (0 1816, Τλίγὰ Καϊέΐοα. Ῥοβὶ ὅνο. 72. θά. 

ΒΟΒΒΙΙῈΒ ΒΒΟΜ ΤῊΒ ΒΕΥΝΝΕΝ ΟΕ ΝΑΒΒΑΌ. ΒΚ. δὲν 
Ἐβαχοιβ 5. καρ, Βασι. 7ὲιᾺ Σαϊείοπ, πὶὰι 1|1πεἰταιϊιίοῦδβ, Ῥοδβὶ ὅγο. 
7ε. βά. 

ΒΟΝΎΥΑΝ (Δ0Ηπὴ δὰ ΟἸἶγοῦ ΟΥΟΣΩΑ͂ΟΙ, ΒΥ ΒΟΒΕΒῚ ΒΟΥΤΗΒΥ. 
Ῥοβὲ θνο. 22. 

ΒΟΒΟΟΝ (Βεν. 7. 7.) Ομ υβιίϊδῃ Ομ ]θταϑῃ ; ΟΣ, Ιοσλοὶν οὗ 
Ῥαιτίοῖς Εταβοῦ Ὑγίοσ. δεοοπὰ Καϊέϊον. Ῥοβί Βγο. 92. 

1μοϊίογα ἔγοα Βοσοθ. Ῥοδὺ ὅγο. 1224, 

ΒΟΒΝῊ (Οο1.) Τἱουϊομαυυ οὔ Ναναὶ δὰ ΜΙ ΔΥΥ Το η168] 
ἼΤοότστηθ, ἘΠΡ 8 δηὰ Εχοποῖ-- ΕΥΘΩΟΝ δὰ Ἐη δ, δυμγίὰ Ἑαϊεϊοι. 
Ογόπῃ ὅνο. 16“. 

ΒΌΒΒΟΝΝ ΒΒ (Μοπτδαυ) Οομπδυλιαιΐομαὶ Ῥσγοβτεεβ. Α βοσῖεβ οὗ 
Ἰοΐυτοδ ἀεϊἑνοχοὰ Ὀδίοστο 116 Ὀπϊνοσγεν οὗ Οχίογᾷ, Ῥοϑπὶ ὅνο. 2. θά. 

ΒΟΌΧΤΟΝΒ (ΟῊΔᾺΣ.8) Μοχηοὶτα οὗ δὲς ΤοσΩδΒ Εον 61} Βυχίοῃ, 
Βαγὶ. ὙΠ βοϊοειοῃβ ἔγοτῃ 14 Οογγοϑρομάθηοα, ΒΥ μὲβ βοῃ. Ῥοείσαϊϊ. 
ϑνο. 1, Οἵ ῥοριίαν Καΐξέῖον. Ἐδδρ. ὅνο. Ὡς. θά. 

Ιἀθ88 οὗ 86 Ὠ.ΔΥ οἁ Ῥοϊΐογ. Τλιὶγὰ Εαϊίίοη. ὅγνο. 68. 

ΒΥΒΟΝ᾿Β (080) 119, 1,οἐὕοτβ, δηὰ δουσημδῖβ. ΒῪ Ἰπολλθ ΜΟΟΒΚ, 
Οαδίπεὶ Ἑαϊοη. ῬΙΔδῖοΒ. 6 Ὑοΐϊα. Εδδρ. δὅνο. 182. 

16, μοίδοτθ, δῃηὰ Φουσηδὶθ. ΒΥ ἸποΟχΔ8Β ΜΌΟΒΕ, 
ἰαν Σάϊεέοπ. ὙΥῚΒ Ῥοτίγλι δ. Ἠογαΐ βθνο, 92. 

Ῥοοίϊολ] οσκα, Ζϊόγαγῳ αϊέο. Ῥοτίταϊι, 6 Ὑό]ε, 
ΠΘΙΔΥ͂ ϑνο. 4δ4. 

Ῥοοίδοι] ἤοσκβ. Οαδίπες Ἑαϊίϊο. ῬΙαιθα, 10 Ὑο δ, 
ἘσΑΡ. θνο. 809. 

Ῥοοίέοαϊ! ον. οοζοὶ Ἑαϊξίοη. 8 ο1]8. ϑέτηο. Οὐηι- 
»ἰείεὶπ α Οας6. 214. 

Ῥοοίϊολ!  οτκα, Ζοριίαν αϊίέίοη, ῬΙαίοβ, Ἐογαὶ ϑγο. 98. 
Ῥοσίίςλ!  οΥκα. εανὶ Ἐαϊίοπ. Οτονῃ ὅγο. 22. θά. 
Ομ 9 Ηδγοϊὰ. ὙΠ 80 ΕὨρτανίηρβ, Οτόπῃ 4.0. 129. 
ΟἾΣὰ6 Ἠδσοϊὰ, Ἰόπιο. 22. θώ. 
Ομ ]ὰ9 Ηδτγοϊὰ. Ὑιμηοίίθβ. Ἰόμο. 12. 
ΟἾἾ1Δ6 Ηδγοϊά, Ῥοσγίσγαϊί. 1όπο. θά, 
Τδ]ο δηὰ Ῥοθηβ. 2έϊηο. 29. θά, 
Μ᾿ βοο]ἸδῆθουβΌ 2 Ὑοθ. 241ὴη0. ὅδ, 
Ὀγσϑιηδδ δηὰ ΕΪδαυγβ, 2 7οϊβ. 2έτηο. ὅδ. 
οη ὅυδη δηὰ Βδερρο. 2 Ὑο]β. 2έτμο. ὅδ. 

--.-.ο.ο..ο.ΘὨὈ.Ὀ.ὄ Βοδυῖθ5. Ῥοσγίσγαϊι. Εδσαᾶρ. ὅνο. 33. θά. 
ΒΌΒΕΒ (6. 2.) ἰπβἰγαοίϊοηβ ἰὰ Ῥγδοίϊοδὶ βυγναγίηρ, ΤΌΡΟΩΤΔ- 

ῬὨΐοαὶ ΡΙίδη Ὀγανίηβ, δὰ οὐ βἰκοϊσξβίηρ στουηᾶ πὶ πουὶ δ συλ 8. 
Ῥουτιλ Καϊιίοη. Ὑοοάουία, Ῥοδί Βνο. 62. 

᾿ ΒΟΤΤΜΑΝῊ ΓΕΧΙΠΟΟΌΒ; 4 Ουὐἰυςαὶ Ἑχατηϊηδίϊοα οὗ ἐδ 
Μοδπίηρ οὗ Ὡυμιογοῦβ ατϑοὶς Ῥογαβ, ςἢ ΕΗ ἴῃ Ηοπιεσ δοὰ Ἡδθαϊοά. 
Ἰσδηβιαιοὰ ὈΥ̓͂ ον. “. Β. ΕἸβεῖκα Ζιλλ Καϊίον. 8νο. 134. 

ΟΑΤΑΙΟΟΕ ΟΝ ΙΒΒΕΟΌΠΑΒ ΟΒΕΕΚ ΨΕΒΒΞ. 
ὙΠ} δἷἱ 118 Τϑῆβεβ ὀχίδηΐ--ἰ οῖν Εοτιδιϊοι,, Ἀδαπίηρ, δὰ ὕδαβο, 
δοοοιιρδηΐϊεὰ Ὁν δῷ Ἰπᾶὰθχ. ὙΤγληδίαιθά, πε Νοῖςθ, Ὁ Εν. ΄. Ἀ. 
Επδητλκε, ΕἸ Καϊεοκ. Ἑασνὶβοὰ Ὁγ ον. 1ἡ. ΕΝ ῦνΕβ. Ροβῆδγο, θ.. 
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ΟΑΙΙΟΟΤΤΒ (νὴ [1Ἂἀ{10 Αὐἱδυσβ ΗἰβδίοσΥ οὔ Ἐωρϊδηά. 
Δεῖ Ἀαμίοκ, ὁσοιρὴξ ἀοισλ ἰο 1884, ὙΥ1Ὲ οοάοιδ. ἘσΔΡ. ὅγο. 32. θα, 

ΟΑΜΡΒΕΙ, ΒΞ (0ᾺἈὉ) 1ἷνοδ οὗ {86 1,οτὰ ΟἸΔΏΘΘΙ]ΟΣΒ δη ἃ θοροσὰ 
οὔ ἴ109 Οτοδὶ δοαὶ οἵ Επρὶδπὰ. Ετοιῖι [860 δι ίοβὶ Τίτοϑϑ ἴἰο ἔμο Ποιὰ οἵ 
Ἱμοσὰ Ἑ]άοη ἴῃ 1688, χυουπλ Καϊέον. 10 οῖϊδ. τόν ὅνο. ὅδ. Θδοῦ. 

--------- ὐὐνεβ οὗ Ἰυσχὰ ᾿γμάπυτεὺ δηὰ 1οσὰ Βγουρβηδϑιη. 
᾿ Βνο. 162. 

[λγ98 οὗ 89 Οίο πδιοοα οἵ Επρίδηᾶ, Ἐτοσι [89 
Νογτῶδη Οοῃᾳθοδὶ ἰο ἐμ9 οδῖδ οὗ ᾿ωοσὰ ἸΤοηϊογάθῃ, οοοκᾶ Ξάϊθοι. 
δὃ 7ὸο16. ϑνο. 422 

ΒΒΔΚΒΡΘΔσΘ Ἐ 1ϑ.8] Αοαυΐγοτηθηῖδ ὅγο. ὅ8. 66. 
19 οὗ οτὰ ΟἸδΏοοΙοΣ Βδοομ. Ἐθδρ. ὅγο, 24. θώ. 

τ -- (ϑ:π ΝΣ") Αοοουδὺ οὗ ΝΆΡΟΙΘου δ Εοηίδὶ Ὀ]θδὺ 
δορὰ ΕἸΡΔ. Βοίηρ δ Ψοιγῃδὶ οὗἠἨ Οσοιγζθηοοθ δὰ Νοίοα οὗ μῖ4 ουνον- 
Βδιΐοῃν, ὧδ. Ῥογίγζα![. ὅνο. 1ὅν. 

(ἀκοβαι) Μίοάοσι [πἀϊΔ. Α Κἰκοίο οὗ 06 βγείοτῃ 
οἔὗ Οἰνῖ! σονοτοιωοηῖ. ὙΥ Δ δολθ Αοοουδξ οὗ ἰδ6 Νδξνο, διὰ Νδαῦνο 
Ἰωρ ξίοῦβ. ϑροονὰ Κίον. 8νο. 16. 

(ἸΤῊΟ8.) ΕἸΔΒΑΥ͂ οὁυα ΕΒ ἢ Ὁ θΈ6.: Μιὰ βμοχὶ 
1γνοα οὗ ἐῆο Βτί(δἢὶ Ῥοοίθ. Ῥοδέ ϑνο. 32. θά. 

ΟΑΒΝΑΒΥΟΝΒ (080) Ῥογίυμα!, Οδ]Πἰεἷα, δηὰ ἐδ Βρβδαῦῃθ 
Ῥτογίηοοθ. ΕἸο Νοίδβ τηδὰθ ἀυσίως, ἃ ΦουζΏοΥ ἰο ἰδο86 Οοασπίχίο5. 
Τλυὰ Καλέῖον. Ῥοβὶ θνο. 82. θα. 

Ἐοιιϊηΐβοθμδοα οὗ Αἰμθὴ8 δηὰ ὑμ6 Μίογοβ. Ἐχ- 
ἴγδοὲθ ὕγοῖω ἃ Φουγιδὶ ἀυσίης ΤΎΔΥΘΙΒ ἢ ατθοοθ ἐῃ 1839. ὙΜΊ Μαρ. 
τόν ὅνο. 72. θά. 

Ἐϑοο]]οοϊλουβ οὗ ὑἐΐ9 Ὠγηβοα οὗ δου. ἮΝ 
Νοίο8 οὐ ἐμοῖς Βοϊκίου. Τλέγὰ Καξέίοπ. Ῥοδὶ ὅγο. ὅὄϑ. δά. 

ΟΑΒΤΕΒΕΑΟΘΗ (ΤῊπῚ ΘΕΒΡΑΤΟΗΕΞΙ͂, ἴτοπι ἐδ ο δοτησοθποοσηδηὶ 
οἵ ἐδιο οὔῖεϊα)] οατοοῦ οὗ ἐδο Ἰαῖο Ὑ᾽βοουοϊ ᾿δαβιϊοσθαρὴ ἴο [89 οἷοδο οὗ δῖ6 
εἴ6. Ἑάϊιθὰ ὮΥ ἐδ) ΜΑΒουῦ!δ ΟΣ ΓΟΣΡΟΧΌΚΒΕΥ. 12 018. ϑνο. 142.660δ. 

ΟΑΤΗΟΘΑΞΒΤΒ (β1κ Οποβοδ) Οὐτασηθιίασθδ ἢ ἐδ ἯΔΣ ἱὰ Ἐπβαὶὰ 
διὰ ΟὀτΔΩΥ͂, 1812.-18, ῬΊδηθ. ὅνο. 142. 

ΟΑΥΑΙΠΟΛΒΕΙΙῈ λκὰρ ΟΕΟΥΕ ΘΒ Ἡϊδίοσυ οὗ Ῥαϊηϊην ἰμ 
1ίδῖγ, ἔγοια 1ὴ9 δοοοηὰ ἴο ἴδ0 181} Οεμέυγγ. ὙΠ 100 ΠΙυδιτδί θη. 
8 οϊ4. βνο. 

----------- -- -- ἩΗϊβίοΟΥΥ οἵἉ Ραϊηίίηρ ἰῃ ΝοΥία αῖσ; ἴστοχα ἐδ6 
λ41} ἰο 80 16Ὦ ὅοαξα;τ. Νὰ 1ΠΠῸδιγαιΐοῦδ. 2 015. δνο. 

----.--.-..-.οΘ.ο.ὄς-- Νοιϊοξβ οὗ 6 1νγο8 δηὰ ἤοσκα οὗ ἐδ6 
ἙΔΙΙΥ ΕἸοσαἸ δ Ῥαϊηϊοσα. Ῥοοάεουίδ. Ῥοδίϑνο. 122. 

ΟΗΙΠῸ (Ο. σβαάρπ, Μ.}).) Βοηοάϊοἰ θα ; οὐ, ἐμ6 ϑοιηρ οὗ {86 ΤΏΣΘΘ 
ΟὨΠάγϑῃ ; Ὀοίης 1110 ΓΔ οὐδ οὗ 86 Ῥοποσ, Βοεομοβοόδηοθ, δηὰ Ὀδαΐρμη 
ταδηϊοϑιϑὰ ὉΥ ἴο Οτγϑδίοσ ἰῃ ̓ χ16 του. Ταῖγὰ Ἑαϊεῖον. Ῥοδῖ θ8νγο. 6. 

ΟΗΌΒΟΗ ΑΝ ΤΗῈ ΑΟὙΒ. Α βονγίοαε. οὔ Ἐδδδυβ οὉ ὑδ6 
Ῥυϊηοίρ!98 δηὰ Ῥυϑοοὺὶϊ Ῥοβίιου οὗ 80 Αηρκὶίολη ΟἸ τοῦ, ὈΥ͂ ἴ.6 (110 ν- 
ἴηρ Ὑνγΐίοσβ. βεοοη αϊέον. 8νο. 14: 

ΒΙΒΗΟΡ ΟΥ ἘΠῚ. Εον. Α. ΚΨἈΚΜ͵. ΗἩδυνλν. 
Ὅκαν Ἠοοκ. Ἐον. Ὗ. ὕλιιδηλν ον 
Ἐον. Ὦγ. [8 8. ἘογΥ. Ἐ. ὅτ. δυν ΤΥΎΥΒΊΤΠΤΤ. 
Ἐον. Ομλβικβ ῬΒΙΤΟΗ ΑΒὺ. Ῥτοΐρδδος ΒυΒΕΟΥ. 
Ἐδν. Ὦσ. ΒΑΒΕυ. Ἐον. Α. νει. 
Βαογν. Μ. Ε. βαυισβ. Ἐσν. Ὗ. Ὁ. Μλουλοάχ. 
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ΟΗΌΒΤΟΝ᾽Β (ΑΚΟΗΡ ΑσΟΝ) ἀοηροσγα. Ἀπ Ηἰβέοσί δὶ ἘΒΒΔῪ οἱ 186 
Αξὸ οὗ ῬὨΠΙρ 111. δῃά 1Υ͂. οἱ βραίη.Ό ΙΝ Ὑσγδηδίδιίοδ Ῥοσίσα!. 
4. οῖ8. 8.141} 8νο. 

Νον Τορίδιηθηί. Ἑάϊίοὰ τ ἢ 4 Ῥ᾽αἷπ Ῥσγδοίϊοδὶ 
Οὐ ΙΠΙΘΟΪΔΣΥ͂ ΤῸΣ {π0 56 οὗ ΕΔτἢ ΐ 5 δΔηὰ αθηθγαὶ οδάοσβ. Δ ἢ 100 
ΤΑΒΟΤΕΠΙΣς δηὰ οἴου Ὑ1θ 8, ζοπὶ 5᾽ΚοῖομεΒ δηᾶ ῬΒοΙΟΚΥΔΡῺ5 τπδὰθ ΟἹ 

Ροῖ. 3. γνοῖϊϑ. ϑνο. 212. 

ΟΙΟΒΕΟΘΒ, ὮΡᾺΕ ΑΝῸ ΤΙΜΕΙ͂. ἨΐΕ ΟἸδσγβδοίοσ 85. 8 ϑίδιθδαιωδι, 
Οταῖοσ, δυὰ Ετίοπᾶ, νῖ ἢ ἃ βοϊθοιίου ἔσο μη Οοσγοδροηάθηοο δὰ Οτδ- 
410η8. ΒΥ ὙγτυτΑῖς ΕΌΒΔΥΤΗ, 4.0. Ζ7λέγα Ἑαϊεοα. ΜΙΝ 1Π1|5178- 
ἰοῆβ, ὅνο. 102. θά. 

ΟἸΛΕΚἪ (δὰκ μεθ) Μοχηοὶτ οἵ σοῦ ΟὐποΙΐγ, Μ.0., ἢ... 
Οοιηργβίηρ α βΚοίο οὐ τ1ὴ9 πιργτονοὰ Τγοδίπιθηϊ οὗ 180 ἴυβδῦο ἴῃ 
ΕΠΤῸΡΘ διὰ Αὐοσίοδ ὙΥΓ Ῥοσγίσαιῖ. Ροβιὶ ὅγο. 109. θά. 

ΟἸΙΤ ΕΒ (1,085) 1.16. Βγ Ἀκν. 6. ΕΗ ανπια, Μ.Α. Ῥοβὶ 8ὅνγο. 82. θά, 

ΟἸΟΘΕΒ (Ο. Μ.) ΜΙ ϊΥΥ Ἐογοδοβ οἵ ὑπ Ογονῃ ; ἐμοῖς Α ἀσαϊπἰϑίγϑ- 
«ἴοῦ δηὰ ἀονοσησηθηῖ. 2 γυῖα. 8ξγο. 212. ΘΔ. ἢ 

ὈΟΙΟΉΒΒΤΕΚ (ΤῊπ) ΡΑΡΕΒΒ. Τὰ Ὀίδυυ δπὰ σουτεδβρομάθηοθ 
οἵ ΟΒδγὶαβ Αὐδοῖε, Γογὰ Οσοϊοεμοδίογ, ϑρθαῖκο οὗ ἴὯ6 ΗουδΒθ οὗ ΟΟΙΏΣΏΟΙΔ, 
1802-16817, Ῥοτίγαὶ [. ὃ υ]8. βΒνο. 422. 

ΘΟΠΕΡΙΡΘΕΕ (βανυκι, ΤΑΥΣΟΒ) ΤΑΌΪΘ-ΤᾺΙΚ. δία αϊίοη. 
Ῥοτίσα!ὶ. Ἐπδαρ. θνο. 82. δώ. 

ΟΟΙΠΙΝΟΥ ΟΟΡ Ἵ (ΟὐΤΉΗΒΕΚῚ) Βδτα 68 οὗ 8 Ν,αϊυγα ἰδὲ οα ἐμθ 
ΒΠΟΥΘΒ δηὰ Ῥ͵αἰδυβ οἵ 1Π6 ΟἸἶἷπα 8.6. Βαεΐηρ ΟὐὈΒβογνδιίίομβ ἢ Νδίυγαὶ 
ἩΪἸΘΙΟΤΥ͂ ἀυτίηρ α ὕογαμο ἴὸ (Ἰΐηα, Εὐττθοβα, Βογηθο, ϑίηρδροιο, ἄσ., 
ἀυτγίημς 18668--67, 1} 1ΠΙυβιχδιίομβ. 80. 16. 

ΟΟΠΟΝΊΑΙ ΠΙΒΒΑΕΒΥ͂. (860 Ηοχπιο διὰ Οο]οπίδὶ 1ἰῦτασγ.) 
ΟΟΟΚΒ (ΟδμοΣ) ϑϑεσσθομβ Ῥυθδοιβθὰ δὖ 1ποο]η 8 [πὰ ΟΠδροὶ, 

δά οἡ ϑιμθοΐαὶ Οοοδδίοηυβ. θνο. 92. 

ΟΟΟΚΕΑΕΥ͂ (ἴορκαν Ομ β110). Βουπάαδὰ οη ῬΙΪΠοΐΡΙ68 οὗἩ ᾿ξ ΘΟΠΟΣΩΥ͂ 
δοὰ Ῥγδοῖίοδὶ Κὺποπὶοᾶρο, δηὰ δἀδριοὰ (Ὁ Ργίναιὶο Εδι)ιἱ]θθ. ΒΥ ἃ 
1δὰγ. Νοω Μάδείον,  οοάοι!δ. Εδαρ. Βθνο, ὅδ 

ΟΟΒΝΜΜΑΙ1Β (ΤῊΞῚ ῬΑροσθ δηὰ Οογτοθρομάθησθ ἀυσῖηρ ἐδθ 
Ατοοσίοδηῃ ὟΝ δῖ, ---αἀτο  οἰδίγδιοηβ ἰπ [πάΐ8,--- ὉΠ οὴ τϊ Ἰτοϊδηᾶ, δοὰ 
Ῥοδοθ οὗ Αὐίθηθ. ϑεοοπὰ Καϊέϊοπ. 8 Ἴο]8. 8νο. 68. 

ΟΟΥΡΕΕΒ (Οουντεθθ) ΠΙΆ πἢ}}6 1,Δὰγ οὗ 86 ΒΕΟΒΔΙΌΟΥ 
ἴο Οδγοιϊ μη Ῥχίηοθεβ οἵ δῆαϊἊν, 1714--.20ώ. Ἑαϊ θὰ ὈΥ Του. Κϑὅβενοξκ 
Οονρεβ. ϑεοοπὰ Ἑαϊίοτ. Ῥοτχίγαι.. Βσο. 102. θά, 

ΟΒΑΒΒΙΒ (Βπν. ΟΘΕΟΚΟΘΕ) 116 δὰ Ῥορίϊοδὶ ἤ οσκθ.Ό Οαδῖπεῖ 
ΤΠ αν Ριαῖδβ. 8 γο]ϑ. Ἐθδρ. ὅγο. 342.:; οὐ Ζυρκίαν Καμίοη, Ἀογαὶ 

ΟΒΟΚΕΙΒ,. Ὁ. Ὗ.) ῬΡυορταδβεῖγα Οἰϑοβτδρῃῦγ ἴος ΟΜ άσϑῃ. 
τύυελ Ἑάμεον. ϑιαο. 12. θά. ᾿ 

ϑιοτίοβ ἴος Οἱ] άσοη, βοϊοοίοἃ ἔτοτῃη {ῃ6 Ηἰβίουυ οὗ 
: Ἑπραηὰ. Ζ Λεεπίλ Καϊεῖοπ. Ὑ͵οοάοσυϊα. 1θπιο. 32. θά. 

----- -- Βορῆ6}18 116 οὗὐὁἨ Φοδιῆβοῦθ. ἱποϊυάΐηρς {86 ΤΟΣ ἰο 
109 Ἠορτγίὰθα. Ῥογίσαϊἰβ. Ἐογαὶ ϑνο. 102. 

ἘδδδδΥβ οἢ (09 ΕΔΥΙΥ Ῥοτὶοὰ οὗ 186 Ετοδοὰ Βογοϊυἰίοι, 
ϑνο. 1δ2. 

Ἡϊβέοσῖοδὶ ἘΒΘΑΥ͂ οἱ ὑ86 Ου}]]οὐηθ. ΕἶοΔΡ. ὅγο. 18. 

ΟΚΟΜΎ ΕΠ, (Ομν:Β) δὰ 9οὴη Βυσγδη, ΒΥ ΒΟΒΣΕΤ ΒΟΌΤΗΣΥ. 
Ῥοδεέβϑνο. 2. 

ΟΥΜΜΙΝΟΒ (ΚΒ. αἀοκρον) ΕἾνΘ Ὑοδτθ οἵ α Ηυπίοτ᾽β {6 ἴπ [86 
Ἑατ Ἰπτεσγῖοσ οὗ δουῖί Αὐτίοα, πὶ Αποοάοῖο5 οὗ ἔπ 6 ΟἾδοο, αὐὰ Νοιϊςοδϑ 
οὗ [8)ὸ Ναῦνο Τιίροβ. δϑίχιλ Σαΐξιίοη. νοοάςιῖϊα. Ῥοεοὶ θγο. θϑ9. 



ΡΟΒΙΙΒΗΒΕΌ ΒΥ ΜΕ. ΜΌΒΒΑΥ. 9 

ΟΒΟΝ ΕΒ ἀκν ΟΑΥ ΑΙ ΟΑΘΕΙ ΠΕΡ Νοιΐοοθ οὗ 86 ΕΔΥΥ ΕἸ Θτα θα 
Ῥαϊοίοσθ. Ῥοοάουϊδ. Ῥοθίϑνο. 122. 

Ηϊδίου οἵ Ῥαϊπϊίηρ ἰπ [ἰ]γ, ἴτοι 2πὰ ἰο 188 
Οοαῖαγγ. ογίνοὰ ἔγοπι Ηἰβίογοδὶ θήθαυο 65 δὴ Μ6Ὶ1] δ πβρϑοζϊου οὗἨ 
1τ6 Ὑ ότΚκε οἵ Ασὶ ἴω ἰδὲ ΟΟθΌ ΤΥ. ἘΝῚ 100 1ΠΠυδιγατίοβ. 8. οἶδ. 
8γο. 212. ἀδΔοῖ. 

-.-.- ὃ ἑη Νοῦὰ [ἰα]γν, ἤγοτα ὑμ6 1418 
ἴο ἔδθ 16ι} Οθμίυγγ. ἽΝ Ὶ 11ϑ9ἰγδιΐομβ. 2 Υ018. ὅνο. 

ΟΥΝΝΙΝΟΗΑΜΒ (Αχ:λπ) Ῥοδὴβ δηά βόοῦσβ. ΝῸΝ ἢγβὺ οοἷ- 
Ἰοειοὰ διὰ δισταηροᾶ, πὶ Βίο ταρ μἷο 8] Νοῖϊοθ. 24τηο. 224. θά. 

ΟΥὐΕΤΙΟΒ᾽ (ΡΚΟΡΕβ50Ὰ) ϑιυάοης 5 ασθοὶς ΟὙΥ̓ΔΙΏτΩΔΥ, ἴογ ὑμ6 ὈΡΡΕΣ 
Ἐογβ. Εἰ ιοὰ ὮΥ 8. ΥΥ͂Ν. ὅμιτη, Τλίγὰ  ωϊοα, Ῥοϑῖὶ ϑνο. ὄι. 

ἘΠυοἱ δαιοιβ οὗ ὑἐμο διυάοηΐ᾽Β αγεοῖκς ατδιῶσοδσ, ΤΎΔη59- 
Ἰαϊοά πί( 6 ΑἸ τ᾽ 5 βδποίίΐοῃ Ὁ ΕΥΕΠΥΝ ΑΒΒΟΥΤ. Ῥοβίῖ δγο. 79. θα. 

ΚχηΔ]]Σ ΟΥ̓ κ Οτδιησηδῦ δυγι ἀρχοά ἔγοση (ἢ 6 ΔΌΟΥ͂Θ [ὉΓ 
{.60 Μὶιάάϊ6 ἀοὰ ονοῦ ΕὌζαδ. 130,0, 8ὲ. θά. 

ΟΥΕΖΟΝ᾽ 5 (Ηον. Βοβεδτὴ ΑΆΧΕΝΙΑ ΑΝ ΕἸΒΖΕΚΟΟΥΜ. Α ὙΘΔΣ οἢ 
το Ετοηιίοτα οὗ υμδῖδ, ΤΌΓΚΟΥ, δηὰ Ῥοσοΐα. Ζ7λιγά Ἑαϊείοα. Ὑ͵ οοὰ- 
ουἰ8. Ῥοδβῖϑνο. 724. θά. 

γ δὶ ἰο ὑ6 Μομαβίογίθϑβ οὗ ἐδ εαυδαὶ, δύ Βαμοι. 
ΤΙυρίγαιίοιθ. Ῥοδὶ ϑὅνο. 72. θά. 

ΟῚ ΚΒ (ἀππεκαι) [ἷγεβ οὗ ὑμ6 Αυσίοσβ οὔ ὑμ6 1708 ΟδηίανΥ---Τ 86 
ὙΤὨΪΓΙΥ Ὑοασε᾽ ὟΥ δι--- Οἰνὶ γα οὗ ΕὙλσοθ δηὰ Εποϊ δ ἀ--- ΟΟμ ΘΠ 6 Υ8 
οἵ ΕἸφοῖδ δι ὰ δΔτιωΐθβ Ὀδίοσο ἴ 6 ΕΏΘΙΥ. 6 012. Ῥοβί ὅνο. 

----.- . Απηδ]8 οὗ ἱμ6  τβ---- 80} ὅς 198} ΟδηίατΥ, 1700----181] δ. 
Οοπιρὶ]οάὰ ἔτοσα [.:90 ταοδὲ Αυτϊμεπεῖς βοιχοθα, ὙΥ161 Μαρϑ. 9 014. Ῥοοὶ 
Βνο. δε. θΔ0Ὦ. 

ΑΒΚΥΙΝΒ (ΟΠΑᾺΣΕΒ) ΦοῦΣθδΙ οὗ ΘΒ 68 ἰηΐο 86 Ναίασαὶ 
ἩΪδοΤΥ οὗ ἴμ6 Οουπίγίοβ γυἱδίίϑὰ ἀυτίηρ α ογαρβο σουηὰ ἔπο Ὑοσ] ἁ. 
Τελικ Τλομεαπὰ,. Ῥοδὶ δνο. 92. 

Οτἰχίῃ οὗ βϑρϑοΐθβ ὈΥ̓͂ Μεοδῃ8 οἵ Ναίυγαὶ ϑβοϊδοίίοι ; 
οὔ, [26 Ῥτγοδοσνδίίου οὗ Εδνουγοὰ Βδοθι ἰῃ ἴδ βδίγυρχιθ ίος 1.1}(6. Κι}, 
αδεοη. Ῥοδῖ Βνο. 1ώ. 

Ἐ τ] σα οι οὗ Οτοτὰβ ἐπγουσὰ [πβϑοὺ ΑΣΘΏΟΥ͂, δηὰ 
88 ἴὸ ἐδ κοοὰ οὗ [δἰ θγοτοβδίηρ,. Ὀοοάσυϊ". Ιὸοδῖ ὃνσ. 94. 

Ὑαγχιαϊΐοι οὗ ΑἸἰτηδῖβ δηὰ Ρδηὶβ ὑπ δον Ποιμοϑίϊοδι ίοῃ. 
Τλιγὰ Ἰλοιφαπα. Ὑ͵ιῺ 111διγαϊίοιβ. 2 Υοῖ8. ὅνγο. 289. 

Ῥαβοοηὺ οὗ ἥβη, δῃὰ οἡ ϑοϊοοϊοιῃ ἰῃ Βοϊδθου ἰο ὅοχ. 
ὙΥΙ Ζ]υδιταιϊΐοηδ, 2 ον. Οτοόπῃ ϑὅγο. 222. 

--------  δοῦ δηὰ Αὐρυτηθηὺ ἴοΣ ασνίη, ΒΥ ΕᾺ1Ὶ2 ΝΜ ΟΣΕΆ. 
ὙΠ πιπιόσοι δ 1Ππ|8ιγαιΐοι8 δηὰ Αἀαϊτίομα ὈΥ ἴπ6 Αὐἴδος. Ττδηδδιθὰ 
ἴτοσι 10 ἀστγιυδ ὉΥ Ὗ. 8. λίῖαβ. Ὑγοοάουϊβ. Ρυμὲ ϑνο. ὅ“ 

ΘΑΥΙΒΒ (ΝΑτΗλΝ) γ᾽ δῦ ἰο ὑπὸ Κουΐποῖ Οἰἐοα οἵ Νυχηϊάϊδ δηὰ 
Οαει παρ ηἷα. 1110δὲταιίοῦβ. βθνο. 162. 

ΘΑΥΥΒ (θτβ ΗυμΡΗ Υ) Οὐ βοϊδίίοηβ ἰὰ Τταγοῖ; οσ, [}38ὲ Ὁδγ 
οὗ ἃ ῬΙΜΙοδορίίοσ, δευεπίὴ Καϊδοη, Ὑ͵οοάουϊδ. Ἐσλρ. ὃνο. 84. θιί. 

ϑδτηοῃΐδ; ΟΥ, Πδγβ οὗ ΕἾΥ ΕἸδ᾽ης. ΖΦ ΔΝ ΠΕαϊέοη. 
ὙΥοοάοιίδ. Ετδρ. ϑνο. 82. δώ, 
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ΒΕ ΒΕΑΥΎΟΙΒΒ (ΜΆκου8) ἡ οσαρα ουπὰ ὑπ ͵ οτ]ὰ : ἰουοδίηρ 
Απείγδ! δ, ὅανα, Βίατῃ, Οδοΐοῃ, ὅθ. 2 Υοϊβ. Ῥοβέϑνο. 184. 

ὈΕΙΕΡΙΕΕΒΕΒ (Οσταυ πὴ Ηἰβίοτυ οἵ ΕἸ γα ἰδ 11 ὑοταΐασο. 800. 98. 

---- Ἠϊδίοτιςα] Ὁ ουϊο5 δὰ Οομίοβίοἃ Ἐγοηίδ. 
Βοεΐηρ Νοίοβ ου βοῦ!θ ουδίίαϊ! Ροίη δ οὗ Ηἰ ἰδοῦν. Ῥοβί ὅνο. 6ε. 

ὈΕΝΊΒΟΝ᾽ 5 (Ε. Β.) 1 οὗ Βίβιορ Ἰωομβάδὶθ, ἢὉ.Ὁ. ΙΝ 6166- 
εἰοῃ ἔγοῦι μἷ8 ΤΥ τη κα. ὙΨ1Ὲ Ῥοσίσζαι! , τόν ὅνο. 102. θά. 

ΕΒΒΥΒ (ἕλῃ οΥνὴ 1Πἰδλὰ οὗ Ἠζοτλοσ τομάδοσοὰ ἰηΐο ΕΝΏ Ρ]δἢ 
ΒΙδοῖὶς γεσθθ. Θιχίλ Χαμίοη. ὩΨοΪθ. Ῥοβὶ ϑὅγο. 104, 

- --- ΠΥΔΩΒΙ ὁ 8 ἴσοσῃ ἐδ Ῥορίβ, ἀποϊθηὐ δηὰ Μοάᾶδστι. 8ὅγο. 
86. 6. 

ΒΒ ΒΟ 5. (930) Διέομλονίαίβ οὗ ὑπὸ ΤΌΤΤΟΣ οὗ ᾿ομάοῃ, δεοοπα 
Ἑάϊέον. ὙΠῸ 1υϑἰταϊίοηθ. Οτότῃ ὅνο. 129. 

ἐδ -τ Υουὴρ ΟΠ ΟΟ ΒΒ ΟΟΣΏΡΔΏΙΟΩ : ΟΥ, Εββαυβ οὐ ΑΓ ΔΤῪ 
Βαιίοη δὰ Οι]ζι68: πὶ ἙΣδίΏΡ]ο5 διὰ 1Π|8ἰγδιῖτοδ ἔγοτι Ἡ!Ἰ ΘΟΥΥ. 
ει Καϊέῖοπ, Ῥοβῖ ϑνο. 92. 

ὈΙΧΟΝΈ (Ὗτ Η.) ϑίοΥΥ οὗ ὑι6 186 οὗ Τωοστὰ Βδοοῃ. δϑεοοπὰ 
Καϊείοα. Ῥοτγίσαϊ, Εσδρ. ϑνο. 74. 64. 

ΘΟΘΒΒΕΑΚΙΝΟ; ἐΐθ Μοεὶ Ἐχρεάϊίουθ, Οοχίδίη, δηὰ 
ὍΜοὶϊδμοᾶ, ὙΒΟΙΒΟΥ στοϑὶ ΘΧΟΘΙΘΏΟΘ ΟΣ ΟἿΪΥ σαθά!οογ ὑ ΒΘ τοαυϊσγοᾶ, ἍΤ Ὴ 
δ ὸν Ηἰπιδ [0 ἴ8086 πδο ἴζωονο ἐϊ6 1)ὸ5 δηὰ ἴ80 αι. ΒΥ ζϊπῦτ.- 
εν. Ηυτοηῖνδον. Ζύλ Χαϊείοπ. ἍΜ ΙΒ 40 Υοοδου δ, Οτόπ ὅνο. 94. 

ὈΟΜΕΒΤΊΟ ΜΟΘΕΒῈΝ ΟΟΟΚΕΕΥ͂. Ἐουμπάοά ου Ῥγίηοΐρ]68 οὗ 
ἘοΟΠοτΩν δηὰ Ῥγδοιῖοδὶ Καοπ]οθᾶρο, δὰ δἀδρθὰ ἴος Ῥσχίναίο Εδι θα. 
Ἧοιο Καϊεῖοπ. ή)οοάουϊθ. Εοδρ. Βνο. ὅδ. 

ΘΟυσΙμΑΒΒ (βικ ἨονΑβυ) 1,1}6 δὰ Αἀγνοιίυσοεθ, ΒΥ ΞΚ. Υ. 
Ἐσνμν. Ῥοσγίσαϊί. ὅ8νο. 1δε. 

ΤΉΏΘΟΣΥ δὰ Ῥχγδοίϊοθ οὗ ἀσπῃοσυ.  Ἑαϊον. ῬΊδὐδα. 
ϑνο. 2124. 

Οοππβίχποιίοηβ οὗ Βυϊάχεοβ δῃὰ π6 Ῥδββαρο οὗ Εἴγοσβ, 
ἴῃ ΜΙΙᾶτν Ορογδουβ. ΖΤλϊσγὼὰ Καξείοθ. Ῥ]εαἴοθθβ. ὅνο, 219. 

ὉΒΑΚΕΝ (1 ΕΑ σΙ8) 1106, Ἴ ογαροδ, απὰ Εἰχρ]οἰἑα, ὈΥ͂ ὅ68 δπὰ 
Ἰδοὰ. ΒΥ ΟΕ Βλββουν, Ζ7Τλίγαὰ Καϊεον. Ῥοδβί ϑνο. 322. 

(ὙὟ ΒΙσΗΑ ΒΡ) Νούθθ οὐ Ὑαποίϊδη ΟἰἿσδσαΐοβ, Μοάϊυχω 
4. 

ἘΒΘΕΘΗΡΕΝΕ δ᾽ 

δνο. 

ὈΒΙΝΚΥΤΑΤΕΒΒ ()οΗπὴ ΗἰρίοΣΥ οὐ {86 β΄'᾽ ασγβο οὗ Οἰργαϊίασ, 
1719-11783. ὙΨΙ ἃ Ποβοσίρεΐζοη δὰ Αοοους οὗ ἐμαὶ αἰδστίθου ἔσο [δ 
Ἑδιὶ θοαὶ Ῥοσγίοάβ. Ῥοβὲ ϑνγο. 224. 

ΟΟΑΝΟΒ ΙΒ ΜΕΟΙΖΞΙ͂Ψ ΑΙ, ΠΑΤῚΝ.- ἘΝΟΙΙΒΗ ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ. 
Ττγδηβίδίοα ὉῚ Βον. Ε. Δ. Ὥλυμαν, Μ.Α. β1ιδὶ} ἐϊο. 

(72π ρνεραγαῖϊίον.) 

ὯΠ ΟΒΑΙΌΒ (σῦν Β.) ἙΟΠΑΤΌΒΙΑΙ, ΑΕΈΙΟΑ, σὲ 
Αςοουπίβ οὔ [86 (οΥ118, ἐμ6΄ Νοϑύ-δυϊάϊηρ Αρο, Ομἰαραησϑο, Οἴοοο- 
αἀἰϊ90, ἄς. 1]Ἰυδέγαῖίοθ. ὅνο, 312. 

τι το------  ὐΟΌΓΏΘΥ ἰο Αβῆδηρο Τδμὰ; δῃὰ Εασίθοῦ Ῥ6Π6- 
ἐγδιίοη ἰπἰο Εᾳυδίοσὶδι Αὐτίοα. [1Πυϑἰταϊίζοτδ. ϑνο,. 214. 

ὈΟΣΕΈΕΕΙΝ (10Ὰ}0) 1μοὐίοσβ ἔγοσα Ηἰσὰ [δι αᾶθβ ; δὰ Αοοοπηΐ 
οὗ α Ὑδοῦῆϊ γογαχο ἰο Ιοοϊδηᾶ, 164η Μάγοι, δπὰ βρίιζθοσροῦ, Ζύλλ 
Βαίίοι. Ὑ͵οοάςσυϊα. Ῥοβὲ ϑνο. 72. θά. 



ΡΟΒΙΙΒΗΕΡ ΒΥ ΜΕ. ΜΌΒΕΑΥ. ιὶ 

ὈΥΕΒΒ (ΠἼοϑ. Η.) Ηϊδίοσυ οὗ Μοάδσῃ Ευτορθ, ἔγοτῃ ὑπὸ ἰακίηρ, 
οἵ Οομβιίδοι ποῦ] ὮΓ 106 Τυγα 10 ἰδ οἷοφθοὸ οὔ ἴδ0 ὟΑΥ ἴῃ [9 
στα, Οὐοκιρίοῦθ, τὶ Ιθχ. 4 οϊ4. β8νο. 42.. 

ἘΛΒΤΙΛΚΕΒ (δικ ΟΠ Ιμ8) ΠΑ] δη Βομοοβ οἵ Ῥαϊαξϊπρ. Ετοτα 
{8:6 αοτδ οὗ Κσαϊκε. δὰ, πὶ Νοίοα. Τλίγαὰ Καϊδίον. 11108- 
τγδϊοὰ ἔγοιὰ ἴ80 ΟἹ]ὰ Μαβίοσβ. 23 γοϊβ. Ῥοβί ὅνο. 80ε. 

Οοπευϊθυϊίουδ ἰο ὑμ6 1,τογαῖυγο οὗ ὑἐμ6 Βῖη6 Ατέβ. 
νὰ Μοιλοῖν οὗὨ ἴδ Ατίμοῦ, δηὰ ϑο]οείίοηβ ἔγουι 819 Οοσζοϑροηάθῃοα. 
ΒΥΊΑΟΥ ΕΑΒΥΙΔΚΕ. Ζ2γο 8. Β8γο. 2:4. 

ΕἘΡΜΑΒΌΒΝ᾽ ΑΥ̓͂. Η.) γογαρο ἃρΡ ἰδ6 Βῖνοῦ Ασβδσζοι, ἱποϊαδίηρ ἃ 
Ὑ δὶς ἰο Ραγα. Ῥοδὶ ϑγο. 32. 

ΕΠΡΟΝΒ (050) Ῥυδὶὶς δηὰ Ῥυγαδαίο 1186, σὶτὺλ Βοϊθοι 008 ἤγοσα 
μΐ4ᾳ Οοττοϑροηάδθηοο δῃὰ Ὀϊδσίθθ. ΒΥ Ηοβαοκ ἵπιδ8. 7Τλέγὰ Ξαϊδίοη. 
Ῥοσίσα!, 2 7οῖ8. Ῥοβῖδυο. 3212. 

ΕΠΟΙΝ᾿ 5. (10Ὰ»Ρ) Οοττεβρομβάοηθο δπὰ εβρδίομοθ. Εἰ θὰ ὉΥ 
Τηξοῦοκκ ΑΙ ΒΟΝΡ. Βσο. (Δεατγῖν πεαὰν.) 

ἘΠΙΈΕΒΜΕΒΕΞ (οἈΡὴ) πο Κ'δροθ οὗ Ὑ θημβ ὉΥ ἴ΄6 ΤΌΚΑ, 
Ττδηδϊδιοὰ Όοσα ἔδο Οογθδῃ. Ῥοδί ϑὅνγο. 224. 

ἘΠ11585 (.) Υἱοὶ ἰο Μδάδρδβοδλυ, ἱποϊυάίηρ 4 ΦουσΩΘΥ ἰὸ 
180 Οαρί(4], τὶ τ ποιίοοα οὗ Νδίιγαὶ Ἡἰθίοσγ, δηὰ Ργοδοπὶ Οἰν δα ἰίου 
οἔ ἴ):6 Ῥθορ!ίθ. Μῶρ δηὰ Ὑγοοάουϊβ. ὅνο. 1062. 

---- Μδάδρδδβοδαν Βονϊδι θὰ, οι ηρ ἰοσί 186 Ῥογβοοῦ ἤθη δηὰ 
Ἡοτγοίὶο δυδονείηκε οὗ (μὸ Νεαϊνο ΟἸσίοιίδηρ. 1]10ϑἰΣδῖ!ο. ὅγνο. 162. 

ΕΓΡΗΙΝΒΤΟΝΕΝΒ (Βοπν. Μουπιθτυλατ) ΗϊδίοσΥ οὗὨ [πάϊΐ8.--}9 
Ἡϊπᾶοο δὰ Μαβοιιθάδο Ῥογίοὰβ. ζυτὰ Καμίον. Μαρ. βΒνο. 18ε. 

ἘΝΟΕΠ,Β (σάλι) Μαεὶς οὗ 86 λῇοϑῦ Αποϊοιὺ Ναί οΠΒ ; ῬΑΥ σΌΪΑΣΙΥ 
οὔ [9 Ακδυτίδησ, Επγρίίδηδ, θὰ ΗΘΌΓΘΗΒ.: πὴ Βροεΐδ) Ποίοσθῃοο ἴο 
89 ὈΙδοονοτγίοθ ἐ ὟΝ ϑοΐθΓ Α ἰδ δῃπὰ ἐπ Εργρὶ. δεοσπά Ἐἀδίοπ. 
100 Σ]υβἰταιῖίοθ. δ8νο. 104, δὼ. 

ἘΝΟΙΑΝῺ (ΗΙΒΤΟΒΥ οὐ) ἴτοτα ἔδΐθ Ροδοὸ οἵ Ὀ γοοϊὺ ἰο ἐλ6 Ῥ6δὸθ 
οὗ ψ ογβα θα, 11183-- 88. ΒΥ [ὍἘῸὺ ΜΛΗΟΝ (ποῦν ἘΠ τὶ ϑίδη ορθ). ζήέδγανν 
Ἑαϊέίον, 1 οἶδ. δνο. 934.:; ΟΥ ξυρμίαν Καϊέίον, 7 γοϊα. Ῥοβῖ ϑὅγο. 884. 

Ἐτοὰ (6 ᾿ηνδδίοη οὗ 70] 188 δβοβαῦ ἰο ἐμ Βογοῖΐυ- 
τἴοη οΥ̓͂ 1683, ΒΥ Ῥαλνιρ Πἰὐμκ. Οοτγζθοῖίθα δηὰ οοηπεϊηυεὰ ἴο 1868. 
Ἑδιοὰ ὮΥ ΥΥ͂ΜΝ. ϑμιτη, [1.., Ὑ͵οοάσυίαΔ. Ροδὲ ϑ8νο. 72. δώ. 

το ἐπ6 Εἰγαὺ Ιγδβϑίοῃ ὉΥ͂ (06 Βοτηδηβ. ΒΥ ΜΒ. 
ΜΑΒΚΗΑμ. δον Καϊίον, τευϊξεὰ απὰ οοπίϊπιεά ἰο 1886. Ὑγοοάςαυϊδ. 
1ἤπιο, 42. 

- ΚΣ 8}16γ ΗϊσίοιΥ οὗ Ερίδθὰ. Ἑάϊοὰ ΒΥ Ἦν. ΞΧ ΤΉ, 
μ.Ὁ. δίδιο Ἑαϊείον, οοπεϊκωθὰ ἰο 1804. Ὑ͵οοάοαί8. 1ϑιο. 84. θά, 

- 016 Αὐἰμυχθ, ΒΥ ΙΑΡῪ Ολιοοττ. δε Ξαϊξίοη, 
ἐοκίἱπωορὰ ἐο 186εέ. ὙΥοοάουία. 18χ.ο. 22. Θά, 

ἘΝΟΙΙΒΗΝΟΜΑΝ ΙΝ ΑΜΕΒΙΟΑ, Ροβὶ ὅνο. 102. δώ, 

ἘΒΚΙΜΑΟΣΧ δηὰ Ἐπρ] δ Ὑ ΟΟΔΟΌΪΑΣΥ, ἴοΣ ΤΎΔυ  ]οσα πὶ (86 Ατοὶὶς 
Βοκίοηθ. 16πο. 8ιε. θά. 

ΕἘΤΗῊΝ ΦΕΘΌΤΕΑΤΙ ΒΟΟΙΕΤΥΒΞ ΤΕΑΝΒΑΟΤΊΟΝΒ, Ὑ]8. 1. ἰο 
. ὅνο. 

ἘΧΈΤΕΚΒ (ΒΙΒΗΟΡ οΥὴ 1,μοὐΐοτα ἰο ΟἸδσ 68 Βαί]εγ, οὰ δία Βοοκ οὗ 
ἴδο Βοζαδη Οδέμοϊο Οσσο. λέει Καϊέέοαι. Ῥοβῖ ϑνο. ὄε, 
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ΡΑΜΙΠΥ͂ ΒΕΟΕΙΡΤ.ΒΟΟΚ. Α Οοϊϊδοίίου οὗ 8 Τπουβαμπὰ ΥὙ ΔΙΌ Δ 016 
δηὰ ὕδβοῦλὶ, Βοοοίρί δ, ἘΠΔΡ. ὅνο. ὅδ. δά. 

ΒΑΒΒΑΒῚ (Α. 8.) Θεοὶ ἩϊδίουΥ οἵ Ετοθ ἸΤδουρεὺ ἰπ 
τοίδγοῃοο ἰὸ (86 ΟὨ τ βιδη οι ρίοι, Βοίηκ [09 Βειυρίοη 1,ϑοἴττοα, 1882. 
8νο. 

(Β. 7.) Οτὶσίῃ οὗ Ἰωδῆρυᾶχο, Ὀαβδοὰ οχὐ Μοάθγῃ 
ἘἈοϑθδσορμβθθ. ΕσδΡ. 8νγσο. ὅδ. 

ἘΕΒΟΟΞΗΟΝἪ (δΑμῈ8) Ηβίοσῃ οὗ Ατσοβίἐθοίυτο ἰῇ 8411 Οοπῃίτῖθβ 
ἔγοι [86 ΕΔΙ]ο8ὲ ΤΙΠ]68. Ὅ]8, 1. δὰ 11. ὙῚῈ(Σ 1200 1]]υδίγαιίοηα. 
Βνο. 422. ὁδοῇ. 

γοὶ. 111.---Τῆς Μοάογη βέγ 8. Δ 8512 1]]υϑὲτᾶ- 
κ(ἰοῦθ. ὅνο, 812. θά. 

ἩΟΙΥῪ δαρυϊοῖτο δὰ ὑπο ΤΘΙΏΡ]6 δὲ ΨοσΌβ] τη : 
Ὀοΐηκ ἴη6 δυραϊληοοῦ οἵ Τὸ Ι,ϑοΐιτοθ ἀε! γογϑὰ δὲ ἴδ ΒΟΥδὶ 1ηϑί{ι:- 
ἕο, 1862 δῃὰ δ. Ὑγοοάοιιῖθ. ὅνο, 72. θώ. 

Ῥαίδοοα οὗ Νίμονθ! δηὴὰ Ῥθσβθροὶ δ Βεβίοσοά. 
ὙΥοοάοσυ!δ. 8νο. 162. 

ΕΠΕΜΙΝΟ 5 (ΡΚοΡεββο κι) δία οην Β Δίδπυδὶ οὔ Μοσαὶ ῬΆΣΙΟΒΟΡὮΥ. 
Ῥοδίῖ ϑνο, 74. θά. 

ΕΠΟΥΕΒ ΟΑΒΘΕΝ (ΤΗπ). ΒΥ Βεν. ΤΗῊΟΒ. δ Ὲ8. Εδδρ. ὅγο. 18. 

ΕΟΝΝΕΈΒΕΑΟ ΚΒ (ΤΠ, 6) Ῥίδτυ οὗ ἃ Ῥυιϊία! βου, ἘΕἶσΔρ. ὅτο. 
ὠ. θα. 

ΒΟΒΒΤΕΒΒ (ΟΗΝ)ὺ Αττοδὺ οὔ ὑπ Εἶνε ΜΟΊ ΟΥΒ ΟΥ̓ ΟὈΔῚ168. [86 
ΕἸτοῖ, Α Ομ δρῖοσς οὗ ΕὩρβἢ5} ἩΪδίουΥ σο- ττίϊθη. Ῥοιὶ δνο. 

Οτδηὰ Βοιηοηδίσαησο, 1641. ΙΔ δὴ ΕΘΒΑΥ οἢ 
ἘΠ αΙΠΒἢ ζροδάοτα ἀπὰθτ 1116 ΡΙδηϊδρομπεὶ δηὰ Τιιάοσς βονογοίβηδ, ϑδορπὰ 
Καϊείοπ. Ῥοβῖὶ ὅνο. 122. 

Βίοχταρ ἶθβ οὗ ΟἸΐνον γόον, Ὁδηΐοὶ 6 ἘόΘ, 
διτ ΕΒἰοβαγὰ δίθεϊθ, Ομαῦῖθα ΟΒΌτΟΣΣΙ, δδιυοὶ οοῖΘ, Ζ7Τλέγα αξέίον. 
Ῥοβὶ ὅγο. 124, 

------ - δὲν Φοδὰ ΕἸϊοῦ : 4 ΒοσταρΡΏΥ, 1690--1682, ΜΙᾺ 
Ῥογίγα! 3. 2 ὕοῖβ. Οτόπῃ ὅνο. 80,. 

ΒΟΒΌΒ (ΒΙσπλπρ) Οδιμοσίηρδ ἤοσο βρδίῃ, Ῥοβί ὅγο. 84. θά, 

ΕΒΟΒΚΒΥΤΗΞ (τυραν) 1.16 δ ἃ ΤΊτη68 οὗ ΟἼσοτο. ΤΥ 10 Βοϊοοὐϊομ 5 
ἔτοι ἰ8 Οοσγοϑροράθῃςο δηὰ Ογδιίοηβ, Τλίσὰ δαϊίοη, 111π8ἰχΣδιιοῦμ, Βζγο. 
104. θά. 

ΒΟΒΤΟΝΕΒ (Βοβεατὴ Ναχταίδνο οὔ Ὑπο Ὑ᾽οὶί ἰοὸ ἰὴ9 Τοδ 
ΘΟΌΒΙΙΕΕ οὗ ΟὈΐπα, 1843.52ὥ. Τλίγα Καϊείον. Ὑ͵οοάςσυϊδ. 2 γ7οϊδ. Ῥοοὶ 

Ὁ. 18ε. 

ΕΌΒΒ' (άπασὰ) δυάροβ οὗ ΕἘπρίαθά. ὙΠ Ὲ Βκοίσμοα οὗ ὑμον 
1λτο5, δῃὰ Νοίίοϑϑ οἵ (ΐ Οουτι δὲ ΝΥ δίχα  πϑίοσ, ἴσοσι (μ9 Οοηᾳυθδὲ ἴο 
ἴ)0 ῬΓγεβθῶὶ Τίπιθ. 9 οὶβΒ. ὅνο. 1262. 

τ π-π ΒΙΟρτΑρΡ δ ΔΦυτί ἶσα, οὐ Βίοσταρ υἱο8] Ὁ] ΘΟ ΟΠΔΥ͂ 
οἵ ἴμ:6 Φυᾶροβ οἵ Βηρϊδηᾷ, (Σοὰ 1:6 Οοραᾳιοδὲ ἴο ἴῃ8 Ῥγθθθηῖ Τίμο, 
1066-1870. (800 Ρ».) Μοάϊυπ) ὅνο. 212. 

ΤΑ υἾ80 ΟἼΤ 4168; οτ, ΤὉ168 οὔ ἴπ6 Βα ροτίοσ ὕουγίδ 
οὗ ΝΥ οΒβίμλ πδῖον 1141}, Βιιοπίηρ ἴπ6 Φθάνοα ΠῸ βαὶ 1) τη θ ἔγοτα 1068 
ἴο 1864; νίῖιἢ τὸ ΑἸΟΓΠΟΥ͂ Δα βο] οἱ ἴοΥ ὐθηεσα)β οἵ οδοῖὶ σοῖψιι. ΤῸ 
ὙΠ] οἢ} ἰ8 ργεῦχοά δὴ Α]Ἱρ)δὈοθιΐοδὶ 1εἷμὲ οὗ 81} ἴ6 Φυάψχεδ ὀιτίηρς ἐδ6 
Β8Δ.26 Ῥεγίοα, ὅδὃγνγο, 102. θά. 
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ῬΡΟΒΙΩΙΒΗΕΒῸ ΒΥ ΜΕ. ΜΌΒΒΑΥ. 18 

ἘΒΑΝΟῈ (ΠΊΙΒΤΟΒΥ οὐ]. Ετοτῃ ἰ86 Ἐδυ οὶ Τίτηθ5 ὑο ἐμ6 Ἐδείδ. 
ἈΠ δ ῃταδηΐ οὗ [806 δεοομὰ Εταρίτο, 1862, ΒΥ ὙΥ. Η. ῬΚΔΕΒΟΥ. Ἑἀἰιεὰ 
ὮΥ ἯὙμ. βὅμιτη, ..1.Ὁ. Ὑνοοάουϊα. Ῥοδὶ ϑγο. 74. θά. 

Ετοτὰ ἐπ Οοπαποδὶὲ ὈΥ̓͂ 86 ὅδυ]86, ΒΥ Μτβ. ΜΙ ΔΆΚΗΑΜ. 
Νειο Ἑαϊιίοι, τευϊϑοὰ, οοκίἑπισὰ ἰο 1861. Ὑ͵οοάσαϊθ. 191τη0, 42. 

ἘΒΕΝΟΗ͂ (ΤῊΣ) ἰπ ΑἸρίοτα ; Το Βοϊάἴος οὗ [86 Εοχεῖχη Ἰωϑρί0}--- 
τὰν τ ΤΈΡΕΝ οὗ Α.»4.61-Κδάϊν, Ἰγδμβίδίοα ὮὉΥ δὰγ ΣΡ ἀΟΒΌΟΧ. 

οδῖ ὅνγο. 32. 

ἘΒΕΒΕ ΝΒ (,1.) Ἑδίγυ Ἰοσομὰβ οἵ ἰι 9 Ποοσβῃ Ουττοηὺ πῃ Θου ΘΓ 
Ιηάΐα. ΟοἹ]οεϊοά ἔγομ Οτγαὶ Τιδλάϊζίου. ὙΠ Νοῖδθ, Ὁ 51 ΒΔΒΤΙΕ 
ἘΒΕΒΕ, δεοοηὰ Ἐαϊίοη. ΜΜ ΙΩ 11] υδίγδίϊζοηβ. Εσαρ. θγο. (2. 

ΟΑΙΤΟΝΒ ( κΑσσι8) Ατὸ οὗ Τταγοὶ - οτ, Ηϊπἰβ οὰ 86 ΒΕ 1Ν 2 διὰ 
Οοηϊσίναποθαδ αν Δ 10 ἰὼ ὙΥΠᾺὰ Οουοίτίοθ. Ζοωγίλ Σαϊέίον. Ὑοοὰ- 
ςυἰ8. Ῥοδβί θνο. 72. θά. 

σΕΟΟΘΒΑΡΗΥ͂. Το Βιυάοηΐ Μίδηυδὶ οὔ Αποϊϑηὺ ΟδορΊδΡὮΥ. 
μον. ΤὝΤ. 1. ΒΕναχ. Ὑγοοάοιι8, Ῥοϑὲ ϑγο. 72. δώ. 

ΤῈο διυδοηῖ  ΝΙδμσδὶ οὗὁἨ Μοάθτῃ ἀθορυαρηγ, ΒΥ 
λον, ΥΥ. .. ΒΕΥλΝ. οοάοσι 5. Ῥοδβί ϑνο. 72. θυ. 

ϑοῦχηδὶ οἵ ὑπ6 ογαὶ αἰθοργαρῖσδὶ Θοοϊοίγ. ὅγο. 

ΟΕΒΜΑΝΥ͂ (ΗΠΊΒΤΟΒΥ οΥὴ). Ετοτι ὑπὸ Τηταϑίοη ὉΥ Ματγίυβ. ΒΥ λίγα, 
Μλῆκηλν, δίδει Ἀαϊείοη, τευϊοὰ, απ οοπείπωρα ἰο 1857. Ὑοοϊουΐβ. 
12τλο. 4. 

ΕΑΕἸΒΒΟΝῚ (ξρνπαβο) ΗΙβίοΟΣΥ οὗἨ ἰμ6 Ὠδοϊΐπο δηὰ ἘΔ] οὐἩἨ {86 
Ἐομλδῃ Ἐπηρίτο.Ό Ἑάϊιοὰ ὮΓΥ ΜΙΜΑΝ δηὰ αυ!Ζοτ. Αἱ ει Ζαϊεολ. 
Ῥτοοδάδὰ Ὦγ ἷϑ Αὐτονίορταρῦν. Απὰά Ει θὰ, πὶ Νοῖθθ, Ὁγ Ὦτ. Ἧν. 
ΒΜΙΤΗ. Μαρδ. 8 Ὑοϊδ. ϑ8νο. 6θ0ε. 

(Το ϑιυάοηί Β ΟἸΘΡΟΙ) ; Βεοΐπρ δὴ Ερϊίοτηθ οὗ ἐδθ 
ἈΌΟΥ͂Θ πΟΥΪΚ, ἱΠΟΟΓΡΟΓΑ Ωρ 1110 ΕΘΘΘΔΓΟ 69 οὗ Ἐδοδαϊ Οοιμηηθηϊδίοσ. ΒΥ 
Ὁτ.  . Βμιτη. Ὑοοάσυίδ. Ῥοβθῖ ὅνο. 742. θώ, 

ΟΑΟἸΕΕΑΙ 5 (ρπτακὴ) Ποοὰβ οἵ Ναναὶ ᾿δτίηρ ; οσ, Αποοάοίϑα οὗ 
ἴδ ΒεΙΗΘὮ Νά. Ἐθδρ. ϑνο, 84. θά, 

ΟΙΑΡΒΤΟΝΕΝ (Υ. Ἐ.) Ἐϊμδηοὶδὶ ϑιδιουλθηίβ οὗ 1858, 60, 683-65, 
δηὰ πὶ βρϑθοῖ θα οὐ Τὰχ- ΒΠ14 δὰ Ομαγίι98. ὅνο. 192:. 

βρϑθοβϑθ οἢ Ῥδυ δτηθαίασυ Βοίοστα. Ῥοβὲ ϑὅνγο. ὅ8. 

ΟΙἸΒΙΟΒ (α. Β.) Οδιραδίστια οὔ ὑπ9 Βυι (ἰδ ΑΥΤΩΥ δὲ ὙΥ̓δβιϊπρίοη 
δοιὰ ΝΟῪ ΟΥΘΔη5. Ῥοβί ϑνο. 2, 

----- - ΚοΥΥ οὗ 86 Βαιι]6 οὗ δίοθυϊοο. Ῥοδὲ 8γο. 89. θώ, 

---------- Ναγτδαῦνο οὗ 5416 8 Βγίραὰάθ ἱπ ΑΒ δηϊθίδη. Ῥοβὲ ὅγο. 29. 

1106 οὗ Ἐοδοτὶ Ιοτὰ ΟἸγο, Ῥοβὲ ὅνο. 32. θα, 

δὲν Τοτδα Μαησο, ῬῬοβὲ ὅτνο. 82. δώ, 

τς γα δράρως σωόρω, 
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ΘΟΟΙΌΟΒΜΙΤΗ ἢ Ν (Οἰσνπκ) οσκα. Δ Νὸν Εάϊοα, Ἐάϊοὰ πὶ 
Νοῖθβ Ὁ ῬΕΤΕΕ ΟΥΧΝΊΝΟΒΑΜ, Ὑἱρηοίίοθ. 4 Ὑο]8. 8ὅνο. 804. 

ΘΟΟΝΟΟΒΑ; Ἀπ Ἡϊβιοσὶςδὶ Ἐβϑαυ οἡ ἰδ6 Τῖτηθ68 οὗ ῬΏΠῚΡ 111. διὰ 
ΙΥ͂. οΥ̓ Βραίΐῃη. ὙΠῸ 1ΠΠβ γδιίουβ. ΒΥ͂ ΑΒΟΒΡΌΚΑΟΟΧ ΟΗὕΒΤΟΝ. Ῥοῦ- 
{Γαἰϊ. 2. γοὶϊβ. Ῥοβὲ θνο., 

ΟΟΒΌΟΝΚ (ὅ1κ Αὐεχ. Ὀυννὴ ΒΞ Κοί ἢ 65 οὗ αϑσιαδὴ 16, διὰ βοθμοθ 
ἕγοτζα ἴμα Υ δῖ οὗ ἱοσαοη. ΕἼοσα ἐδ αἀδζίοδη. Ῥοβί ὅνο. 8ε. θα. 

ΩΔἌΡΥ Ῥυση)ὴ Αὐτόν. ἮΙΔΟΝ: Α ΤΥΔΙ ἴογ ΟΝ. 
οσδῖ. ἙΊΟΤΩ ἐμβὸ ἀδσδη. Ῥοβί ὅγο. 22. 

ΕΤΘΏΘΟΒ ἴῃ ΑἸρΟΤΒ. 1. Τμ6 βοϊάϊοσ οὐ ὑπ Ἐογοῖρτι 
τὴν τς ἐΒ ὙΠῸ Ῥγίβομοσβ οὗ Αὐᾶ-61-Καάϊσ, Ετοὶ 06 ΕὙἸΘΏΟΘὮ, 
ὉΒ Ὁ, . 

σούυσβ (ΗΠκνβὺ) Ῥαγβοθαῖ Ναγσγαίϊτο οὐὁἩὨ Τ'χο Ὑδδυβ᾽ Πηρτίβου- 
τηθοΐ ἴῃ Βυγηδ. δεοοπὰ Ἑαϊέϊοη. ͵οοάοι!β. Ῥοϑὲ ὅνο. 

ΟΒΑΜΜΑᾺῈΒ (τιν δηὰ ἀκεεκ). βοο Οὐδτισθ; ΗΤΤΟΝ; ΜΑΥΤΗΙΕ; 
ΕΜΙΤΗ; Κινα ΕΡΨΑΒΡ ΥΙΤΗ, , ὅτο, ἄτο. 

ΟΒΕΕΟΕ (ΒΙΒΤΟΒΥ 05). ὅϑεε ΟἈΟΤῈ---ὅ2ΠΤΗ. 

ΟΒΕΝΥΠΠ18 (ΤῊ) ΡΑΡΕΙΒΙ͂. Βεΐηρ ἰδ Ῥαδ]ίς δπὰ Ῥυίναϊο 
Οοτγσοβροηάδησθ οὔ αθογρο αγϑην]ο, ἱποϊυηρ 68 ῬΒΙΨΤΑΤΕ ὍΤΔΑΒΥ. 
Ἑά θὰ ὮγΥ ὟΥ. 7. ΒΜΙΤΗ. 4 γοὶδ. 8νγο. 162. Θαδὰ. 

ΟΒΕΥ ΒΒ (Αμὴ) Οοττεβρομἄσηοθ σαἱϊὰ Κίηνς ὙΠ άτὰ ΠΤ}. δηὰ 
δὶς Ἡογροστὶ ΤΔΥΪΟΥ, ἔσο Νονθίῦοσ, 1830, ἰο 10 Ραϑβίπρ οὗ ἰδ 6 Ἐθζοτῃ 
Αοὲ ἴῃ 1832, 2 γὙ͵ὸο]β. ὅνο, 802. 

“ ῬΑ] ἰατΥ Οογοσησαθηῦ δηἂ Βοίοστῃ  Ὑἱ ἢ 
Βαρροϑίϊομα [Ὁ ἴδ6 πρτογοωθηΐ οὔ οὖν Βοργοβοηιαίίνο γβίθαμι,, 
ϑεοοτιά Ἑαϊέϊοη. ϑνο. 99. 

ΘΟΕΟΝΕΒΒ (δ ν18) Τοιται Οοἱΐα Ατολιοοίατο οὐ Νογί [ἰς, 
Ετοτι ΘΔ ΓΟΙῸ] Ὀγανίηρ δηὰ Ερϑιογαϊίοηβ. ὙΥῚὮ 1118 ΓΑ ΟῺ 5, δηρτανοὰ 
δὰ ὑγίηϊθὰ ἰῃ ΟΟἸΟΌΣΒ. 880λ4]] (0110, δὲ, ὅ8. 

ΟΒΟΤΕ ΒΚ (ἀπόοβοε) Ηϊβίουυ οὗ αγθοοθ. Ἐτοῖ ἰδ 6 ἘΔΥ]Π:οϑὺ ΤΊΠ]68 
ἴο {δ ο1050 οὗ [ἢ 6 βοΠοΓΑ ΑΙ ΟΠ. ΘΟ ΘΙΤΩΡΟΓΑΣΎ Ἡὶτῃ 80 ἀθδίῃ οἵ ΑἸαχδθιάοσ 
4π0 ατϑδιῖ. Ζ2ουνλ Καϊείοπ. Ῥοτίσζαϊ, Μδρβ, δηὰ Ρ]δπι. 8 γοΐβ. 8νο. 
κμ ἫΝ Ῥυριίαν' Τὠϊείσα. Ῥοτίγαι! δπὰ Ρ]δ8. 12 γοὶβ. Ῥοϑί 8νο. 

. 680 9 

--------- - Ριμτο, δπὰ ὑπ6 ΟΥΒΟΣ ΟΟχαρϑηΐο.}8 οὗἨ βοοζδίβϑ. 
ϑεοοπὰ Ἐμδΐοπ. 8 Ὑοϊ8. ὅνο. 452. 

ΧΑ ΑΙΙΡΗΑΒΕΤΙΟΑΙ, ΙΧΌΣΧ ἰ0 ἔπ0 ΔΡοτο ποσὶς, 8γ0, 239. θά, 

----- --- (}88.) ΜοΙροῖρ οὗ 86 Τὐΐο οὗ ΑΥΥ̓ Ββοδοδοσ, δεοοπα 
Ταϊεοη. ὙΥΪ Ῥοσίταϊϊ. ὅνο, 82. θά. 

ΟαὔΙΖΟΤ ΚΒ (11) Μεάϊιδιϊομβ οα ΟἸ τ β δἰ ἐγ, δὰ οα 86 ΒΘ ἸΡ]ΟῸΒ 
Ουοβίοηβ οὗ {ὴ6 Πᾶν. Ῥδγὲ 1. Τὴ6 Ἐϑβθῆςθ. Ῥδιὶ 11. Τὴ Ῥγοδοῃϊ 
Βίαϊθ. 2 7ο]8., Ῥοβῖ ὅγο. 202. 
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ἨΑΙΙΑΜἘῈ (ΗξκεΥ) Οοπδυϊνυ πὶ] Ἡ]ϑίοτΥ οὗ Επρίδμὰ, ἔτοση ἐδ6 
ἈΑοορδϑίου οὗ ΗΘΏΤΥ ἰδ6 βονθηῖν ἴο ἴη6 Τθδῖἢ οὐ Οδοῖρο ἐδθ βοοοῃὰ, 
ϑενοπίλ ΕασϊξοΝ. 83. ὍοἾ8. ϑγυο. 802., ΟΥ 8 Υοἷ9. Ροδῖ ὅγο. 182. 

ἩΪἰβύοτν οὗ ΕσσορΘ ἀυτίπρ ἐμ6 ΜιΔα]6 Αροβ, ΖΤρηΐ]ι 
Ἑαϊδίον. 83. Μοῖθβ. δ8ὅνο. 804,, ΟΥ 8 Ὑο]8. Ῥοθίϑγο. 18. 

ΤΑΙΟΤΑΣΥ Ηἰδίοσυ οὗ Ευτορο, ἀατίηρ ἰ86 1δι}, 16. διὰ 
1751} ἘΡΜΠΙΠΘΑ, Τουνελ Βαϊείοη. 8 ο718. 8γο. 862., ΟΣ 4 Ὑο]α. Ῥοεί 
8νο. : 

Ἡϊ βέοσῖοαὶ οσΚ8. Οὐοπίαϊηηρ ΗΠ βίου οὗ Ἐπρϊδηὰ, 
-- ΜΔ ]9 Αχοα οἵ ἘυΣΟΡΘ,---Ἰ ΘΓ ΗΙΒΙΟΣΥ οὗ Ἑυτορθ. Οοτωρϊοῖθ 
ἴῃ 10 7018. Ῥοβῖ ϑνο. 65. ὁδοῦ, 

διυάθηι 5 ΗϊβιοῦΥ οὗὐ ἐδΘὸ Μ|ΙΆαΙ6 Αροβ. ὙΠῈ 
Αὐἰδβοσ᾿Β Βυρρ᾽οτηϑοίαὶ Νοῖεβ δηὰὶ ᾿Ἰδίοϑὶ Οοστοοϊίοηθ. Ἑά το ὃν ὙΜ. 
ὅΧΙΤΗ, 0.6... Ῥοβὲ ὅνο. ({π ἰλε ἔγεβ3.) 

-------.- εΑἈὐὐυάθῃὺ᾽ Β Οοπβίϊία ίοηδὶ Η βίου οἵ Ἐπρίδθά. ὙΠ} 
116 ΑὐἸ ποτ᾿ Β Ἰδίοβὲ Αἀάἀἑτου5 δηὰ Οογτζοοϊίοηβ, Ῥοβὶ ϑνο. (75 λό γε.) 

(ΑΒΤΗσῈ) Βοχηδίηβ; ἰπ ὕογεθ δηὰ Ῥσοβθ. Ῥογίσαϊ!, 
Ἐσδρ.Βνο. 82. 6. 

ἩΛΜΠΙΤΟΝ᾽Κ (9) νῈ8) Ἡ δι ἀοσίηρβ ἱπ ΝΟΣ Αἰτίοδ, ὙΠ ΠΙῸπείτα.- 
κἰίουϑ. Ῥοδέϑνο. 122. 

ἨἩΑΝΝΑΗΒ (Βεν. Ὁκ.)) Βαιηρίου 1,βοίασεβ ἴὸσ 1868; ἐμ6 Ὀἰνίῃθ 
δῃηὰ Ηυτοδῃ ΕἸΘΙΏΘΗΣΣΙ ἔῃ ἩΟΪΥῪ βεγιρίατο. ὅνο. 10. θώ, 

ΗΑΒΤῚ ΑἘΕΝΥ͂ ΠΙ57Τ, (φιναγίέεγίν απὰ Αππιιαῖν.) ὅτο. 

ΒΠΑΥΒ (. Η. θυμοῦ) Τ οοίοσγη ΒΥ, ἰἰ8 ἩΓΠὰ Ττὶθθ8 δυὰ 
ϑανδρο Απίτηδα. Ῥοβὶ ὅνο. 322. 

ΗΕΒΑΡΒ (ϑ1πκ ΕᾺΛΝΟΙΒ) Πογαὶ ἙἘπηρίποοσ. ἘΝ [1Π]πδἰγδίϊοηϑ, 
Β8νο. 122. 

Ἐαρὶὰ ΦοΌΣΠΘΥΒ δοσοβθ ἐμ6 Ῥϑίαρβαβθβ. οδὶ ὅγο. 29. 

ΒΟΘΌ]66 ὕτοσα {1:9 Βυυπηθη οὗ Νδβεδθ. ϑευεηίὶδ αι ἰοη, 
ΠΙυδιγδίοοθ. Ῥοβὲ ϑνο. 72. θά. 

-- --- Εὐλίσταηξ, Ἐεβρ. ὅγο. 29. θά, 

βύοκετβ δῃὰ Ῥοίκουβ ; Οσ, 86 Τωομβάοῃ δῃηὰ Νουα Ἦ θδέθσῃ 
Ἀδιναν. Ῥοβέϑνο, 32. 

(ϑ:π Ερμυπῃ) 8841} διὰ ἯῚ]1; οὕ, Εαΐυσστθ Αὐχ τ 
Ὕοασρθ. Ἐοδρ. ϑνο. 42. 

ΗΈΒΕΒΒ (Βιβηορὴ ΤοΌσΠΟΥ ἐμγου σὰ [πάϊ8. 2 γοα, Ῥοδὲ ὅγο. 
74. 

Ῥοοίϊςα] οσκα. Ῥογχίσαϊῖ, Εδσαρ. ὅγο. 84. θά, 

------- Ἡγμβ δἀδρίεὰ ἰὸ 86 ΕΘ ΚΙΥ ΟἸΌΤΟΣ βοσνῖοθ. Ἰόχτιο. 
12. θὰ. 

ἨΒΒΟΌΟΤΌΒ. Α Νονν ἘὨρ δ Ὑ τοῖο. Ἑάϊθὰ, τύΐὰ Νοῦθα 
δηὰ ἘδϑδΑΥΒ, Ὠἰδίου! δῖ, Θ᾽ Ἰοσταρ αἱ, πὰ ρϑορταρηϊοδῖ, Βον. α. 
ἘἈΛΥΤΙΙΝΒΟΝ, δϑδβιοὰ Ὁ ὅδ: ΗΕΝΚΥ ΒΑΎΙΘΣΝΒΟΝ δηὰ 8185 ὦ. Ο. Ὑ71;» 
ΧΓΗΒΟΝ, δοουπὰ Καϊίον. Μαρ5 δῃὰ Ὑοούοι! 5, 4 7ο}4. 8γο. 4ά8:. 



--0--ὖὖὖὔὔ--ὺ-ς.-ς.-.. “ «τ----.---ὕὄ.«.ςο. “ὁ ς΄ “Ἢ... ΄΄΄“ἷἝὝἝ ΄΄ἷὖἷἝἷὟ ΄΄ἷἧἷ“ἷ“Ἕἷ“ἷ“Ἕ“ἕ5΄“ἷ“΄  ....- .-.--΄΄“΄ὦ΄ὦὃἃἷἝὃἽἵ΄ ὁ ὁὖὃὅΘὅΘ .͵.ρ.. . 

16 ΠΙΒΤ ΟΕ ΟΒΚΒ 

ΕΟΗΕΙΩΝ ΗΑΝΌΒΟΟΚΞΘ. 

ἨΑΝΌ.ΒΟΟΚ--ΤΕ ΑΕ ΤΑΙΚ. Ἐρ 8}, ΕἸ ϑηοῖ, αοσιιδῃ, δὰ 
1ἰδιδη. 1802ο0. 82. θά. 

τ ----.-  ΝΟΒΤΗ ΟΕΕΜΑΝΥ͂,-- οσσνν, Βασαιυν, ΡΕυΒ- 
ΒΙ14, δῃὰ {80 ΒΕΪΠπ6 ἔζοὰ Ἡοϊ δὰ ἰο β' τὶ κουϊδπᾶ. Μαρ. Ῥοδὶ θνο. 

ΒΟΠΤΗ ΟΕΒΜΑΝΥ, Βαναία, Αὐδίσίβ, Αἰγτίδ, 
Βα  οτα, 6 Απείσίδη δηὰ Βανασζίδη ΑἿρδ, (πὸ Ὑγτοὶ, Ἡ ΠΏ ΚΑΤΣΥ, δὰ ἴδ 0 
Ῥδηιρο, ἔσο 1]. ἰο 9 ΒΊΔοκ 86. Μαρ. Ῥοβὲϑνο. 104“. 

--------- - - ΚΝΑΡΒΑΟΚ αΟἹΌΕ ΤῸ ΤῊΝ ΤΎΒΟΙ, Ῥοδὺ ὅνο. 
θι. 

ῬΑΙΝΤΊΝΟ. Οδγτηδη, ΕἸοσαΐβῃ, διὰ Ὀαϊοι βο ιοοἶβ. 
Ὑγοοάοσυίδ. 23 γοϊα. Ῥοοὶ ὅγο. 342. 

----- - Ὡ{1ΥῈ5 ΟΕ ΤῊΝ ΒΑΒΙῪ ΕἸΠΕ ΜΊΘΗ ΡΑΙΝΤΕΈΒΆ. 
ΒΥ ΟΕΟΥΣ δῃὰ Ὁλυλιάβεσξ. 1]1υδιγαιίουβ. Ῥοσδὶ ϑὅγο. 122. 

ΥΙΤΖΕΒΙΑΝὮ, ΑἹΡε οὗ βδνου, δηῃὰ Ῥἰϑάσηομί, 
Μαγρα. Ῥοδβὶ ὅνο. 102. 

ΚΝΑΡΒΑΟΚ αὔΙΡῈ ΤΟ ΒΥ ΙΤΖΕΒΙΑΝΏ, Ῥοιί 
ϑνο. ὅδε. 

ΕΈΛΑΝΟΕ, Νοσιωδηάν, Βυϊἐίδηγ, 86 ΕΎδμοΣ ἈΡΕ, 
19 Εἰἴνογβ 1οἶγο, Βοίηθ, ἘΒοΊΘ, δηὰ Οδσοηηδ, δυρμὲηό, Ῥτονθῶοθ, δηὰ 
1.6 ῬΥΣΘΏΘΟΒ. Μαρθ. Ῥοδέϑνο. 122. 

----- ------ ΟΟΚΒΙΟΘΟΑ δοὰ ΒΑΒΌΙΝΙΑ. Μᾶρβ. Ῥοδὶ ὅγο. 42. 

τ ῬΑΒΙΒ, δηὰ Σϊ8 Ἐμυΐσοῦβ. λ΄ῖδαρ δὰ ῬΊδηβ. Ῥοδί 
γο. 84, 6 ὦ 

Ξ." Μυβελε Β ῬΊΙΙΑΝ ΟΡ ῬΔΠΙΒ, τηουηϊοὰ ΟἹ ολῆνδααδ. 84. Θά. 

ΒΡΑΙΝ, Μαάνιὰ, 86 Οδβεῖε8, ΤΠ6 Βδβαὰς Ῥγονίῃδοα, 
Ι,ροῦ, ΤὯΘ Απέατῖαε ΕΑΔ οἷα, Ἐδιγοτηδάιντγα, Απὰ δία, οηάδ, ατδηδάα, 
ἈΓαγοΐα, Μαϊοποίεα, αἰδιοπία, Αττδροῦ, Νανδῖτο, Τὃθ Βεαϊϑασγὶο 1οἰδηὰμ, 
ἂς. ἄα. Μαρβ. 2 ΥοἹ". Ῥοδὶ δνο. ὅ 

ΡΟΒΤΌΘΑΙ, [μ88ον, Ῥοσγίο, Οἰαίσα, Μαίτα, ἄς. 
δῖαρ. Ῥοδῖϑνο. 9ε. 

ΝΟΒΤῊ ΤΑΥ͂, Ῥίοάτηοαί, ΤΠ ἰρυτία, Ὑομοίΐα, 
ΣΟ ΒΑΣΥ͂, Ῥαστθδ, Μοᾶάδπδ, δηὰ Ἠοπιδσπα. ΜΆΡ. Ῥοθίϑνο. 132. 

ΟΕΝΤΕΑΙ ΤΑΥ͂, Ιμπσολ, Τ υδοΔηΥ, ΕἸΟΣΟπ 6, ΤΏΘ 
ΜάγοΟΒοΒ, Ὀπυτγία, δὰ [86 ῬαισίτοοΩΥ οἵ Β8ι. Ροογ 8. Μαρ. Ῥοδὶ ὅνο. 10. 

-- ΒΟΜΕΊ Δὰν 1τῷ ΕΝΥΙΆΟΗΒ. Μαρ. οβὺ ὅγο. 92. 

ΒΟΤΗ ΤΑΙ Ὺ, Ὑπὸ Ξἰς 165, ΝΑΡΙοβ, Ῥοσωροϊϊ, 
Βετουϊδοθαπι, δηὰ ψαβυνίῃδ. Μααν». Ῥοδίϑνο. 10. 

τ π-- --ο-- -- ΚΝΑΡΒΑΟΚ ΑΟἿΒΕ ΤῸ ἸΤΑΙΥ. Ῥοκὶ ὅνο. 66. 

ΒΙΟΙΠΥ, Ῥαίδστηο, Μοββίηδ, Οαἰδηΐδ, ϑὅγσδοῦβο, Εἶδα, 
δηὰ 86 Βπΐῃ οὗ 6 ασϑοὶς ΤΌΣ Ρ]68. Μδρ. Ῥοϑθί ϑγο, 123ς. 

ῬΑΙΝΤΙΝΟ. Τμ6 Τα] δα βοιιοοῖα, Ἑά ἑοὰ ὉΥ ΒΥ 
ΟἾΔΕ, ΕΒ ΕΛΒΤΙΆΚΣ, Β.Α. Ὑνοοάοσυῖϊθ. 8 7018. Ῥοδὲ ϑνο. 802. 

{ΥῈ5 ΟΕ ἸΤΑΙΙΑΝ ΡΑΙΝΤΕΈΒΒ, κὸν ΟἾΧΑΒΥΕ 
ἴο Βλθβάχο. ΒΥ Μι8. ΟἌΆΜΕΒΟΝ. Ῥογιγαῖίβ. Ῥοδβί ὅνο, 192. 

ΕΥΞΒΞΙΑ, 85:. ῬΕΤΕΆΒΒΙΒΟΗ, ΜΟΒΟΟΥ, ῬΟΣΑΝν, δὰ 
ΕἼΝΤΑΝΡ. Δέαρβ. Ῥοβί ὅνο. 1δ. 
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ἨΑΝΌ.ΒΟΟΚ-- ΕΝ ΜΆ ΒΚ, βπερεν, δηὰ ΝΟΒΉΎΔΑΥ, Νῖδρβ. Ῥοβὺ 
8νο. 

ΚΝΑΡΒΑΟΚ ΟΕ ΤῸ ΝΟΒΜΑΥ. Μαωρ. 
Ῥοβὲ ϑνο. 6. 

ΟΒΕΈΟΙΒ, 86 Ιομΐδῃ [δδηάβ, ΑἸ δηΐα, ΤΠ ΒβαΙν, 
διὰ Μαοϑοάοπηΐβ. Μδρβ. Ῥοβῖ δυο. (7» φυεραταξίον.) 

- - ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΙΕ, 86 Βοβρδοσγαβ, Πδσγάδῃθὶ δ, 
Βτοιβα, δηὰ Ρ᾽αἰη οὔ Ττογ. ὙΨΠῺ Οθηθσαὶ Ἠΐηιβ ἕο ΤΙΔν Πρ ἴῃ 
Τυϊκογ. Μαῶρβ. Ῥοβέῖ ϑνο. 72. θά. 

ἘΟΥΡΊ, ΤΉ οθο8, 186 ΝῚ]Θ9, ΑἸοχδπάσία, Οαἶσο, ἐδ 9 
Β062 ΟδΔηαὶ, ἰ6 Ῥγτγδιοΐά9, ἄς. Μδρ. Ῥοβὶ ϑνο. 1δε. 

ἩΗΟΙΠΥ͂ ΤΠΑΝῸ -ΞΥΕΙ. ΑΝΡ ῬΑΙΣΘΤΙΚΕ, ῬδοΐηΒυΪ8 
οὗ 5ἴηδι, Εάοτ, δηὰ ϑιυγίδη δβδοσ, Μδρβ. 2 γοΐδ. Ῥοδῖίϑνο, 24. 

ΙΝΘΙΑ --- ΒΟΜΒΑΥ ΑΝΡ ΜΆΑΡΒΑΒ. Μϑρ. 22 γόοΐβ. 
Ῥοδὶ. ὅγο. 124. ΘδςὮ. 

ΕΝΘΙΙΘΗ ΜΠΑΝΌΒΟΟΚΞΘ. 
ἨΑΝΌΏΒΟΟΙΚ--ΜΟ ΒΕ Ν ΠΟΝΘΟΝ, Μαρ. Ἰόπιο. 89. θά. 

σξκδτεε. ὙΠ ΤΠ] -πδίγαιοηβ. Ῥοβί ϑνο. 32. θά. ὁ. ἢ, 

ἘΒΕΧ, ΟΔΜΒΕΙΡΟΕ, ΒυΈΕΟΙΚ, ΑΝῸ ΝΟΕ- 
ΕΟΙΚ, Οδδιπαβίοσᾶ, Οο]ομϑβῖοσ, Μαϊδοῃ, Οδι γί κο, ἘΝ, Νοντδτκοῖ, 
ΒΌΓΥ, ᾿ρενίς, Ὁ οοὐδτίάβο, Ἐπ]ἰχβίοπο, Ιιοπεβίοῦι, Νογνοῦ, Ἰδγιαουί, 
Οτοόζοθσ, ἕο. Μδρ δηὰ Ρ]δβ. Ῥοβὲέ ϑνο 124. 

ΟΑΤΗΕΡΒΑΙΒ οἵ Οχίοσά, Ῥοίοσθογουρ, ΝοσπὶςΣ. 
ΕἸΥ, δηὰ 1 ϊηοοα. ὙΠ 90 ΠΙαβἐτα ίοιϑ. τόν ὅγο. 182. 

ΚΕΝΤ ΑΝῸ ΒΌΞΒΕΣ, Οδηιογθτ, Ῥόνον, Ἐδυηδ- 
καῖο, ΒῃΘΟΓΏ 689, ἘΟΟ ΟΒΙΟΣ, ΟἸΔΙΊΠΆΠ), ὙΥΟΟΙ πο ἢ, Βτείκῃίου, ΟἸ] ΟΠ δδοσ, 
Ὑγογιδίηκ, Ηαϑέϊημβ, [ϑπὲ8, Ἀτυμάοῖ, ἄτο. Μιερ. Ῥοδβὲ ϑνο. 104. 

ΒΌΒΚΕΒΕΥ ΑΝῸ ΗΑΛΝΊΞ, Κἰηρδίου, στογάοῃ, Ἐεΐ- 
δῖα, συϊάἀέοτά, ΟΥΙΠοΒοΒἴοτ, βουϊμαπιρίοι, Ῥοτγιδιηοιἣ, δῃὰ 181. ΟΥ 
ὝαΗτ,. Μδρ8. Ῥοβί ϑγο. 102. 

ΒΕΕΚΒ, ΒύΟΚΒ, ΑΝῺῸ ΟΧΟΝ, ίηάβον, Ἑέου, 
Βοδόϊην, ΑΥ̓ΪοσατΥ, ὕχοηάρο, ὙΥΤοοΙὯ6, ΗΘΩΪΘΥ, ἢ16 ΟἿΕῪ δηὰ ὕπ|- 
μράοῤης οὗ Οχίοσά, διὰ 1)6 δοδβοθὺὶ οὗ ἴδ Ὑπιδιμθβ. Μαρ. Ῥοδβὶ ὅνο. 
γι 

ὙΠΤΗ, ῬΟΒΒΕΤ, ΑΝῸ ΒΟΜΕΈΒΕΤ, Β4] 1 υΌΓΥ, 
ΟὨρρδιι δι, ὙΥογπιοι πῆ, ΒΒοιθοσπο, 6114, Βδιι, ΒτίϑιοΙ, Τδυηίοη, 
ἄο. Μαρ. Ῥοεῖ ϑνο. 109. 

ὈΕΥΟΝ ΑΝῸ ΟΟΝΝ ΜΑΙ, Ἐχοίον, ΠΙγαοοσαῦο, 
1ἱηΐοι, Βιάτηουι ἢ, ὨδηΝ] δ, Τοϊρσητιου ἢ, ῬΙγπιουίῃ, Ὀονοηροτί, ΤοΙ- 
40ΔΥ, υΔυποθϑίοῦ, 'ττατο, ῬΘΏΖΑΠΟΘ, Ἑαϊαουῖῆ, ἄο. Μαρα. Ῥοϑῖϑνο. 104. 

ΟΑΤΗΕΌΒΑΙ, ΒΚ οὗ ὙἹΒομοδίοσ, ΘΔ ]ΒΌΌΣΥ, Ἐχοῖθγ, 
6116, ΟὨεΒοσίον, Βοοιθείοσ, Οδοίοσῦυσγυ. ὙΠ 110 1)Πυδιταιίοικ. 
4 οὶβ. Οτονῃ Βνο. 242. 

σα! οῦσεβτἘ, ἨΕΕΕΕΟΒ., κν ἩΟΒΟΒΟΤΈΕΒ, 
Οἰγομοοϑίου, Ομ ο] ἐϑηἤδο, Βίγουὰ, ΤΟΝ ΚΘΕΡΟΤΥ, Ἰμθοτωϊπβίοσ, ΒΟΆ8, Μαὶϊ. 
ὙΡΡν ΒΊΑ ΒΕΠΘΊΆΡΙΥ,  αάϊον, Βίοτωϑβτουο, ἘνοδθδΙΩ. Μάρ. Ῥοαὶ ὅνο. 

ΟΑΤΗΕΌΚΒΑΙ, ΒΟ οὗ Βχίβίοὶ, ΟἹουοοδίοσ, Ἡογοίοσά, 
Ὑγοτορδίου, δὰ 110 δοϊ]ὰ. ὙΠ δὺ 1]]υπιγαϊουδ. Οσόπῃ θνο. 16. 

Οχουσεβῖτεβ ---- ΗΞΒΕΓΡΟῈΡ ---δοὰ Ἶ0Ε- 

ΝΟΒΤΗ ΑΙ, ΒδηροΣ, Οδσδσυοι, Βοδυτσηδσὶε, 
βυοπνάου, ΟΟΏπΔΥ, ἄοθ. Μαρ. Ῥοδὲ ὅνο. 69. θά. 

- τὸ ΒΟΠΤΗ ΜΑΙΗ͂, Οδττοδγίμοη, ἸΈΌΥ, ϑ'πδβδοᾶ, 
δηὰ ΤΙ. Ἧγ6, ἄο. Μαρ. Ῥοδὲ Βνο. 724. 



.-.--...-.-........... ς.ρ...-.....-.--- 

18 ΓΙΒΤ ΟΕ ΤΟΚΚΒ 

ἨΑΝΤΌ.-ΒΟΟΚ--- ΕΕΒΥ, ΝΟΤΤΗΩ͂, ΠΚΕΙΟΕΒΤΕΒ, ΒΤΑΒΕΟΕΒΡ, 
Μαιϊοοῖ, Βαίκονοι!, Ομαιθπογίῃ, Τὴο Ῥοακ, Βυχίοη, Ἠασγάπίοϊκ, ὕονο 
Πδῖθ, ΑφΏθογηθ, βοιία ποῖ, Μδηβδοϊά, Κοιίοτὰ, Βαγίου, Βοϊνοῖν, Μοϊΐοη 
ΜΟΝΌΓΑΥ, ὙοΙΪ νοτμδιηρίοη, 1,ω}ς}861., ΥΥ̓ δ΄ 81}, Τδιυ ποσί. Μαρ. 
Ῥοβῖ ϑνο. 74. δά. 

ΒΗΒΟΡΒΗΙΕΕ, ΟΠΕΒΗΙΒΕΕ ἂἀκν ΤΑΝΟΛΒΗΙΒΕ 
--ϑογοπδθυγν, ὑπάϊον, Βγίἀσοοσιὴ, Οβ τ οδίσν, Ομ βίος, ΟΥΘΤΤΘ, ΑἸάΟΥΘΥ, 
Βιοοκροτῖ, Βιγκοημβοδά, Ὑδιγτίηρίοη, Βυτυ, Μδῃοιιθδβίοσ, 1υἱνογροοὶ, 
Βυτηϊον, ΟἸΠθτοθ, Βοϊΐοη, ΒΙ᾽αοκ υτη, ΝΥ ίκαη, Ῥγθβίου, Ἐοοθάβ]ο, 
1ιδιοδβίοσ, δουςῃροσί, Βί δοῖροοὶ, ἄσ. Μδρ. Ῥοϑβϑὶ ὅνο. 1. 

-ττ---------- ΥΟΒΚΒΗΙΒΕ, Ῥοποδϑίοσ, Η]}, βῖὮγ, ΒΟΥΟΣΪΟΥ, 
δοοσθοσουρῶ, ὙΌΥ, Ἠδιτομεῖο, Ηΐρου, 1,660 8, ΤΥ δἰιϑδοϊᾶ, Βγδάξοσά, 
ἩἨδιίαχ, Ἠυάδὰοτεβοιϊά, 5μοϑοϊἁ, Μαρ δῃὰ Ρίδῃβ. Ῥοδβῖϑνο. 122. 

ΟΑΤΗΕΌΒΑΙΒ οὗ Ὑοτκ, Εΐρου, Θύσβαση, (λυ 516, 
ΟὨἸθδίοσ, δηὰ Μαδηοδθαίοσς, 1 60 Σ11υβίγδίίομβ. 2 Ὑο]8. Οτόπῃ 8γὸ. 
214. 

----.  ὈΠΒΗΑΜ ΑΝ ΝΟΒΤΗΠΜΒΕΕΙΑΝΙ, Νον- 
οδϑίϊο, Ὁασ! πρίοπ, αδίἰοβηοδὰ, Βίβμορ ΑὐοκΊδηὰ, Βιοςκίοη, ΗΔ ι]θροοῖ, 
Βυπάοτϊδηᾶ, 8816149, Βοτνὶς κι -Ὑ ποοὰ, Μογροίι, Τγμθιοῦίι, Οο]ἀ- 
δΒίσαεδῃι, Αἰηπίοκ, ἄσ, Μαρ, Ῥοβῖ 8νο. 92. ᾿ 

-  ἸΕΒΥΜΟΒΙΑΝῸ ἂκρ ΟὔΜΒΕΒΙΑΝ--Ἰδη- 
οδδίου, ΕἼγμθδΒ ΑΌΌΘΥ, Αὐθϊοδίὰθ, ϑηᾶαὶ, ἉΥΙπάθστηθσθ, ΘΟ; βίοι, 
Κοδνίοκ, ασαβίιοσο, Οδε δῖ, Οσοϊκ στοῦ, Ῥοησῖη, ΑρρΙθΌγ. Μαρ. 
Ῥοδὶ ϑγο. 62. 

9." ΜυβελΥβ ΜᾺΡ ΟΡ ΤῊΚΞ ΓΛΔΕΚῈ ΠΙΒΤΒΙΟΤ, ΟἹ σδῆνδθ. 8.4. θά. 

ΒΟΟΤΊΑΝΏ, Ἑάϊηθυγρὶ, Μεΐτγοβο, Κ ο18ο, ΟἸΔΒΡΌΥ, 
Ὠυτγίοβ, ΑΥΣ, Βι]ὴρ, Ατταη, Τὴ ΟἸγὰθ, Οὔδη, ΙΏΨΟΓΑΤΥΥ͂, Γοοὰ 
Τιοταοηᾷ, Τοοὺ Καίσίηθ δῃὰ Ττόβαδοῆε, Οδ]θἀοηίδῃ ΟΔη δὶ, ΤΠ ΥΘΣΏΘΒΒ, 
Ῥαϑγῖῃ, θυμάθθ, Αὐϑγάοϑθῃ, ΒΓΆΘΑΥ, ϑὅΚΥγο, Οδἰμηθ88, ΒοΒ4, βυΐδος- 
Ἰδηά, ἄο. Μαρβ δηοὰ Ρ]δπβ. Ῥοϑί ϑνγο. 95. 

ΙΒΕΙΑΝΌ, Ὀυδ]ίη, Βοϊίαβί, Ῥόμοραῖ, ΟδΙαυ, 
Ὑνοεχίοτά, Οοεῖς, 1ἱπηοτίεἰς, ΝΥ δἰογίογά, [86 1,αῖκο8 οὗ Καὶ ΠΙΑΓηΘΥ, Οοδϑὲ οὗ 
Μυρδίος, ἄοΘ. Μαρθ. Ῥοβί ὅγο. 129. 

ἨΑΝΌῸΒΟΟΚ ΟΥ ΒΑΜΊΠΙΑΒ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ. τοι ἘΠρ 8 ἢ 
Αὐΐμοτα. Τλίγὰ Καϊθίον. ἘσδΡ. ϑνο. ὅφ. 

ΗΑΤΗΒΕΙΕΥ͂ (10ᾺΡ0) Οἱ {μ6 Οοπ παῖ οὗ Βοτρίατο. Α8 ἀροϊατοὰ 
ὈΥ 1Π6 Τδθιϊ ΠΟΥ͂ οὗ ουὐὐ ᾿οτὰ δυὰ οἵ (ἢ Ενδηκοὶδία δὰ Αροβίϊθβ. 
Ἐουγιὰ Καϊίοπ. ὅθγο. ὅς. Οἵ Φορεῖαν Ἑαϊΐοη. Ῥοβῖ ὅνο. ὃ. δά. 

ἨΒΒΒΕΥῪ (Βκν. Ὀκ.). ϑυπάδγ---Ἰ6 ΟΥἱαίη, Η]βίοσυ, διὰ Ῥχοδβοὴς 
ΟὈΙκαιΐίομα. Βοίηρ ἴπ6 Βαιυρίοη 1ϑεξισου ἔοῦς 1860. Ῥοβῖ ϑγο. 92. 

ἩΗἩΙΟΚΜΑΝ (Ὗκ.) Τυοδιλβο οΒ ἰμ6 [80 δῃηὰ χγδοίίοθ οὗ Ναγαδὶ 
Οουτ-Μασγίία). β8νο. 104. θά. 

ἨΟΙΥΤΑΥ͂Β ((. 6.) Μοὶ ἐπ ΝΟΣΝΑΥ. ἘσδΡ. ὅγο. 224. 
ΗΟΝΕΥ͂ ΒΕῈΒ (ἸῊκ)].. ΑἩ δβαγ. ΒΥ κυ. ἸΉΟμΑΒ ΑΜ, 

Ἑορτστίὐοὰ ἔγοια [86 “ Οὐδτίοσὶ Υ Κονίον "ἢ ἘΌΔΡ. ὅνο. 12. 

ἩΟΟΚΉ (σαν) Ομυτοῖ Ὀϊοίίοπασγ. Τεμλ Καϊίοηθ. ὅγο. 162. 
(ΤΕΞΟΡΟΒΕ) 16. ΒΥ. Ο. ΠΠΟΟΘΚΗΛΕΤ, ἘσΒΡ. ὅγο. 19. 

ἩΟΡΕΝ ΑΒΟΗΙΤΕΟΤΟΒΕ ΟἹ ΑΗΜΕΌΑΒΑΙ, νὰ ΗἱΪ- 
ἰογίοδὶ βιοίο) δῃὰ Ατοδι(θοίσαὶ Νοίδβ ὮΓΥ Τ᾿. Ο. Ηὐρε, δπὰ σάν α 
Ἐπκούδβον, ΙΕ .5, ὙΠῸ 2 Μαρβ, 120 ῬΒΟΙΟΡΤΑΡὮΒ, δοὰ 22 Ὑγοοάουα. 
4[ο. δὲ. δε. 

ἨΟΒΑΟΒ; 8 Νὸν Εἰ οι οὗ (86 Τοχί. Ἑάϊ ρα ὉγΥ παν Μιυμαν, 
ὙΠ} 100 γΥοοάουΐθ. ὕτόπτῃ ὅϑνο. 72. θά. 

--.-..ὈὨἨὨἭ Ξ:11ῖ06. ΒΥ Ὧκαπ Μιυμαν. [1] ταί οηθ. ὅνγο. 94. 

-,,--π π ππατσπα “αππα--ὖ΄ὖὉῸῦ ΘῸΘ ΤΌΘ 
---.--ὗὑ. ... 



ΡΟΒΙΙΒΗΕῸ ΒΥ ΜΕ. ΜΌΒΒΑΥ. 19 

ΗΟΜΒῈ ΑΝῸ ΟΟΙΟΝΙΑΙ, ΤΙΒΒΑΒΥ͂. Α ϑοιίοβ οἵ ἤουκε 
δααδρίθα ἴον 41} οἶσοῖθα δηἃ οἴδββοβ οἵ Ποδάδγβ, ανίπῳ Ὀθθ δβοϊϑοίοα 
ἴο᾽ ἰποῖσ δοκπονϊθά κοὰ ᾿ἱηίογθοὶ, δηὰ δΌ Πγ οὗ ἴΠ6 Αὐἴῆοσβ. Ῥοδὲ ὅνο. 
ῬυθΠδϑηθὰ δὲ 34. δῃὰ 82. θά. θδςἢ, δῃὰ διτδωροὰ υὐὰορ ἐπὸ ἀϊβείηοι γὁ 

ΟΙἸΑΒΒ. Α. 
ΗΙΘΤΟΗῪΥ, ΒΙΟΘΗΑΡΗῪ, ΑΝΌ ΗἸΙΒΘΤΟΗΙΟ ΤΑΙΕΞ. 

διθδὰβ 88 [0110 8 ---- 

1, ΒΙΈΘΟΘΕ ΟΕ ΟἸΙΒΒΑΙΤΑΒ. ΒΥ 
ΦΌΝΝ ὈΒΙΥΚΎΓΛΤΕΒ. 2322. 

2. ΤῊΕΒ ΑΜΒΕΕΒ-ΊΤΟΗ. ΒΥ 
ΓΑΌῪ ὈΟΡῚ ΟΟΕΡΟΝ. 32. 

8, ΟΒΟΜΎΨΕΙΙ, ΑΝῸ ΒΌΟΝΥΑΝ, 
ΒΥ ἘΟΒΕΚΒΤ ΒΟΌΤΉΣΥ. 2. 

4, ΣἹΕῈ ον ὅθ: ΕΒΑΝΟΙΒ ΌΒΑΚΕ. 
ΒΥ ΟΗΝ ΒΛΈΒΟΥ, 32. 

δ. ΟΑΜΡΑΙΟΝΗ͂ ΑἹ ΨΑΒΗΙΝΟ- 
ἸΤἸΟΝ. ΒΥ ΒΕν. 6. Ε. αχκια, 22. 

6. ΤῊΞ ἘΒΕΝΟΗ ἹΝ ΑΙἸΟΘΙΕΒΒ. 
ΒΥ ἴζλου υγν ΟΟΒΡΟΥ. 25. 

7. ΤΒΕ ΒΑῚ,ΟῈ ΤῊΗῈ σΕΒΌΙΤΗ. 

8Β. ΩΙΥΟΝΊΑΝ ΤΑΙ ΕΒ. 9,. 

9. ΓΙΕῈ ΟΕ ΟΟΝΘΕ. ΒΥ Τδῦ ΜὰΑ- 
ἨΟΧ. 8ιώ. θά. 

10. ΒΑΙῈ Β ΒΒΕΙΘΑΌΒ. ΒΥ εν. 
σ.Β. ασεια. 32. 

11. ΤῊΒ ΒΙΕΘΟΕΒ ΟΕ ΥἹΕΝΝΑ. | 
ΒΥ βοὴ Εσυπόεβε. 34 

12, ΤῊΞ ΜΨΑΥΒΙΌΕ ΟΒΟΒΒ. ΒΥ 
ΟΑΡΤ. ΜΙΜΑΝ. 22. 

18. ΞΚΕΤΟΗΕΞΒ ον ΟΕΕΜΑΝ Π1ΕῈῈ. 
ΒΥ Κ1Β Α. ΟΟΒΡΟΝ, 82. δά. 

14. ΤῊ ΒΑΤΤΤΙΕ ον ΑΤΕΞΒΙΟΟ. 
ΒΥ Εξκν. α.Β. ἄνεκια. 842. θά. 

1δ. ἜΤ ΕΙΘΟΈΔΕΒΥ ΟΕ ΒΤῈΕ- 
ΕΕ .Φ .Φ 

16. ΤΗ͂ ΒΕΙΤΙΒῊ ῬΟΕΒῚΊΒ, Βγ 
ΤΒΟΜΑΒ ΟΑΜΡΒΕΙ,,. 382. δά. 

17. ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ἘΒΒΑΥΒ. Βγ 
Ιοκῦὺ Μλεον. 82. βώ, 

186. ΣΙΕῈ ΟΕ ΓΤΟΒῸ ΟΕ. Βγ 
Βεν. α. Β. ανεξια. 82. θά. 

19. ΝΟΒΤΗ͂ - ΜΨΕΒΤΕΒΕΝ ΒΑΙ͂Ι, 
ὙΥΑΥ͂. ΒΥ8ΒΙ1Ὲ ΕΚ ΒΟ Η λυ. 83:. 

20. 71ἘῈ ΟΕ ΜΌΝΕΟ. ΒΥ Βκτ. (6, 
Ἑ. αὐξια, 82. θά, 

ΟἸΔ58 Β, 
ΝΟΥΑΘΕΒ, ΤΗΑΝΕΙΘ, 

1, ΒΙΒΙῈ ΙΝ ΚΑΡΑΙΝ. ΒΥ ἀξοβαξ 
ΒΟΒΒΟΥ͂. 82. θά. 

2. ΟἸΡΒΙΕΒ ΟΥ ΒΡΑΙΝ. ΒΥ ασόοξαξ 
ΒΟΒΒΟΥ. 82. θά. 

884. ΧΘΟΠΕΝΑΙΒΊΙΝΊΝΌΙΑ. ΒΥ 
ΒΙΒΕΟΡ ΗΈΒΣΒ. 2 015. 72. 

ὅδ, ΤΈΑΨΕΤΙ,Β τ ΤῊ ΠΟΥ ΠΑΝ. 
ΒΥ ΊΒΒΥ διὰ Μλχοῖκα. 2. 

6. ΜΟΒΟΓΟΟ ΑΝῸ ΤῊῈΕ ΜΟΟΒΚ. 
ΒΥ. Ῥβυινέον Ηλντ. 22. 

Υ, ὩΕΤΤΕΒΒΕΕΟΜ τὴ ΒΑῚΙ,ΤΊΟ. 
ΒΥΔΊΩΔΡΟΥ. 2... 

Β. ΝΕῪ ΒΟΤῊ ὙΓΑΙΈῈΒ. ΒΥ Μ 9. 
ΜΕΒΕΌΙΤΗ. 22. 

9. ΤἸῈΒΕ ΜΨΈῈΒΤ ΙΝΌΏΙΕΗ͂. ΒΥΜ.6. 
Ιενπιβ. 3. 

- 10. ΒΚΕΤΟΗΒΗ͂ ΟΕ ῬΕΒΗΙΑ. Βγ 
83:15 5ΟΗΣ Μλιοοῖε. 8:2. θά. 

11. ΈΜΟΙΕΒ ΟΕ ΒΑΤΉΒΕ ΕΙΡΑ. 

12. 153. ΤΥΡΕΒ ΑΝῸ ΟΜΟΟ. ΒΥ 
ἨΒΆΝΔΥΝ Μεινιν. 2 018. 72. 

14. ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΥῪ ΠΠΕῈ ΙΝ ΟΑΝ- 
ΑΌΑ. ΒΥ ΆΕΥ. . ΑΒΡΒΟΤΈ. 322. 

ΑΝΌ ΑΌΝΕΝΤΟΌΗΕΞ. 

16, ΣΕΥΤΤΈΝΕ ΕΒΟΜ ΜΑΘΒΑΒ. ΒΥ 
ΔΊΔΟΥ. 3:. 

16. ΒΙΘΟΗΠΑΝῸ ϑβΡοκ Τί. ΒΥ 
ΟΠΑΒΙΒ8 5:1. ΘΟ. 382. θά. 

17, ῬΑΜΡΑΒ ΟὐΈΝΕΥΒ. Βγ ὅ1ὰ 
Ἐ.Β. σαν. 3". 

18, ΘΟΑΤΗΕΒΕΙΝΟΒ ΕΕΟΜ Κ5ΡΑῚΙΝ. 
ΒΥ ΒΙΟΗΑΒΡ ΕῸΒΡ. 84, θά. 

19. ΤῊΕ ἘΙΨΕΒΕ ΑΜΑΖΟΝ. ΒΥ 
Ὕ.Η. ΕΡΔΒΡΒ. 22. 

20. ΜΑΝΝΕΗΒ ἃ ΟΥΞΤΟΜΒΕ ΟΣ 
ΙΝΌΙΑ. ΒΥΒΕΥ.Ο. Ασμλκρ, 92. 

21. ΔΌΥΕΝΤΌΒΕΒ ΙΝ ΜΕΧΊΟΟ. 
ΒΥ 6. Ε. Εὐχτον. 82. θά. 

22. ῬΟΒΤΌΟΘΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΑΙΙΙΟΙΑ. 
ΒΥ 18 ΟΛΒΝΔΆΥΟΝ, 82. θά, 

43. ΒΌΒΗ ΠΕΕῚΝ ΑΥ̓ΒΤΒΑΙΙΑ. 
ΒΥ Βεν. Η. Υ. ΗλτόλατΗ. 2.2. 

24. ΤῊΒ ΠΙΒΥΑΝ ΘΕΒΕΒΤ. ΒΥ 
Βλυιπ 8τ. ΟΗΝ, 92. 

25. ΒΙΕΈΒΒΑ ΨΈΕΈΟΝΕ, ΒΥ δ "ᾶρυ. 
8ε. θά. 

δ ἘΔΟΝ ΜΟΣΙΚ ΤΥ ὈῸ Βδὰ δορασαϊοῖγ. 
ο 8 

προς τως ςτὸ τ τ ρς- - - δ- δ 2 
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ἩΥΜΕΒ Ηἰβίοσυ οὗ Επρίαπὰ ἴου Ξτυνεπτθ, ἴσο ἰμ6 [πγϑβίος 
οὗ δυ!] 5 Ομρδασ ἰο (ἢ Ἑονοϊίυτίου οὗ 1688. Οοτγτοοίοα δορὰ εοπτἱπηθά 
ἴο 1868. Ἑαϊιεὰ ὉΥ 8. ὟἯΧ. ΒΜΙΤΗ, ὙῬοοάουΐα. Ῥοδὲ ϑνο. 74. δά. 

ΗΥΤΟΗΙΝΒΟΝ (6ΕἘπ.)}, οα ἐμβθ σηοϑὲ οχρεάϊίΐουβ, οοτίδὶη, δηὰ 
ΘΑΒΥῪ Μοίποὰ οἵ ορ-Βτιρδακίηρ. Ἐμλ Βαϊέίοι. ΜΝ 40 1] υδἰχαιουθ. 
γον ὅνο. 92. 

ἩΠΤΤΟΝ (ΠΗ. Ε) Ῥιηϊποεὶρίδ ασϑθοδ; δὴ [πἰτοάπυοίϊοι ἐο {86 Βίυάν 
οὗ ατοοῖς. Οοπιρτοβοηάϊηα ασβιρηδσ, Ποϊθοίθπ, δὰ Ἐχχϑσχοίβθιθοοκ, 
χὶτἢ οσΔΌυ]ατίοΒ. δισιλ Ἐαίοα. 1ζτὰαο, 84. θὠ. 

ΙΒΒΥ͂ ΑΝῸ ΜΑΝΟΙΕΒ' ΤΎανοὶβ ἰπ Ἐργρὶ, Νυδία, Ξγτὶα, δηὰ 
ἴδο ΗΟΙΪΥ 1,δηὰ. Ῥοβὲ ϑνο. 22. 

ΦΑΜΈΒ᾽ (Άκν. ΤΉΟμΑ8) ΕΔ0]68 οὗἩ Ξδορ. ἃ Ν ν Τυδηβἰΐοι, πὶ ϊὰ 
ἩΪδἰονῖο αὶ Ῥγεΐβοο. ὙΥ1Ὶ 100 Ῥὸοοάουϊδ ὉῚ ΤΈΝΧΕΙΣΙ, δὰ ΥΥΟΣ,. 
ϑιὶχινειλινὰ Τλοιφαπά. Ῥοθὶ ϑνο. 232. θά. 

ΦΑΜΈΒΟΝ ΒΒ (Δκ8.) [νὸθ οὗὐἠ (6 ἘΣ [1 Δ] δὴ Ῥαἰπίοσε--- 
δηὰ ἐδ Ῥτγοόρτοδε οὗ Ῥαϊηϊηρ ἴῃ 1{8]}--ΟἸδῦυθ ἰο Βδβδδβῆο. δδζξισ 
Ἑαϊιίοη. ὙΥ Δι δὺ Ῥοτίταϊιβ. Ῥοβὶ 8γ71ο. 122. 

ΦΕΝΝΙΝΟΒ᾽ ([κ. 7.) ΕἸΣ Ὑοασα οὗ ΒΘρυ] δὰ αοτγοσησηθαὶ ἰπ 
πο Το (εὰ δίαϊο5. Ῥοδβί ϑνο. 104. θά. 

ΦΕΈΒΒΕ 5 (ΕΡ νΔἈ0) Θἰσκαιηκα ἷπ Ναίυσαι Ηϊϑίοσγ.0 ἄϊευοηίλ 
Σαϊιίοη. ἘπρΡ. ὅνο. 

ΦΟΗΝΆ’ (Βεν. Β. 6.) Βηπᾶ ἡ ἐμεῖς  ογ Κα δπὰ γα. 
Βικοίοθοβ οὗ 8 {ἰὖνοα οὗ βοιμ)θ ἔδπιοιι 8 Βἰ)ὰ Μοὰ, ΔΛ 1 υϑἰζαῖίοπν. 
Ῥοβῖ δυο. 72. θά. 

ΦΟΗΝΒΟΝ (ῦκ. ϑαμσπι) 16. ΒΥ δαταθθ Βοβιγοὶ!. Ιποϊυάίπῃρ 
206 ΤΟὺΣ ἴο 180 ΗρογΙ θα. Ἑὰἑίθὰ ὮὉΥ ΜΒ. Οβοκεβ, Ῥοσίσζσαι (δ. 
ἘογΔ] δνο. 109. 

[ζἀν98 οὗ {δ8 τηοϑδὺ οχηϊηθηὶ ΕἸ 88 Ῥοοίδ, Ἑάϊδὰ 
ὙΠῚ Νοῖθβ ὉΥ ῬΕΤΚΕ ΟΥΝΝΙΝΟΗΛΑΝ. 8.νο]8. δνο, 392. θά 

ΤΌΝΙΟΒ' ἨλΧΡ ΕΙΤΙΚα Ῥτο  βΒ] ΟΏΔ}}Υ ἱηγοδιϊ χα. ΒΥ Με. ΟΒΑΒΟΤ, 
Ἐχρειξ. ὙΥΠῸ Ῥγθίδοο δῃηὰ (ο]]δίογαὶ ἜΤ ΔΡΌΡΕ ἫΥ ῖδο Ηοη. ΕΝ ΑΒΡ 
Τνιβιπτον. ὙΜῚΝ Εδοθίμ 65, οοάοι 8, ὅτ 

ΚΕΝῊ (Βιββορ) 1,186. ΒΥ 8 άυμαν. Ῥοτίγαϊι. 3 οῖβ. 8γο. 185. 
Ἐχροβι λοι οὗὨ 18:8 Αροβί]θβ᾽ Οσθοὰ, Ἐἥδδρ. 124. 64. 

ΚΕΒΙΕΒ (Βοβκκτὴ ΟΕΝΤΙΈΕΜΑΝΒ ΗΟΥΞΒΕ ; οκ, ον τὸ Ριμν 
ἘΝΟΙΙΒῊ ἨΚΒΙΌΚΝΟΚΘ, ΚΒΟΜ ΤῊΗΚ ῬΑΝΒΟΧΑΟΚ ΤῸ ΤῊΚ ῬΑΙΔΟΚ. ὙΥῈ 
ψίονβ δηὰ ῬΡίδηβ8β. Τλίγα ΕἘὠλείοθ. ϑὅνο. 2. 

Αποϊθηῦ ΤΠ ἱρῃῖϊδ; 8 ΒΟΟΚ Ὁ. Ασοβιίξοοίβ, ΘΌΓΨΘΥΟΓΙΒ, 
Τα ετΒ, δηα 1,ΔυσίοτάΒ. ὅνο. ὅδ. δά, 

(Β. Μαιοουμ) Βιυάοπί δ Βίδοκβίοῃθ. ἊΑ βγβίοσωηδεϊς 
ΑὈὐγΙἀρτοθηὶ οὔ ἔθ δῃἰἶγο Οοτωζωθηίδσίθβ, δάδρίδὰ ἤο 116 ὑσγϑϑϑηῖ βίδϊθ 
οΟὔτμ6 αν. Ῥοβί ϑνο. 78. 6. 

ΚΙΝΟΒ (Βκν. Ο. 7) Απίᾳυθ αδηβ; ἐμεῖς Οτίχίη, ὕβο, δπά 
το, ΔΒ 1π ουργθίοσε οἵ Αποίοπὶ ΗΠ ΒΙΟΥΥ, δηὰ δ8 1Πυδίταϊϊνο οἵ Απείθης 

τί, δεοοπὰ Καϊεξίοη. Τὶ υϑἰταιίοηβ. β8νο. 3242. 

ΕΙΝΟ ΕΜΑΒῸ ΥἹΤΗΒ [1,Διϊπ ΟὙΔΙΏΤΩΔΓΡ; ΟΥ, 8 [πἰχοάυοίζοι 
ἴο ἔδο 40} Τοῦσυσ. δευεηέεεηίλ Ἐαξείοπ. 1ἤτλο. 84. θά, 

Εἶχϑι αὐ ΒΟΟΚ ; ΟΥ, 1Π16 Αοοίάθηςο, 
ΕΥΟΤΣ, διὰ Ῥγοβοάνυ, πὶ ἢ δὰ ἘΏρ 88} Ττδηβίδύοη. ΣΝ Καϊέίον. 1ῷτοο. 

ΕΚΕΙΝΟ ΘΕΟΒΘΕ ΤῊΝ ΤῊΗΙΕΌ 5 ΟΟΒΕΕΒΡΟΝΌΕΝΟΙ ΜΙΊΤῊΗ 
ΨΟΒΌ ΝΟΕΤΗ, 1769.8).. Εαϊοὰ, πιὰ Νοίδα δηὰ 1πιτοὐυσίίοη, ὮΥ͂ 
ὟΝ. Βορπακ ῬΟΝ ΑΚ. 4, γοΐΪδ. 8γο, 822. 

ΚΙΒΚΆ (Ν. Εοθτπα) Η δύοσυ οἵ Ομδγίοβ (86 Βοϊ]ὰ, Ὀυκα οἵ Βυτ- 
Βυηάγ, Ῥοτγίγαϊξ. 8 7015. ϑνο. 45. 

----..--... 

--΄-- τ΄. ΄ΠῆΠΠὄΘὄΘὃ θ΄... 

--.-.-.ο.οὌὨὕόὌ.Ὄὄ ...... 



ΡΟΒΙΙΒΗΕΒῸ ΒΥ ΜῈ. ΜΌΒΒΑΥ. 2] 

Ευσπ κ᾽ Ιλ δι βοο018 οὗ Ραϊπμσ. Ἑάἰιοὰ, λυ Ν᾽ οίοβ, Ὁγ 81κ 
ΟΗΑΒΙ 5 ἘΛδτίλκε, Τλίγα Καϊῖον. Ὑοοάουϊδ. 3 Μο]6. Ῥοβὶ ϑνο. ϑύ:. 

Οοστῶδῃ, θαϊος, δηὰ ΕἸθα δ βομοοὶβ οἵ Ῥαϊηίξηρ,. 
ἙάΔιιοὰ, νὰ Νοῖοδ, ὮΥ κ. ΔΔΟΚΝ. ϑοοονᾶ αϊέίοη. Ὑοοάοσυϊδ. 2 
γοῖο. Ῥοδὶ ὅνγο. 3242. 

ΤΑΝΕ (ΕΒ 7) Ῥείναιο 116, Μδῆποτβ δηὰ Οὐυβίοτηβ οὐὁἨ {δ6 
Μοάδει Ἐρυρίίδηθ. 4 δε Καϊίοη. ὙΠ [ΠΠπ58ἰγαϊίοηβ. 2. Ὑο]δ. 
Ῥοβῖϑνο. 122. ᾿ 

ΠΑΥΑΒΌἘΒ (Α. Η) Νιίμονθη δπὰ ἰἰ Βοιηδίηβ, Βοίῃρ ἃ Ναι- 
ταῖϊνο οὐ Ἐδϑοδίοθο δηὰ ὨὈϊβοονογίοδ διρϊἀδὲ ἴμ6 Εππ|]η2 οὐὠ Απβεγτία. 
ὝΠ δὴ Δοοουιὶ οὗ πο ΟΠμδιάθδη ΟἸτ  βείδηβ οὗ Καὶ υγὰ βίδη . (π0 Ὑοσϑὰξ 
ΟΥ ον ]- ΟΓΒΏΙΡΡΟΙΒ; δηὰ δὴ ἘΠΠΠΙΥΥ͂ ἰαΐο ἴδ0 Μδοῦοσζα δηὰἃ Ασίβ οἱ 
80 Αποίθης Απαγτίδηβ. ϑίσελ Καϊείον. Ῥίδιθδ δῃὰ νγοοάοιι Δ. 32 Μοϊδ. 
Βνο. 86. 

5 .ἾΑ ῬῬορύτλπ ἘΡΙΤΙΟΥ οὗ [086 δΔΌΟΥΘ ποχὶς. ὙΝΓΔ ΠῚ ΒΓ οηΒ, 
Ῥοβῖ ὅνο. 72. θά. 

Νπονοῆ δηὰ ΒδΌΥΪΟ ; Ὀοΐπρ (86 Ναγγδέΐγο οὐ Ὁ]ϊ18- 
οονοσίοβ ἴῃ ἰδ0 Βυΐηη, Ἡἱ Γτανοῖθ ἴῃ Ατθηΐα, Κατγάϊκίδη δοὰ 10 
1 οβογῖ, ἀυτγίης α βοοοηὰ Εχροάϊείοη ἴο ΑΒβεγσχίδ.υ ὙΠῸ Μὰρ δυὰ 
Ῥιείοβ. ϑνο. 319. 

᾿ .Ἶ Α ῬοΡρῦυδβ ΕὈΙΤΙΟΧ οὗ 080 δθονο ποῦκ, ὙΠ 11 δ ΓΔ 0.8, 
Ῥοδῖ βϑνο. 72. δά. 

ΓΠΕΛΤΉΗΕΒ (βτάνυπυ) ῬΡυγϑοιϊοὶ Ηδῦτον Οτδιατοδσ. ὙΝ δὴ 
Αρροπάϊχ, οοηϊδίηϊηρ ἔμ6 ἨθΌτγον Τοχὶ οὗἩ Οσηθδῖ: ἰ.---νί., δη ἃ Ῥδ4]π}5 
͵.-νὶ. αταχαυλδίοαὶ ΑηδΊγαία δὰ οΟσδΡυασΥ. Ῥοβὶ ὅνο. 72. θα. 

ΓΕΝΝΕΡ (Βεν. Η. 7. αν) ΜΙ ββΊ ΠΔΣΥ ΤΎᾶνε]8 ἰη Αβὶα ΜΊΠΟΥ. 
ὙΥΓῚ 1ΠἸυδἰταϊϊοπβ οὗ ΒΙ 011. Δ] Ἡ ϑίοΥΥ δοὰ Ατοθϑοϊορυ. 1 Μὰρ 
διὰ οοάουϊκ. 3 ͵οϊ8. Ῥοϑί ϑὅνο. 342. 

ΓΠΕΒΏΤΕΒ (Ὁ. ΗΕ.) Ηδηάθοοκ ἔοσ Υουμρ Ραϊπίοσα, δεοοπά αϊίίοη. 
ΜΙ ΠΙυοϊγαξίοηβ. Ῥοσὶ ὅνο. 72. 6. 

8 διὰ ουκβ οἵ β:γ οβυδ Βογποὶάβ.Ό ῬοΣ- 
σαι (8 δῃὰ 111πδἰσγαιϊίοθβ. 2 7 ϊδ. 8νο. 423:. 

ΓΤΕΤΤΕΒΒ πον 1ῃῈπ ΒΑῖτισ, ΒΥ ἃ ΠΑΡΥ. οβὺ ὃὅγο. 24, 
-----  ΜαΑρμδλβ. ΒΥΔΊΆΡΥ. Ῥοβὺ ὃὅγο. 22. 
---..-----.-.--.-.-...:. ΟΒΚΒΙ͂ΚΒΒΑ ΙΕΟΧΕ. ΒΥ 8 Ιλάυυ, Ῥοβὺ ὅνο, 3829. δά. 
ΠΕΥΓΒ (πονπ) αροβ δηὰ Ἑαγηΐησβ οἵ {μὸ ογκίηρ ΟἾδδϑϑδ. 

ΝῺ 8οαῖθ Εδοίβ ΠΠπ3ἰταῖίνο οὗ (ποὶς Εσοποηλίο Οοπάϊἶοθ. ὅνο. δε. 
ΓΕΜΙΒΒ (Δ. 6.) δουγηδὶ οὗ ἃ Βεβίάθηςθ διυοηρ ἴΔ6 Νοξτοοδ ἰῃ ἐδ 

Ὑ͵οδὲ [πάϊ98. Ῥοβί ϑνο. 324. 
ΠΙΡΌΕ1.8 (θκαν) διυάοη ς᾽» ΗἰδύοΣ οὗ ΒοτηΘ, ἤγοσα ἐμ6 θαυ] δὶ 

ΤΊΒΙοΡ ἴο Ὲ6 65{Δ 15 ταθηϊ οὗ ἴδ ΕρΡίτο. Ὑ1) γ᾽ οοὰοαΐβ. Ῥοδὲ Βνο. 
74. θά. 

ΓΙΝΌΒΑΥΒ (ΠκὉ) 1ὖνοβ οὗ 86 1 ηάβαγβ ; οἵ, ἃ Μοχιοὶγ οἵ ἰδ ς 
Ἠοῦδοδ οὗ Οσανίηιγὰ δυὰ Βδίολστοα. 1 Εχίγαδοιδ ἔσοαι Ο͵οῖΔ] ῬΑΡΟΥΒ 
διὰ ῬΟΣΒΟΏΔΙ Νατιγαῖϊνοδ δεοονὰ Καϊέίον. 8 Ἴοϊδ. δ8νο. 242. 

ΓΤΠΙΒΡΙΝΈΟ6Β ἔγο ΟἿ ΠΑΤΙΤ ΕΒ; οσὐ, ἐδ6 Φουτηαὶ οὗ (86 Ηο!. 
Τρυϊεῖδ απ κίου. Εὐ οὰ Ὁγ δῦ ύνγεβιν. ὙΥ 1 394 Ρ᾽δίθ8. ἐἴο. 312. 

ΠΤ ΑΒΤΗΠΒΚΒ ΒΙΒΤΟΒΥ ΟΡ" ἘΝΟΙΑΝΌ. Βγ ἴμωρυ 
σασσοοττ. Δ ίειο Μαϊίον, οοπίϊμοά (ο 1864. ΙΔ 240 Ὑνγοοάσυίε. 
Ἐολρ. ϑνο. 32. θά. 

ΓΙΥΙΝΟΘΤΟΝῚ ΝΜ (0κ.) Μιβδίομδυυ Ἰγανοῖβ ἱπ ϑουϊδ Αἴγὶοδ. 
ΠΠπδἰταιίΐοῃδ. Ῥυδὶ ὅνο. 62. 

5 -- Ἐχρϑάϊ οι ἰο 86 ΖΑχα οΖὶ δὰ 118 Το θυ ΑΥὶ68; ἀπά 
189 ακοβ βιίσπα δηὰ Νυβαδα, 1858.64. Μδὰρ δυὰ 1ΠΠπδιγαιίίουθ. ϑγο. 312. 

ΔΙΥΟΝΙΑΝ ΤΑΙΠΕΒ. ΒΥ ἰλ6 Αὐἰμοῦ οὗ “ [μοὐΐθτβ ἴγοῃ {δ 
Βαϊείς." Ῥοδίϑνο. 3224. 
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ΤΟΟΘΗΒ (ΒΕ. Β.) Ῥεύβοῦδὶ Ναχιαϊϊΐνο οἵ Εγοηΐβ ἀυτίηρ Τροτὰ 
ΕἸρ1π΄᾿8 Βοοοῃὰ ΕΠΡΔΒΒΥ ἴο ΟὨηδ. ϑεσοπα Μαϊίίοπ. ὙΥ ΙΝ 11] υϑ γλ0 Ὁ. 
Ῥοδί ϑνγο. 99. 

ΠΟΟΚΗΑΒΤΒ (Ὁ. 6.) Αποϊολὺ βρδῃϊθ ΒΑ] ]Δὰ8. Ἡϊβιοσὶοδὶ δηά 
Βοτηδηϊΐο. Τιβδηβὶδίθᾶ, πὶ Νοίοβ. Νίειο Καὶ οη. ὙΥ ΙΔ Ῥοσχίτα! δηὰ 
ΤΙυδιταῖϊοῦθ. Οτόνῃ θνο, ὅδ. 

-------------- Ιμἴ οὗ Τμεοάοσα Ηοοῖ. ἘδδΡ. ὅγο. 18. 
ΓΟΝΘΌΟΝ (01,0). Α εβοσίοα οὗ Εββδυβ οχ (8 Ασομ δϑοϊ οοῦ δηὰ 

Αὐπαυΐεῖοδ. ΒΥ ΑΒΙοῦΒ Υ̓ΒΙΤΕΒΒ. ὅγο. 129. 

ΓΠΟΝΒΌΑΙΕἾΒ (Βι850}) 1116. ὙΠῸ ϑε]θοιζομβ ἤσοσαι ἷ8 Ἦ ΥἹ ΕἾ Πρ, 
ΒΥ Ἐ. ΒΑ ΌκκιδοΝν, 9.0. ὙΠ Ῥοσέγαϊζ. Ογονῃ ὅνο. 109. 64. 

ΓΤΟΘΟΝἐ (Δ[858.) 1πϑ γποίζοηβ ἱπ αδγάθηΐηρ. Ὑ Ὀϊτγοοίϊοιβ 
δηὰ Οδ]δηᾶδσ οὗ ΟΡΘΥδ ΟῚ Β ΓῸΣ ΕΥΘΣῪ Μοιίδ, Αἰσλίλ Καϊοι. ὙΝοοὰ- 
ουΐδ. Ἐσλρ. ϑνο. 85. θα. 

ΤΌΟΘΑΒ᾽ (βάνσξι) βοου]ατία; ΟΥ, βύσνουβ οὐ ὑμο Μαΐῃ ϑίγολια οὗ 
ἩϊΪβίοσυ. ὅνο. 192. 

ΠΟΟΚΝΟΥ͂ : 8 1[μδάγ᾽᾿8 ὉΙΑΥΥ͂ οὗ [86 Βίομθ. ἘδδΡ. ὅγο. 42. 66, 
ΤΥΕΙ1,Ὰ (Β1κ ΟἨΛΕΙΕ8) ῬΥπορ]98. οἵ Οϑο]ΟΡΎ ; οσ, 89 Μοάθτῃ 

ΟἸΔΏρΟΒ οὗ 06 ἘΔΙΙὮ δηὰ {8 ΓΠΔΌΪΔηΐ8 οομδί ἀοτοᾶ 85 115] ταϊλΐνο οὗ 
ΑΘοΟΙΟΚΩΥ͂. ΖΤεπὶὰ Βαϊείοα. Ὑ ΊΏ ΠΙυδίταιίοηθ. 2 Ἴοῖα. δνο. 8.9 

ϑιέπάθη! Β ΕἸδιπθηί οἵἱἨ Ἀ Οθοῖορυ. ἍἭΜᾺ 600 
1Πυδέγαιουθ. Ῥοβὶ ὅνο. 92. 

Αδοϊορσίοαὶ Ενίάθμοοβ οὗ ἱἐβὸ Απϑαυ ιν οὗ Μδβῃ. 
Τλγὰ Ἑαϊείοη. Πα γα ἰοὴ8Β. 8ὅνο. 142. 

(Κ. Μ.) Οδορταρίοδὶ Ἡδιπά οοΚ οὗ ΕἜτ8. ὙὙἼ ΤᾺΌΪΘΒ 
Ὦο δ ον Ἰῃοῖν Ὠϊδεέγ δυϊΐοη. Ῥοδὲ ϑγο. 72. θά, 

ΤΓΥΤΤΕΙΤΟΝ᾿Β (Ἰ0ᾺΡ) ΕΡΒοτηοσα, Ῥοβὺ ὅγο. 108. θα. 
ΓΥ̓ΤΤΟΝῊΉ (Ἴ,οκὉ) Ροδιωβ. Ῥοβὺ ὅγο. 1058. δά. 

ἘΣ ] Ηεῖγ; α στο. ὅγο. 28, θα. 
Τ1,οδὺ Τ8168 οὗὨ Μ|ουΒ. Ῥοβὺ ϑγο. 758. δα, 

ΜΟΟΙΙΝΤΟΟΚΒ (815 1.) Ναιταίάνο οἵ ὑμθ ᾿ΙΒΟΟΥΟΣΥ οὐ {86 
Εδίο οὗ δίς Φοῆπ ἘὙΔΗΚΙη δᾶ ἷᾳ Οοτηραηΐοῃβ ἴῃ 86 Ατοϊΐο 85.648. 
Τλίγὰ Ἑαϊίοη. ὙΖΙΔῺ ΠῚ ΓΘ οΏ8. Ῥοβὶ ϑνο. 72. δώ. 

ΜλΟΟῦΘΑΙΒ (Οο1.) Μοάοτῃ  δσίασγε δ [ηδυθηδοὰ ὈΥ Μοάθχῃ 
ΑΥΠΠ]οσγ. ὙΠ ῬΊδηΒ. Ῥοσὶ ϑγο. 122. 

ΜΑΟΘΘΒΕΘΟᾺΚ (9.), Βοῦ ΒΟΥ οἱ ἐπ δοτάδη, ΝῚΪ6, δά 66, Θ6η- 
ποβδιοῖ, ἄς. Α δῃοθ Οχυΐδο ἴῃ Ῥαϊϑϑιΐηθ δηὰ Εργρί δηὰ ὑὴ6 ὙΥ δίδσε 
οὗ Πδυγδβοιθ. ὙΥΓῸ Μδρ, δαὰ 70 1ΠΠππδἰγϑιϊίουβ. Οτοόσ ὅγο. 129. 

ΜΑΟΡΗΒΈΕΒΟΝ ΒΒ (ΔασοΕ) ββοσυίοθβ ἴῃ [πάΐϊβ, τ Ἐ116 Ῥο] ἐΐολὶ 
ἈΑδοπί δὶ ασδ!οῦ ἀυτίηρ ἰδ6 Μαυϊπγ. 11Π108ἰγαιίϊοβ. ὅνο. 122. 

ΜΑΒΤΖΝΕΒ ΟΟΡΙΟΥΒ ἘΝΟΊΙΒΗ ΟΘΒΑΜΜΆΑΒ. Α Μοεἰδοάϊοαὶ, 
Αμδιγεςαϊ, δ ὰ Η ἰδίοτίοαὶ Τγοϑεϊβο οὐ ἔπ 6 Οὐ ποσταΡὮΥ, Ῥγοβοάν, [ηῆ86- 
το, δ ὰ βγηπίδχ οἵ [μη Επρ] 18} ΤΟ μΌΘ. 8 Ὑ018. ϑνο. (1}η »σχεραταίϊίοπ.) 

ΜΑΗΟΝ ([.0Ὰ}), Βε6 ΚΒΤΑΝΗΟΡΕ ( 41] οὔ). 
ΜΑΙΝΕΒ (ΗΕ. βυχνπεε) Αποϊοηΐ ΔῈ: ἐδ Οοππδοίΐοη Δ ὑδ6 

ἙἘΔΙΥ ἰδοῦ οὗ ϑοοίοῖν, δηὰ (5 Βοϊεδιϊοῃ ᾽ὸ Μοάοσῃ 1688. Ζοιγίῆ 
Μαϊίον. Βνο. 129ε, 

ὙΠΠΠΑΟΘῈ ΟΟΜΜΟΝΙΤΊΕΒ ΙΝ ΤῊΒ ἘΛΗ͂᾽ ΑΝῸ 
ὝΕΒΤ. ΒΚ χ 1,οοΐυγο ἀοϊ γοσοὰ δἱ Οχήοσά, 8ζ0. 

ΜΑΙΟΟΙΜΈΒ (βὅτα 7055) Βκοίονο οὗ Ῥοσγεΐδ, Ῥοβὺ ϑγο. 82. δώ, 
ΜΑΝΒΕΙ, (ὈΕαπὺ), 1ἰμϊίϊβ οὗ Ἐοϊκίουα ἸΤΒουριὺ ΕἸ χδιϊπϑᾶ, 

Βοΐηᾳ ἴ6 Βαιυρίου Τ,6ΟἰΌΓΧΟΒ ἴοΣ 185680Ὀὡ. Κλ Ἐάἀϊοη. Ῥοβί ϑὅνο. 824, θα. 
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ΜΑΝΤΕΙΙΞΒ (ΟἼΡΕΟΝ Α.) Ὑδπουραία οα Απίπιαίςαϊοα; οὐ, (86 
Τον δὶ 019 Ὑ οσϊὰ, 68 τονϑδϊ δὰ Ὁγ ἐμ6 Μίοζοθοορθ. Ρίὶαΐϑδ, Ἰθωωο. θ2. 

ΜΑΝΌΑΛΑΙ, ΟΕ ΒΟΙΕΝΤΙΕΙΟ ἘΝΟΟΙΕΥ͂. Ἐὸν ἰμδ6 ὕβ6 οὗ 
ὙΤΔνΟΙογα. Ἐκ ἰοὰ Ὁγ 818 ὅ. Ε. Ἡπβάσηκι, πον βοὰ ὉΥ Βξν. ΗΕ. ΜΑΙ. 
Μαρβ. Ῥοϑί ὅνο. (Ῥιεδίἑελεὰ ὃν ογάδν οὁ7 ἰλο Σοτὰς ψ' ἐλε Δαἀνιναϊν.) 

ΜΑΒΟῸ ΡΟΙΟ ΤΕΛΑΥΕΙΒ. Α Νοὸν Ἐπρ 8} Ὑ τίου. ΠΕ 
Οορίουδ 111πδἰγαϊ να Νοῖίοδ, ΒΥ ΟΟΙ,.. ΗΕΝΕΥ Υυμσ. Ὑ1 Μαρ9 δυὰ 
ΠΙυδιγα οηθ, 2. 7όο]9. πιο. ϑ8νο. 

ΜΑΒΚΗΑΜῈ (Μ88.) ΗϊβίουΥ οὗ Εαρίδπά, Ἐτοσὰ ἐπ6 Εἶχοι [ἢγϑ» 
βίοι ΕᾺῈ 9 Βοτηδῃβ. δΝεισ Καϊέίοπ, οοπιἐπωρὰ ἀσιση ἰο 1865. Ὑ͵οοάουίβ. 
12πιο. 

" Βμίοιγ οὗ ΕὟΔΠΘθ. ἘΕὙΟΤΩ ἰδ6 Οοπασποβὺ ὉΥ ἐδ6 
ὅΔυ15. Με Ἑαϊείοπ, οοπεϊμπδα (ο 1867. Ὑ᾽οοάδουί8. 1310. 4. 

Ηϊδβίοτυ οὗ Θθυσαδηῦ. ΒΕΎΟσΑ [89 πυδβϑίοῃ ὉΥ Μασίῃβ. 
Ν ει  αϊεΐοη, εὐπεϊπιρα ἴο 1861. οοάσυϊα. 13.,0. ἐα. 

(Ονεχῖθ ΒΕ.) Τσδυϑὶβ ἰῃ Ῥόσγὰ δηὰ [πὰ ΜΆΡΒ 
δοὰ 1 υδἰταιϊίοηβ. 8γο. 16. 

ΜΑΒΒΥΑΤΒ (909ΚΡῈ) Ηἰβίοσυ οἵ Μοάογ δηὰ Μίοάΐοοναὶ Ῥοΐίθτυ 
διὰ Ῥοτγοοϊδίη. ὙΥῚῚ δ ἢεθοσίριίίοη οὗὁὨ (80 Μδηυΐδοίυσθο. ΤἈϊχαὰ 
Ἑαϊεον. Ῥιαῖθα δῃὰ Υὐοοάσυϊδ. ϑγο. 422. 

ΜΑΒΒΗΝ (6. Ρ.) Μαπυδὶ οὗ 6 προ κῃ δηρτᾶρό, Ἑὰϊ θὰ Ὦγ 
Ὡσ. ΤΥ ν. βκιτη. Ῥοςί ϑὅνο. 72. 66, 

ΜΑΤΤΗΙΞ 5 ΒΗΟΒΤΕΒ ΟΕΒΕΚ ΟΒΑΜΜΑΗ. Αδυϊαρμοὰά ὉΥ 
ΤΊΣΒΟΡ ἘΠΌΒΕΙΕΗν; Α Νειο Ἑαϊείοπ, τευεὰ απλὰ επἰατσεὰ ὉΥ Ε,. 8. Οβοοκκ. 

Ιηὴ0. ὠ,. 
ΜΑΌΒΕΙ͂, οἱ (δς Ομδεγδοίοσ, Αοἰΐοηβ, διὰ Ἡ εἰ πη ρβ οἵ ΥΥ 6] ΟΣ, 

ΕοδΡρ. ϑνο. 12. θά. 

ΜΑΥ͂ΝΕΒ (Ολρτ.) ΕοαΣ ὙΆΒ ἐπ Βυιβῃ ΟΟἸ]υτοἷα δὰ Ὑδῃ- 
ΘΟΌΥΘΙ εἰδὰ. 1]1υδίγοιοΏ8. 8νο. 164. 

ΜΕΑΘΕ (Βοκ. ἩσκΒε τ) Εἰ 6 ὑπτουρὰ ἐπα Ὠἰδίαγροὰ Ὠ᾿ϑ τὶς β οὗ 
Νον Ζοα]δηά ἰο1,8 κα Ταῖρο, δὶ ἴθ 6 Τ  α6 οὗ 1π6 ΕΔΡΘΙ] οη ; πὶ ἢ 8 ΟΥ̓ 80 
διροοκ ἴδ6 ϑου! 868 [5ἱδοάβ. ὙΥΠ Π᾿πϑιταιϊτίοῦδ. Δϑάϊιαι θνο, 142. 

ΜΕΙΥΙΠ1Ὲ5 (Βεαμακν) Αἀγθηίοσοβ δυιοηρμοῦ ἰδ6 ΜΆΓαΙΘΒΑδ 
διὰ βου 868 Ἰδβδθὰβ, 2 7ο8. Ῥοβί Βγο. 72. 

ΜΙ|Π11,3᾽ (Βεν. Φ05ν) ΤῊτεθ Μομύμθ᾽ Ἀοδίἀθησο δὐ ΝΔΌΪυβ, πιὰ 
δὴ Δοοουπηῖ οὗ (Π6 ΔΙούοτη ϑαιπαυ Δ5. ΠῚ δγαϊϊου!. Ῥοϑὲ ὅνο. 102. θά. 

ΜΙΙΜΑΝ (σαν) ΗΙΒΤΟΌΒΙΟΑΙ, ΝΟΚΚΩ, σοπίιδιπίηρ: 1. 
Ἡ ΒΙΟΤΥ οὗ ὑπ6 ὕϑτβ8, 8 γοῖὶθ. 8. ἩΪκΌΟΣΥ οἵ ΕΔΣΙΥ ΓΠΤΠΕΒΕΙΕΣΙ 8 Ὑοῖβ. 
8. ΗἰδίοσΥ οὗ [,μιἴη ΟἸ γι Δ η}7, 9 Ὑο]8. Ῥοβῖ ὅγο. 65. ὁδοὴ 

ὉΠ Αμηβίε οἵ 8ι. Ῥαυϊβ Οδιμοάσαι. δεοοπά ΒαϊοΉ. 
Ῥοσίγαί: δυά ΠΙυβισγαιϊοηβ. 8νο. 1. 

-- Βαυοθδγοΐα, Εγαϑσαυβ, δ ἃ οὐδὸν [1 0 ΥΆΓΥ Εἰδδαυβ. 800. 1 ὔϑ. 
-------------- ΟἸδγδοίοΣ δηὰ Οομάποὶ οὗ ἐμὴ Αροβὶϊοβ οοπαί οσγοὰ 

86 Δη Ενἰάθηοο οὗ Οὐ τ᾿ 5:1 δη! Ὑ. 8νο. 10. θά. 
Ττδηδ διϊομβ ἥγοτα ἐπβου]υΒ δὰ Εὐτρ᾽ ἀ658, 11188- 

τταϊίοσ. τότ ὅνο. 122. 
Ὧ οΥ οἵ Ηοτγαςο, ΤΣ }100 τοοάουΐδα. 518]] 8γο. 74.646. 
1λ6 οἵ Ηοταοθ. οοάουϊδ. ὅνο, 99. 

Ξ,ξ ἐξῆς - - Ῥοσίϊοδὶ οσκα. Ῥ]δὶθβ. 8. οἷα, Εδδρ.ὅγο. 182. 
ἘΔ] οἵ Φογυβδίοα, ΕΌΔΡ. 870. 18. 
(Ολνρβ. Ε. Α.) αγεϊάα Οτοβα, Α 7419 οὗ (89 Οδυϊδὲ 

γα: Ῥοδέθνο. 29. 
ΜΕΈΒΕΘΙΤΗ ΒΒ (κα. Ομπ᾿ δ. 8) Νοίθβ δυὰ ἰκοίομϑ οὗ Νοὸνν βουῦία 

6168. Ῥοδίϑνο. 24. 
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ΜΈΒΒΙΑΗ (ΗΒ): Α Ναιτδαίΐδνο οὗ {86 1106, ΤἸΊΔΥΘΙΒ, 'Ῥεδίῃ, 
ὐρρλ ϑρς, μα ᾿Αβοθιβίοα οὗ ουος ΒΙοδδοὰ 1οσὰ. ΒΚ ἀ Πα γταδα, 
ΜΔ νΟ 

ΜΙΟΗΙΕΒ (ΔΥΚΧΑΧΡΕΒ) Βἰ θοσῖδῃ Ονοτϊδηὰ ΠΡΟ Ο ἴτοα Ῥοκίηῃρ 
ἴο Ῥοξογβοθιγα. Μδρθ διὰ 111υϑἰγαςίοη8. βΒνο. 

ΜΟΡΕΒΕΝ ὈΟΜΕΞΤΙΟ ΟΟΟΚΒΒΥ͂. πουπἀδά, οῃ Ῥυΐῃοΐρ]ο5 οἵ 
ἘΞΟΟΒΟΙΩΥ δηὰ Ῥχδοιίςδὶ Κα πον]θάρβο. δου Σαϊείον. ᾽ οοάσαίβ. ΕοΔΡ. Βνο. ὅδε. 

ΜΟΝΟΒΕΌΙΕΝΒ (Αυαυετυ8) ἸΤγθοθ δηὰ βθσυῦβ [Ὁ ΕὨρΡ] 88 
Ῥιαδηίλίίοη. Α βδοϊεοϊίοη δὰ Ὠοϑοτὶριϊου οὐ (86 τηοϑὲ ΟΥμδιαθη δὶ 
ππΐο ψι}1} δου ἰὼ {86 ΟρΘα δἰἷγ ἰπ οὖσ οἰϊπιδῖθ. Ὑ} ΟἹ βοεὶβοὰ 
1λ415. ὙΠ 80 ΠΠΠςἰγαϊοπθ. β8νγο. 104. 

ΜΟΟΒΕΒ (ΤῊΟμΑΒ) 1016 δηὰ 1μοἰύετβ οὗ Ἰωοτὰ Βυγοῦ, Οαδίπεί 
Ἑαϊείοι. ὙΤΙᾺ ΡΙδἰθ5. 6 Ὑοΐα. ΕὌΔΡ. ὅνο. 189.:; οὐ Ῥρριεαν Σαϊίοπ, 
πίτ Ῥογίχαϊίδβ. Ἐογδὶ θνο. 92. 

ΜΟΤΙΕΥΒ (Ὁ. 1.) βίου οὗ ὑμ6 ϊιοὰ ΝοὺΒοσϊδηᾶβ : ἔγοσα (86 
Ὁϑαιὶ οὗ ΜΝ ΕΠ δὶ ἐμ Βιϊθηΐ ἴο (Π6 Τ᾿ νοῖνο θασθ᾽ Τυοο, 1609, Ζέδτατν 
π᾿ ἘΟΤΈΓΑΙΜ. 4 7ο]8. ὅγο. θ04. Οεἐ Οαδίπος Ἑαϊείοι, 4 Ὑο]6. Ῥοβί 
ϑνο 680 

ΜΟΌΒΟΤ (ΒΕ και) ἴδηι, Οδση ο᾽δ, δδἃ 1.820; ἃ Νασγγαίίγε οἵ 
Τιανοῖβ δηὰ Ὠϊδοονοσίθβ. 111υδίγαιίοηθ. 2. νοἷβ. δνο. 

ΜΟΖΙΕΥΒ (ΒΕν. 7. Β.) Τυϑδίϊβο ου Ῥγοάθβιϊπδιϊου, ὅγο. 1429. 
----------- Ρυυϊ να θοοίτίπο οὗ Βαρ δια) Βορομοσαίζος, 8ὅγο. 74.6., 
Μὺυχ ΤΥΒ (απ) Ῥθὴ δηὰ Ῥοῃοὶϊ ικούοδβοβ ἰῃ [μάϊδ. 

Ἑαϊέίοη. ῬΊδῖθβ. Ῥοβὲ ϑνο. 724. θὰ 

ΜΌΝ ΒΟΈ, (Οσπαβασ, 8515 ΤῊΟΜΑΒ) 16 διὰ 1μοὐίοχα, Βγ ἰδ9 Βκν. 
σ. Βιαμπια. Ῥοβέ θνο. 8ε. θά. 

ΜΟΒΟΗΙΒΟΝΒ (β1Β ΕΟΡΒΕΙσκ) Ευβοΐα ἱπ Εσυσορο δὰ ἐδθ ὕτσαί 
Μουπίδϊηβ. Ὑ1Ὶ Οοϊουγοὰ ΜαΡ5, ἄς. 3 Ἴο]β. ἐϊο. δ. ὅδ, 

ΒΙΙατῖᾶ ; οσ, ἃ Ηϊδβίοσυ οὗ (μ:6 ΟἸ]ἀοβὺ οοκα οοΣ» 
ἰδίοἰηρ Οτγχδηΐο Βουηδῖπθ. Ζουγίλ Ἑάέίοπ. ΜδΡ δηὰ Ῥ]δίθβ. θνο. 802. 

ΜΟΒΒΑΥ ΒΑΙΜΑΥ ΒΕΑΌΙΝΟ,. Οοιίαϊπίηρ :-- 
Ἡ πε ΟΤΟΝ. ΒΥ 1.5 ιιπανπππ, δ. . ἩΔΙΙ Δ α ΤΡΙΈΒΆΔΕΤ ἘΒΕΣΈΝ: 42. 

8 ΝΙΝΒΟΡΟΝΎΒΝ ()π.Δ8Ὰ, 12. Μλποπα ΦΟΑΝ ον ΔΚ 
Ἑκολτα γον “Ἐππ ΩΝ 4 Ὅοϊε. 88.) Ἡπλνε πιοπλπε. 24. δά. 
Ἡέσνοιο ΔΝ» Ὦπιβεα., 12. Νιμβον ΟΝ ἘΒῈ ΒΟΔΌ. )}2. 
ΤΣ ΛΥΣ ΤΡ ΕΝ δο τος δι. Οκοκεξα ΟΝ πὰ ΟΟΣΕΣΟΤΙΝΒ. 12. 
Μτιμαπ λει, ον ὑπδύολιπκι. 16. Ἠοιεπατ ΝοΟΝΉΔΥ. 932. 
λέλποπ᾽ ο “Ἐοπττ-ΕΠνΝ." δι. Μλαυπαιο ἩΒΙΙΙΊΜΘΤΟΝ. [2. δὲ, 
μιν ον Ἐπκοροπὰ Ἡοοκ. 2. ΟλνΡδει, 8 ΠΙΤΕ ὧν Βλσοκ. 22. θά, 
Ὥππρα ον ΝΔΥΔΣ, ΔΆΙΝα, 82. δά, ἴππ ιοππα ΟΔΆΡακΝ. 12. 
πε Ἠοκεν Βππ. 16. Ἰοσκπδτυ ΒΡΑΚΝΙΘΒ Βλισλυ. 34. θά, 
δλιεπο' Ζξοον᾽ε δλβιικο. 32. δὲ. Τλτιοδα ΝΟΥ͂Ν 58ὸμ ζῷᾷν. 22. 
ΝΊΜΒΟΣ ΟΝ Ἐπ ΤἼυκν. 16. δέ. Ἀπποτακν ΑΡυβπαῦπα. 16. 
Αδτον ὨΓΝΙΚΟ. 12. 64. Ῥακππο ΙΝτο ΟΝ Απθεῖπα. 18. 

ΜΌΞΙ͂Ο ΑΝῸ ὉΒΕΒΗ͂, ΒΥ δῖμαρυ. Ἐορσγίη θὰ ἔγοσα 86 “" Ουδι- 
ἴοσν Βονΐον." Ἐρδρ.ϑνο. 12. 

Ν ΑΡΙΒΕΒ (ϑ:Β Ομ 45.) 198, Φουγηδῖθ, δηὰἃ 1,οὐΐογ8. ΒΥ ΒΞ: Ὗ. 
ΝΑΡΙΞΕ. δεοοπὰ Καϊέοπ. Ῥοτίταὶϊίδβ. 4 7018. Ῥοβὲ Βνο. 48. 

(815 Υ ν.) 116 δῃὰ 1,ϑἰίοσα. Ὁ παι θὰ ὉΥ Η. Α. Ββυῦσε, 
ΜΙΡ, Ῥογίχαϊίιδ. 2 οϊ8. Οσόπῃ ὅνο. 

ἘΗΡ ἰΒ Βαίε]θ8 δκὴ Βίορβϑβ οὗτιθ ῬΘαΣΏΔΌΪΑΣ 
ὝΤαΙ. ἐουγίλ Καϊέίοα. Ῥοτιταϊὶ. Ῥοβὲ ϑνο. 924. 

ΝΑΡΟΙΕΟΝ ΑἹ ΒΟΝΤΑΙΝΒΙΕΑΌ ΑΝῸ ἘΠΒΑ. Α ουσιδὶ 
οἵ Οοουττθῃοθθ δηὰ Νοίοθϑβ οὔ Ὁοηγνογβδίίοηβι ΒΥ 818 ΝΈΙ,, ΟΑΜΡΒΕΓ, 
Ο.Β., Βε 8} Οοτωγαίαδίοποσ. ὙΥΣΝ 6 Μοιηοὶν οὗ [δὲ ΟΙοοΣ. ΒΥ͂ 
Βπν.Α. Ν, Ο. ΜΛοσάσβιν, Μ.Α. Ῥοσίγαϊ:. βὅνο. 162. 

ΝΑΥΤΙΟΑ, Ἡπὰ ων ΑΙΜΑΝΑΟ, Βογαὶ ὅνο. 29. θά, (δν 

ΝΑΥΥΊ ΤΙΒΤ, ΜοΒΙΔΙΥ δπὰ Ουδτγίουϊγ. Ῥοεὺ ϑὃγο. (Βὺν Αιμλιονῖίν.) 

ὌΨΑ -Ξϑε-.. τὰ - «Ὡ ΤῸ π᾿ π.-.--....---«“ὐὐὰσσπει--- ὐσσι 

.--- ..ὄ ... .....  --.---....-.--...---:--- ---.-.--- ’ 

᾿ 
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ΝΕΥ͂ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊΤ (Ἰμρυϑτκατεῦ). ΜΗ Εχρ᾽δηδίοσυ Οὐσὰ- 
ΤΉ ΔΎ. Εἀϊιοὰ ὈΥ ΑΒΟΗΌΞΑΟΟΝ ΟἬΈΕΤΟΝ, Μ.Α., δὰ ΑΒΟΒΌΕΑΟΟΧΝ 
ἠοπὰν θνωμ ΜΑ. ὙΜ τι 110 δυιμοιῖο Ψίθπα, δ. ἃ Ὑο]8. Οἴόπῃ 

212. δουλ 
ΝΙΘΗΟΙΘ᾽ ἔῃ ἀκοβαυ) Ηϊβίοσυ οὗὨ ὑπ μ᾽ 8, [τἰβὰ δοὰ 

βοοίος ῬΟΟΥ 1.84 0118. 4 85. δνο. 
(Εκν. Ἡ. ἃ.) Ἡϊδιοσὶσαὶ Αοςοουπύ οὗ ἐπ6 Εογοβὺ οὗ 

Ὧδθδβῃ. οοάευίβ, ἄθ. Ῥοβῖ ϑνο. 104. δώ, 
ΝΙΟΟΙΑΒ᾽ (δ1β ΗΚΕΙΒ) Ηϊδιοτίς Ῥεογᾶρὸ οὗ Εηρίδαηὰ. Ἐχδὶ- 

ἱης πο Οτὶ ρίη, Πεβοθηΐ, πὰ Ῥγοβοιῖῦ διδίθ οὗ θνυεσν ΤΊΠ6 οἵ Ῥοθῦ- 
δσὸ ὙΠϊοΝ 188 οχίϑίοὰ ἰπ (δ 8 Δ ΘΟΌΘΗΥ Βἷηοο ἴθ Οὐμᾳιοδὶ, ΒΥ͂ 
Ἄιαμν ΟΟὔδτηῦρα. ὅνο. 

ΝΙΜΒΟΌ, Οοα ἐδμο Ὁμαζο. ΤΟΣ δηὰ Βοδὰά. Α Δ εισ Εἰχι(ίοη, 
ΠΙαδιταιοὰ αὶὶὰ Ῥοτγίσαὶ τ οὗ [6 Αὐἰον ὈΥ Μαδοῖ 56. πα Ρ]κἴθ8 Ὦγ ΑἸΚοΩ. 
Οτότη ὅνο. ὅς. Οὐ κἱἂϊ σο]ουγροὰ ΡΙΔδίο8, 79. θά. Οὐ Ολεαρ Ἑαϊίίοη, 
Ἐσδρ. βνο. 84, θά. 

ΟΠ ΟΝ ΟΝ; ῬΆροσδ σχοδὰ δὺ ἰδ6 Ασοβδοϊορίοαὶ [πϑιλαϊθ. 
ΒΥ ναγίουβ Απέποτϑ. βϑνο. 129. 

ΟὟΕΝ᾽ β (χπυτ.- 01.) Ῥεϊηςοΐ 168 δὰ Ῥγδοίΐθο οὗ Μοάδθγῃ Αὐὰ ]]οτΥ. 
ἱπεϊυάίηρ ΑΘ ΠΟΥ Μαίουϊδὶ, ασηοσυ. δὰ Οὐρδηϊβαιϊίοη δηὰ [766 οἱ 
ΑΤΆΠΠΟγΥ ἴῃ Ὑ  ασίαγο. ὙΝΤΝ πυτηθγοὺϑ Πα γαέίοηβ. 8θνο. 188. 

ΟΧΕΝΗΑΜ}Β(Βεν. Υ7.) Επρ 88 Ν᾽ ούθβ ἴου διΐῃ ΕἸορίδοβ ; ἀδαϊσπδὰ 
ἴον ϑασὶν Ῥτοβοϊίοηϊβ ἢ 1ῃ)6 Ατὶ οἵ 1,δη ψογει βοδίίοι, σψἰτὰ Ῥτϑδδίοῦν 
Ἐυ]θα οὗ Οοτοροαίίίου ἰῃ ΕἸορΔο Μοῖσο. Ζοιγίλ Καϊξίοη. 1ῶταο, 89.θά. 

ῬΑΠΠΙΒΕΒΒ (}[κ8.) ΒιείΔΩΥ δαὰ 18 ΒυθϑΥ8, [18 ΤΠ ΠΔΌΪ ΔὨίΒ, 
δυὰ Απἰὶᾳι 86. ὙΥΓ 1 αϑέτκι 5. Ῥοβὲ ϑνο. 12». 

ῬΑΒΙΒ᾽ (05.) ῬΒΙΙΟΒΟΡΕΥ ἰὼ ϑροτῦ τρδὰθ ϑοίθῃοθ ἴῃ Ἑδγηθϑὺ ; 
οὐ, ἴ)6 ΕἸτοὶ Ῥυίηςΐ ρ1ο9 οὗ Ναίιγαὶ ῬὨΠΟΒΟΡὮΥ ἰποιϊοδίοα ὮΥ δἰὰ οὗ 186 
Τόγα δυὰ βροτίδ οὗ Υου, έπελ Καδίον. Ὑ οοάσυϊθ. Ῥοβὲ ϑὅνο, 72. θά, 

ΡΑΒΚΜΑΝ (ΕΒΑΝΟΙ8) ΠΙΒοΟνΟΥΎ οὗ ἴ86 ατοαὺ ἢεβὺ ; οὗ, ὑ86 
Αγ οὗ ἰδ6 Μίδα δοιροὶ δηὰ 0 1,8 κοὸ8 οὐ Νοσίδ ἀληιόεῖει: Αἢ 
Ἠ ἰβἰογίοδὶ Νωγγαιϊνθ. Μαρ. ὅνο. 104. θα. 

ῬΑΒΚΥ͂ΝΒ᾽ (ΜΑΚΒΕΙΚΙ,}) ΤΉτοΘ Ὑϑαγδ᾽ Βοδίάθηοο ἰὼ ΑὉ 
ΜΠ ΤΡΑτΩΝ ἴῃ ἐθδὶ Οουπῖγγ. δεοοκὰ Ἑαϊίοι, πὶϊὰ 111ϑὲγαιϊτίοηυ. Ῥοδὶ 
νο. 79 

ΡῬΕΕΙΒ (βδὶβΒ Βοβεβὴὴ Μομλοῖτθσ. ΒἈϊοὰ ὈΥῚῈ ΕλἘ1, ΚΥΑΝΒΟΡΕ 
διὰ Μτ. ΟΑΛΕΌΤΕΙΙ,.. 3. ο14. Ῥοδί ϑνο. 72. θά, ὁδοῦ. 

ῬΕΝΝΒ (ΠἸσΗΔΒ0) Μαχίτηβ δῃὰ Ηἰπίβ ἴο0Σ. δὴ ΑὩρὶοῦ δηὰ Ομ βδ- 
Ῥίαγοσ. Ὑοοάοσυϊθ, ΕΌΔΡ. ϑνο. 12. 

ΡΕΚΟΥ͂Β (ον, Μ.}.) Μοιδιαγσγ. Υοϊ, 1. Ἐαοὶ, ΟοΑ], ΕἾΣΟ- 
ΟἸαγα, Οορροσ, Ζίης, Βγωδθ, ὅθ. δεῖ απὰ Πουϊδοὰ βλράω Μιὰ 
1ἰιιδέεδιίομθ. ὅνο. Ῥτοραταξίοη.) 

γοϊ. 11. Ιτοὺ δηὰ ϑ'θ61, δζεισ απὰ Μουϊεοὰ Μαϊίοη. 
ὙΥ1Ὸ ΠΙυϑ γα. ὅνο. (1 Ῥγεραταξίον.) 

-- - - γο]. 11, μοδὰ, ἱποϊυάϊηρ Ὀελιγοσζαο δυὰ Οὐροὶ- 
Ἰαιϊοη. ἩΠ 1] υδἰταϊίοβ. ὅ8νο. 804. 

γο]. ΙΥ. Θο]ά, β:]γονῦ δηὰ δίοσουσγ. ΤΠ ΠῚ υϑέγαιοπβ. 
ϑνο. (1κ ἐλε Ῥυοϑ.) 

γοϊ. Υ. Ρἰδἰΐμυα, Τίη, Νὶςκοῖ, Οομα]ὺ, ΑλυτιοηΥ, 
Βιδρυ, Ασβοηΐο, δηά οἵμοῦ Μ61415. ὙΠῸ 1Ππ8ἰγαιίοπθ. Βνο. 

(2κ Ῥνυεραταϊίοκ.) 
ῬΗΙΠΙῚΡΡ (6. 8. Μ.) Οπ Φυχίβργαάθῃοθ. ὅγο. 124. 
ΡΗΙΜΠΙΡΑ͂' (ϑοΗπὴ Μομιοῖγα οἵ ΤΥ 1] ἰατὰ βταῃ. 8νο. 72. θά, 

Οφοον οὗὐ ὙοΥκβεῖγο, ΤῈ0 Οοδδὶ, δηὰ [1ωτηϑβίοπ ας 
Ὁϊδίσῖοξ. ΡΙδίθδ. ἐϊο. Ῥαγὶ 1., 302.---Ρασὶ 11. 802. 

Είνοσβ, Μουπίδίηβ, διὰ ὅθ Οοδδίύ οὔ Ὑσ Κβεΐτσο. 
Μιὰ Εδδβαγα οὐ {πὸ Οἰμπααίο, ΒΟΘΏΘΓΥ͂, δὰ Αποθηὶ 1 Πα ἐΔηίδ. 
δεοοπὰ Καάϊέίον, Ῥιαιθα. ὅνο. 1δε. 



26 ΤΙΒΤ ΟΕ ὙΟΚΚΒ 

ῬΗΙΠΡΟΤΤΆ᾽ (ΒΙΒΗοΡὴ 1μοὐΐογβ ὑὸ 186 ἰδί6 ΟἸδυῖοΒ Βυίοσ, οα εἶα 
“ ΒοοΙΚ οὗ 86 Βοπδῃ Οδίμοϊο Ομυτο." δ ύεισ Καϊίίοπ. Ῥοϑὶ ὅνο. 8... 

ΡΙΟΚῚῈ (0 5.) Ῥορυΐϊαν Εὐγπλο]ορίοδὶ ᾿οιϊοματΎ οὗ {μα ΒΊΘμσὰ 
᾿δηξυδρο. ὅνο. 72. θά. 

ῬΟΡΕΡΒ (ΑΙΕΧΑΝΡΕΕ) 1,}6 πὰ οτκα. Α ει αΐῥέομ. Οο]!δοίοά 
ἴῃ Ρασὶ ὉΥ͂ 106 146 Εἰχῃν Ηοα. Ζ. ἢ. Οβόοκεβ, πιὰ Τηϊτοἀποίίοη δηὰ 
Νοῖοβ, ὉΥ ΕξΥ. ΥΥΕΙΤΉΕΙΩ Εσνγπ. ΤῸ Ῥογίσγαὶβ. 70]. 1. 10111. Βνο. 
102. θά. ΘΔ 08. 

ΡΟΒΤΕΒ (Βεν. 7. 1,..) Ῥαϊωδβουθ, ῬδΙσαγσα δηὰ Τϑῦλθου. ΠΝ 
Ττλνυοὶδ διό ἴἰμ0 αἱδηΐ Οἰτ168 οἵ Αγ ΈΩΝ δηὰ 1.6 ἢ δυτΔη. Νεῖο Καϊέϊοη. 
Μερ διὰ νγοοάεοιιίδ. Ῥοδὶ ϑνο. 72. 6 

ΡΒΑΥΕΒΒΟΟΚ (Τὰ ΒΤ ΚΑΊ ΕΡ), ΠΤ Βογάοτα, [αἰϊίαϊα, Ὑὲω- 
ποίίοθ, ἄς. Ἑάϊίιοὰ, 1} Νοίοθ, Ὁ ἘΕΥ. ΤΒΟΒ. ΑΜ ΚΒ. ᾿Μοάϊυχα 
βθνο. 182. οἱοιἧ ; 812. βά. οαἷ; 888. πιοτοζοο. 

ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΑἹ ΒΤΑΚΈ. Ἐξεβδυβ ὁ ΟΕ το Οπδδίϊο!β οὗ [86 
ὨΔΥ. ἘΒῪ ἴδο (Ο]]Ἱονίηρ Ἡσὶίοσθ. ϑεοοπα 1 ἀνιίοη. ϑνο. 122. 

ΒΕΝΟΛΜΙΝ ΒΗΛ. Ολνον ΒΕΒΝΆΒΟΌ. 
Τοδὺῦ ΑΒΤΕΙΒ ἩΒΆΨΝΕΥ, Ἀπτηῦκ Μ|Ι11,5. 
ῬΒΟΡΕΈΞΒΒΟΒ ΡΑΥ͂ΝΕ ΞΜΙΤΗ. Ἐξν. Ὁκ. ϑαῖοχ. 
ἘΣΤῚ ἘΔε ας ΤΘΣ ̓  ΟΒΑΧΤΥ. Ἀκν. ΝΟ α. Ηὐυχρπμᾶτσ. 

ὍΕΒΑΝ Ηονβον. 

ΡῦΒΒ᾽ ΗΝ ΒΟΟΊϑ.. ΕἸ 12 ΠΙἸυβχαϊίομβ.Ό. ΒΥ ΟΥΤῸ ὥΡΕΟΚΤΕΚ. 

ΥΑΕΙΈΒΟΥ ΒΕΥΙΕῪ (ΤἨπ). ὅνο. 68. 
ΒΑΜΒΙῈΝΒ ἴῃ ὑπὸ βιγτίδῃ Ὠεβογίβ. Ῥοβὺ ὅγο. 109. 64. 
ἘΑΝΚΕΒ (ξορουῦ) Ηἰδβυοσυ οὗ ἰμ6 Ῥοροβ οὗ Βοιηδ ἀατίηρ {86 

16(} «δηὰ 171} Οοηίμτίοδ, ΤΥδηδιδίοα ἔγοτῃη 8:6 Οοστοδὴ ὮὉῚ ΒΔἘΔΗ 
ΑΥΒΤΙΝ. 8 ὙοΪϊβ. Βνο. 802. 

ΒΑΒΒΑΜ᾽ (ΒοκμνῦΡ) Ναγσδαίίνο οὗ ὑπὸ Βειυβ Μίβδίοι ἰο ΑὈγα- 
ἰπία. ὙΠ Νοίίοθβ οὗ (ῃ6 Οομῃῖσίοβ Ἰσγανοσβοὰ ἤζοο Μδββδονδῃ ἰο 
Μερχάδῖα. 111υδιίσαιίοηθ. 2 Ὗο]8β. βὅγο. 282. 

ΒΑΤΠΙΝΒΟΝἐ (βεν. ἀσοόβσκ) Ἡδοτχοάοίθθβ.Ό. ἃ Νονν ἘΠ Ρ 88 
Ψοσχβίοῃ. ἙἘῤΛ|ιθὰ πὶ Νοίθβ δηὰ Εββδυγβ. ϑεοομὰ Ἑαϊΐϊβοη. Μαρο δὰ 
Ὑγοοάοιιϊξ. 4 οὶδ. 8νο.-: 482. 

Εἶνο Οτγοδὺ Μομδγο ιὶοβ οὗ 186 Αποΐϊοηῦ ' οὐἱὰ, 
ΟἸδίδια, Απεγγία, Μοάϊΐα, Βαυν)οηΐα, θὰ Ροσεΐδ ϑεοοπὰ ΕΞαξιίοπ. ἍΥ 1} 
ὍΜαρβε δηὰ 1]1]υδἰγαιίοηβ. 8. 019. ϑγο. 422. 

ΒΕΡΕΒΒ (Ε. 2.) ΒΒΙρΡΟυ  ἀϊηρ πὰ τὸ δηὰ ἥίθοὶ ; ἃ Ῥχγδοίϊοδλὶ 
Ττοδίίβο, γ νην ζ.11 ἀοιδ}}8 οὐ ΟοπΒίγυοίίοη, Ῥτγούοδεοβ οἵ Μαπυΐδοίητγο, 
δηὰ Βυϊ! ἰος Ασγαδ ρσοιηθηΐίβ. 1} δ ΡΙ8Π8 δπὰ 260 Ὑγοοάςσυ 9. ὅ8νο. 302. 

ΟυὖΣ Ισομ- ΟἸδὰ Κ'μῖρ5,; ὑμοὶγ Οὐδ) 1165, ῬΟΥΓΟΙΤΆΔΉ ο68, δηὰ 
Οοϑὶ. ΥΥΓ ἢ ΟΠαρίοσγα οἡ Τυτγγοῖ 5} 109, Ισου-Οἰδὰ δι, ἄσ. ὙΠ 
1Πυεἰτγδιΐοιϑ. ὅνο. 122. 

ΒΕΖΕΟΤΕ. ΑΡΡΕΕΒΒΕΒ (ΤῊκ). ΒΥ ΦΑΜῈ8 Δπρ ΠΟΔῸΣ ΞΨΜΙΊΗ. 
᾿ίοῳ ύνμ; Ὑγοοάοαίβ. Ῥοβὲ 8γο. 82. δα. ; οΥἹ λεαν» Ταϊείρη, ΕτδΡ. 

ΒΕΧΧῚ [ΕΒ Φ. Ε.) Βειθδὰ Ασπὶβ ἱπ Ῥοκίηρ, 1860. Ῥοβὶ ὅγο. 126. 
--.---.------- Ναγταίΐϊνο οὔ {89 Βυϊ δ ΕΣ ΌΔΒΕΥ μὰ ΟἸἶη8. [1188- 

ἰγδιϊομθ. 2 ὅοἷ8. Ῥοδὲ ὅγο. 3242. 

ΒΟΥ οὗ Βμοίδῃ δὰ {6 θόοοῦς Ἧαῦ. Μδρ διὰ 
νοοάσαίς, Ῥοκί ἅνο. 129. 

ἘΚΕΞΙΌΕΝΟΕ ΙΝ ΒΟΠΙΘΆΒΙΑ ; οτ, Νοίοβ οα {16 Ἐθβουτοοθ δῃὰ 
Α βρῥυκὶ το τ οὗ Ὁ ΣΘΕΚΕΣ ὅο. ΒΥ͂ 8. α. Β. τ. 15 δηᾶὰ ΟΗΔ8Β1.Κ3 Α. 

ῬΗΥ γο Ὶ 

ΒΕΥΝΟΙΌΒ᾽ (δ815 σοβηυα) [ἰἴ9 δὰ Τήτηοα. ΒΥ Ο, Β. Ιμεϑιϊκ, 
ἘΧΑ. δορὰ Τὸν Τάτιβ. Ῥοσγίσαϊ(ίβ. 2 018. ὅτο. 
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ΒΕΥΝΟΙἙ (ϑὅ1π Φοβηυλ) ᾿Βεβοτιριλνο Οδίδιοσαρ οὐ μἷ8. ὝοΣΚβ, 
ὙΜΊεὰ ΝΟΙ[068 οὗ ἐμοὶ Ῥσοδϑηΐ οσπθσβ δηὰ Ἰοοδ 168. ὙΥ ἢ 1} γδι!οῃ. 
ἘδδΡ. ἐϊο. (Ὼ}1η ἰλ6 γεν.) 

ΒΙΟΑΒΌΟἨ (θάνε) Ῥοϊ]λεϊοαὶ ὙοσΚκα. ὙΠ 4 Νοίϊοθ οἵ δβ 
1189 δπὰ τι ηρθ. ΒΥ ὕ. Ε. Μ᾽συιοση. δ ίδιο Καϊίοα. 8νο. 162. 

ΒΙΡΑΒ (ΒΆΤΗΒΒ) ΤἈΪτίϑοι Ὑ ϑδγβ᾽ Εδεἱάθμοθ δὲ ἐμο Οουχτὺ οὗ Ρεκίηρ. 
Ῥοοῖϑνο. 32. 

ΒΟΒΕΒΊΤΒΟΝἮΉ (Ολποπὴ ΗϊδίουΥ οὗἨ ὑπὸ Ομ τίβυϊδη ΟἸυ τοι, ἔγοσα 
[80 Ανροδίο!ο Αμθ ἴο 86 οπὰ οἵ ἐδ9 ΕἸ Οομποὶϊ! οὗὨἨ 180 Τμαἴδσδῃ, 1617. 
4 71". ὅνο. 

"Τε ἩοΥτῖ: πιαν δε καὰ δραγαΐεῖψν. 
γο]. 1.--- Ζοιιγί, Ναϊέοπ, αν. 064-590. ὅνο. 182. 
γο]. 2.--- Τλιὶγαά Καΐξίοη, λν. 690.1122. 8ὃγο. 206. 
γὸο]. 83.--τ-». 1122-18083, 8ὃγο. 189. 
γο]. 4.---αΑ.ν. 1805-:1817. ὅνο, (1π|λὲ Ῥγεϑι) 

Ηον 88|8}}] τὸ Οὐπίοστη ἰο ὑπ6ὸ Ιὐΐυσργ οὗὨἨ ἰδ6 
ΟΒυσΟΣ οὗ Επρ]δπᾶ " Τλιγὰ Ἑαϊοη. Ῥοβὶ 8ὅγο. 92. 

ΒΟΒΙΝΒΟΝ (Βεν. ἢ.) ΒΙ Ὀ]1οΑ] Β βοασομοβ ἰπ Ῥαϊδαίϊπο δηὰ 189 
Α ἀϊδοομὶ ΒορΊΟΏΚ ; δ σουγηδὶ οὗ ΤΊΑΥΘΙΒ ἐπ 1838 δηὰ 1863. Τλὶ ἃ Καδ- 
ἐϊοη. Μαρβ. 8 οΐβ Βνο. 422. 

ῬἈγεῖοδὶ ΟΘΟρτΑΡῺΥ οἵ {6 ΗΟΙΥ [δηὰ, Ῥοβὺ ὅνο. 
ΟὟ.) Ῥασκβ, Ῥγοχαθηδᾶθθ, δηὰ αδγάθηβ οὗ Ῥασίβ :; 

Ῥοδοτί δοὰ δηὰ οοπβίἀθγοὰ ἰπ Ἐοϊδιΐου ἴο 186 ὙΥ͂ Δ Β οὗ οὐ οὐσῃ Οὐ 168. 
ὙΠ 400 ΠΠΠπδ ταιίοηβ. ὅνο. 182, 

ΑἸΡΐπθ ΕἸ ΟΣ ἴοσ ΕΠ] 8} Θαγάθηβ. ΑἸ ΘΧρ 8 η8- 
ἐΐοι οὗ 16 ῬτίποΙρ]65 οὰ ψ Ὠἱοἢ (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ 6 στοῦ ἴ0 Ῥογίεοϊίο ἐπ 811 
ῬΑΙβ οὗ {πὸ Βγι 8} 15]δηὰ5. ΥΥ Έ 70 11] δἰχδιίοϑ. Οτονπ Βνο. 122. 

ὙΠὰ ἀδγάδῃ : ΟΥ, ΟὟ Οατονεθ ἂπὰ ΒΥ ΟΥΙ69 
τιδὰθ Ὀαδυ [1] Ὀγ (6 Νδιυγα ἡ Σδιίοη οἵ Ηδγὰν Ἐχοιῖῖς Ρ]απίϑ. ὙΠ δ 
Ομδρίος οἱ ἴπ6 (ἰαγάθη οὐ Βυιεῖβη ΥΥ]ὰ ΕἸοττοσβ. ὙΥ̓ τὰ Ετομδθρίθοθ. 
Ά10Δ]1 ὅνο. ὅ“. 

ΒΟΜΕ. ὲε6 ΠΙΡΌΕΣΙ, δπὰ ΞΕ ΜΙΤΗ, 
ΒΟΥΝΌ (θαυ) Μδνυδὶ οὗ ἐᾷ9 ἘΠρΊΒῃ Οοπειϊ πίοι ; 

1 Εἰδ86, ατονίδ, δπὰ Ῥγοβοηὶ βδίδιοι Ῥοβὲ ϑνο 104. θά. 

τ 1Δη8 οἵ Ναδίυσο {86 Εουπάδίλοι οἵ Μοτγδὶβ. Ῥοδβὲ 

ἈΠΝΘΌΕΙ1,Β ([κ8.) Ῥοχμοθιὶς ΟὉΟΚΕΥΥ, δάἀαρίοὰ ἴος Ῥυϊγαὺθ 
ἘΔυλ]ἶοθ. δε ΕαϊοΑ. ὙΤοοάουϊδ. ἘῸΆΡ. ϑνο. ὅδ. 

ΒΌΒΒΕΙΙΒ (Βυτηχκεῦαῦ) Ηἰδίοσυ οὗ (86 Ηρτοεβ οὗ Μοἀϊοῖπθ. 
Ῥοτίχαϊίβ. ὅ8γο. 142. 

ΒΟΧΤΟΝ (ἀκοκοκ ΒΕ.) Ττανοὶβ ἰπ Μοχίοο; υὶνὰ Αἀγνδηΐασοα 
ΔΙΩΟΩΙ ἴη9 ἘΥΠὰ Ὑτῖθ65 δὰ Απϊηλδῖο οὗ ἐπο Ῥχδίσίοβ δὰ ΠΟῪ Μουῦ» 
ἰΔῖηθ. Ῥοβέϑγνο. 89. θά. 

ΒΑΕ (β1Β ΒΟΒΕΒΈ) Βτίραδο ἰπ ΑΥΡΗδοἰδίδη, ὙΠ Ὰ δὰ Αςοοπὺηὺ οὗ 
10  οίδηοοθ οἱ “9114]Ίδθδὰ. Ἐν ἢπν. 6. ΕΒ. ατξισ. Ῥοβέϑνο. 22. 

ΒΑΙΓΕΒΒΌΟΒΥῪΥ Β (ΕρπτλκΡ) “ ΟΣ] άγεμ οὗ {μ6 [μΚ6.} Α Ροθπι. 
ἘδΔΡ. ϑνγο. 42. θά. 

ΒΑΝΟΌΜΙΤΗἝΒ (ΒυμρηκΥ) Βίορο οὗ Κατδ. Ῥοβὺ ὅνγο. 39. θά, 
ΒΟΟΤΤΉ (α. ΟἾ8ΒΕΒῚ) βθοῦ αν δηὰ δοσηθϑὶϊο Ασομ θοίατο, Ῥσθ- 

δθηϊ δηὰ Επΐατο. θνο. 92. 
(θόδῃ οἵ Βοοβεδβίον) ὕαὐν θυ εΥ̓ βοσταοηβ. Ῥοβὺ ὅνο. 86. δά. 

ΒΟΒΟΡΕἝΒ (6. Ρ.) Οδοΐϊοσυ διὰ Εχιϊποὺ Ὑοϊοδηοαθ οὗ Οδμίσαὶ 
Ε τδῆςο. ΠιΙυβίγζαιοηβ. Μοάϊιτ ὅνο. 805. 
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--- --ς-ςὦ ὀ ἐ ὀἧὄττὩτὩἴὦ||......... 

ΒΗΑΜ (1. Β) Μαδῃυδὶ οὗ Ἐρίδ 1ὐϊογαίασο Ἐι θὰ, σι νὰ 
Νοίθϑ δηὰ 111πεἰγδείοπδ, ὉΡ ὯΒ. Ἦν. βχιτη. Ῥοβέ ϑνο. 72. θά. 

ρροοίϊσηθηβ οὐ Ἐπὶ Ἰλιοτδίασο. ββαϊθοίοἃ ἴγτοσα ἰδ6 
Οδίοί ΥΥγίίοσθ. Ἑάίιοὰ Ὁγ Ὗπ. ϑιστη, 11,.Ὁ. Ῥοδί ϑνο. 72. θά. 

(Βοβκκτὶὴ Υ δὶ ἰο Η ΡῈ Τατίλτυ, Ὑδυκαμὰ, δ ἃ ΚΑΒΉΘΑΣ 
ΟΟΤΕΘΕΠΥ͂ Ολΐπδδο Τασίδγυ), δηὰ Ἐρίυγη Φουγηον ΟΥ̓́ΘΣ ἴη 8 Κ ΔΥΔΚΟΓΌΙΣ 
Ῥαββ. ὍΝ Δίαρ δοὰ 1|1ποῖγϑιϊοβ. βδνο. (Δεανὶν Κεαάν.) 

ΜΙ ῈΒ' (βασι) 1νεα οὗ Βυιεἶδὰ ἘπρίποοΥΒ ; ἔγοσα ἐδ Εδυ δὶ 
Ῥεσίοὰ ἰο ἐ!ο Ῥγοδοηὶ Τίπιθ, πὶ δὴ δοοουῃΐ οὗἩ τἸδοὶτ Ῥυϊηοῖραὶ ὙΌΣ; 
ἱποϊυάδΐηρ ἃ ἩϊδίουΥ οὗ ἐδ0 Ἰυνθηί!οὴ διὰ [1πἰγοάὐποιίοι οὗ ἴπ6 βίοδιι 
Ἑπρίηςο. 1 9 Ρογίσδε δ δηὰ 400 1ἸἸυδιγαιίομδ. 4 018. ὅνο. 312. 686}. 

1ἶνο8 οὗ ὅδοσρε διὰ Ἐοῦοσὺ βίθρμθηβου,. Ὑ 1 Ῥογίσαιίδ 
δηὰ ΠΠυδἰγαιίοῦΒ. Μεάϊυτῃ θγο. 212. ΟΥ ορωΐαν Σαϊέίοπ, τὶ Υν οοὐ- 
ουϊΔ. Ῥοδὲ ϑγο. 69. 

-- Τάνοβ οὗ Βουϊίοῃ δπὰ αι. ὙΠ Ῥοσίσαϊϊβ δῃὰ Π]ὰ8- 
ἐπδιϊίοηβ. Μοεάΐυτα ϑνο. 214. 

1άνοβ οὗ Βυϊῃά!ον δηὰ {86 Εδυὶν Επρίηοοσβ, 1} Ῥοσχίσαϊι 
δηὰ δὺ ὙΥοοάοαΐβ. Ῥοϑὶ ϑνο. 62. 

[λ06 οὗ Τεϊίοτὰ. ΠΣ ἃ Η]βίοτΥυ οὗ οδάβ δὰ Τυδυο πη ρ 
ἴῃ Επρίδηὰ, οοάεουϊδ. Ῥοβί ὅνο. 62. 

------ - ΒΕΙΓΗΟοΙΡ. ὙΜΊ ΠΙυΒ γαϊζομπβ οὗ Ομδγδοίοσ δὰ Οομάποί. 
Ῥοδβῖ ὅνο. ὅς. Οἵζ ἴῃ ΕὙθθΟΙ. δ:. 

--- - Ιμάυδίχδὶ ΒΙΟΣΤΆΡὮΥ : τευ δε Ὑ ὉΓ ΕΒΤΙ διὰ ΤοοΪ Μάδΐκοσα. 
Α δοᾳυοὶ ἰο “" 8561: Ηο]ρ.᾽"" Ῥοβὲ Βνο. θι. 

-- ἢυραθποίβ ἴῃ Επρ᾽απὰ δηὰ Ιτοϊδπὰ : ὑμπεὶν δος Ἰθεμθη δ, 
ἘΠΕ εκ ον δηὰ πἀυδίτίο4. Τλὶγαὰ Βαϊ ΐοη. Ῥοβὶ θγο. θὲς. 

ΒΗΙΒΙΒΥ (ἔνξιυν Ρ.) οὰ δοσ δῃὰ θοσ ῬΆΓΈΒ, ΟΓ βοῃθ ἀςδοουῃὶ 
οὗ Ἐπρ|ϊθ Ῥαγὶα, τι Νοῖοθ οἡ [16 Μαηπκοτμεηὶ οὗ ϑοσ. 1118. 
ἰτβοηθ. 4ϊτο. 314. 

ἜΘΕΕᾺ ΜΕΟΝΕ ; Ῥεβοσί θεὰ ἴῃ 1μο ίογα ἰο Εσϊομὰβ δὺ ἤοσηθ. Βγ 
ΑΌΥ. Ῥοαὶ ϑνο. 82. θέ. 

ΒΜ ΜῸΝ 5 (κρι. Τὶ Ε) οὐ 86 Οὐομδιϊίυὐϊΐοα δὰ Ῥγδοίδοε οὗ 
Οουτγί8. Ματίίαὶ . νίι 6 Βυ Δ ΣΥ οὗ ἴμ0 1,86'ῃνν οὗ Ἑνίάθηοθ. ϑίσιλ ανὰ 
Ἀευϊοὰ Καϊίίοπ. ὅνο. (1π τδλ6 νε84.) 

ΒΤΑΝΙ ΒΥ Ή (ὈΕλνὺὴ Κ᾽ημδὶ δηα Ῥαϊθεϊΐῃθ. Μδρ. ὅνο. 1749. 
--  ΒέΡ]6 ἰπ ἰδ9 Ηοὶγ 1,δπὰ; θείης Εχίσγαοιβ ἔγοσῃ ἐδ 6 

ΔΌονο  οικ. Υ̓οοάουϊδ, ΕΌΔΡ. ϑγο. 2322. Θά. 

5:. ῬΔῸ]} Ερ β.168 ὑο ὑμ6 Οοτὶ αὐ ἷδηβ. ὙΠ ἢ 1886Γ- 
4διίοῃβ δηὰ Νοίθβ, ὅνο. 182, 

το ἩϊδίοΙῦ οὗ (86 Εδβίθσῃ Ομσσομ. ῬΊδη8. ὅνο. 122. 

- Ηϊδίοσυ οὗ ἐμ6 ον δ Ομυγοῦ, Τλῖγα Ἐαϊέοη. 2 Υ͂ 018. 
. ὅ5ψο. 34... 

.-..-  “- Ἡϊδβίοτῖοδὶ ἈΓουλοσὶδ]8 οὗ Οδηίοευσγ. Ζουτίν Ἑαϊοη. 
Ὑγοοάουϊθ. Ῥοβέϑνο. 72. δά. 

Μοσαυσίδὶβ οὗ ὙΠ οδίσωηϊηβίοσ ΑΌΌου. 7) 
Εὠϊον. ΜΙΝ 11υδἰταϊλοθ. Β8νο. 214. 

τ ββδυβ 05 ΟἸΌΣΟΙ δηὰ ϑβίδίο, 18560---70. ὅνγο. 168. 
ΒΟΣΙΏΟῺΒ ἴῃ ὑμ6 Εἰδδβί, ἀυσίης ἃ Τοὺυσ Ὑ 10 Ἡ, Β. Ἡ. 86 

Ῥχτίηςο οὗ Ὑγδῖεβ. ὅνο. 92. 

---- ὁ Ενδαροὶϊοδὶ δηθὰ ἀροείο! οὶ Ἰδοβίησ. 
Ῥοβὶ ϑγο. 72. θά. 

-.-- ΤΠ ἌΑΡΡΒΚΒΒΕΒ ΑΝ ΟἜΛΒΟΕΒ ΟΥ ΒΙΒΗΟΡ ΚΤΑΧΙΕΥ,. Ἦ 1 
Μοιιοῖσ. ὅνο. 102. θά, 

----ἔ------ - -- 
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ΞΜΙΤΗΉΝ (ῦκ. Ἧι.) Του ϊομαυ οὗ (86 ΒΙΌ]6; ἐξ Απιᾳαί θα, 
ΒΙΟΒΤΑΡΕΣ, ΟδΟΘΤΆΡΒΥ, δὰ Ναδίυσαὶ Ηἰβίοσυ. ΠἰΙαεἰγβομβ. 8 γο]2. 

Ὁ 
Οομοῖθο Βι:01]9 Του ΟΠΑΥΎ, ἴος δι 168 δηὰ ϑιυάοηίδ. 

ὝΙ, Μδρ8 δοὰ 800 ΠἸυδ γαιίοηβ. Μοάϊΐατῃ ϑνο. 219. 

Θγρ ΠΥ ΒΙΌ]6 ΤΊ ΟΟΟΠΔΤΥ, ἴο Σ᾽ ΒΟ 0018 δηὰ Ὑουπρ; ῬΟΙΒΟΠΒ. 
Ὑγ{ὴ ΜΔΡ6 δαὰ 1|Ἰυδἰγαιϊίουϑ. Ῥοβὲ ϑνο. 72. θά. 

ατοοκ δμὰ Βοηδῃ Απιϊαυΐϊίϊοα, οοάδουίθ, ὅγο. 219. 
ΟΥθοκ δῃὰ Βουηδῃ ΒΟ ΤΑΡὮΥ δηὰ Μυιβοϊοῦγ. οοά- 

ουϊβ. 8 Ὑοῖα. β8νο. 8632. 

ατοοκ διὰ Βοταδὰ ΟθορτΑΡὮΥ, οοάἀςσυϊθΒ. 2 γόο]8. 
ὅνο. 492 

ΟἸκϑαίοαὶ Ὁ  ΟΠΑΥΥ οἵ ΜΕ ΒΟΙΟΕΥ, ΒΟ τΑΡὮΥ, δυὰ 
Οδοκταργ. ΙῸ 1760 )οοάοαυῖθ. δνο. 

διδὸν ΟἸδδαὶοδὶ Ὠ᾽ο ἰΟΔΓΥ͂ ΠῚ Μγιβοῖορν, ̓ΒΊΟΕΤΑΡΕΣ, 
δὰ ἀὀοσταρῃῦ. ὙΜ1 300 ἡγοοάσιι3. Οτόνη ὅνγο, 72. δα 

βλα] ]ος Πἱο ἰοΠΔΥΥ οὗ Οτεοκ δηὰ Βοιηϑῃ Απεϊααίεῖοα, 
ὙΥ ΠῚ 400 ὙγΥοοάσιυία. Οτόττι ὅνο. 72. θά. 

Οοτρίοἰο [μδὐΐη ΕΒρ 5 Ἰϊοὐϊοπατγ. ΣᾺ ΤΆ ]68 οὗ 
1» Βοσιδη Οαἰθηάδῦ, δίοδθυσοθ, Τ οἱ αϊθ, δά ΜΌΒΟΥ, ὅνο. 212. 

ϑτηδιϊος [,δἰϊη- Ωρ ἰδ Ὀὶο ΔΓ. 120, 74. θά. 
Οορίουβ διὰ Οὐ οὶ] ἘΠ 8 }- μδυϊῃ Ὀ]ο Δ ΤΥ. ϑ8νο. 218. 
Βτη8}16Υ ἘΠ ρ 15 8-1αἰΐη ΠὨϊουϊομαγγ. 121η0. 78. δώ, 
Ῥυϊποὶρία [,ἰϊηδ---Ῥαγὶ 1. Α Οτϑιασηδγ, Πεϊεοίαθ, δπὰ 

Εχοσοΐδο Βοοῖκ, πὶ Υ οοδΌυ]ατθ8. δνομλ Μαξείοπ. ὙΥΤὮ δὴ ΑΡρρϑιάίχ, 
ςοὐἰδιοΐης 188 ἈΠΟ ΡΝΤΟΒ ΔΥδημοὰ ἴὸγ 106 ““ ΡΌΝΙΪ6 βοῦοο! [εκ 

8ι. Ῥυείΐσιοσ."" 1210 
ῬΑ]. Α Βοδάϊηρ-Όο0Κ οὗ Μγ͵ιδο- 

ἸΟΧΥ, αϑοσταρῃν, οσπαι πε γυϊεῖο8, διὰ ΗΟ. ὙΥ̓Γ ΣΝ Νοῖθθ διιάὰ 
Ὀἱεϊξέομασγ. διὰ Καμίον. 13αιο. 

Ῥαγὶ 11. Α [1ιδἰΐϊὰ Ῥοθίσγυ ΒΟΟΣ. 
ΗἩοχαπιοίοσε δηὰ Ῥοῃϊδιροίοσα Ἐροΐοζ. Ον άδίδη; 1,.6ι[ὰ Ῥτοβούυ, 
ἄς. Φοιγὶν Βαϊίον. πιο. 89. δά. 

ῬΑΓΕΙΥ͂. Ταἰϊῃ Ῥροβθ Οοχηροδί ΐοι. 
Βυϊοα οἵ Αγηίαχ, τ ἢ Ἐχδιορίοβ, ἘΧρΙδηδιίουδ οὐ ϑυπογΒ, δὰ 
Ἐχογοῖδθα οὐ ἴθ6 βγηῖλχ. Ζ᾽Δλ Ἑαμίοθ. 1ζταο. 82. θά. 

-----ῤ---Ὸ-. ῬᾳαγεΎΥ͂, ϑδμοτὶ Τδ]ο8 δηὰἃὰ Αποοὰοίοβϑ 
ἴον Τιδοβϊαϊίζοι ἰπἴο Δι. δοοπα αϊεοι. το. 82. 

1, π-Ἐπρ] 18 ΘΑ ΌΪΑΙΣ ; [ὉΣ Ῥμδοάσυβ, Οὐσποὶἑα8 
Νοροῦ, δηὰ σωθδγ. 1220. 39. θά, 

διυάοην [,Δἰΐὰ ΟΥΔΙΏΤΩΔΥ. Ῥοδὺ ὅγο. 68. 

ΒγλΔΙΊοΣ 1[,δἰΐη ΟΥδσηδσ. 12ο. 32. θά, 

Ιοϊδ Οτεθοὰ, Ρατὶ 1. Απ [Ιηἰτοἀυοίΐοα ἰὸ Οἴ,ὐωτϑακ ; 
σοταρσθμοοάϊΐηᾳ αἀτδησοαγ, Ποϊδοῖαδ, δὰ Εχογοίβονδοοκ, Ζουγίλ Ξαδείον. 
τὰ οσδθυϊατίοθ. Τλιγὰ Κἀίοι. Ἰᾶταο. 82. Θ(. 

Ιηἰ4 ατθθοδ, ῬΡατὺ 1. Α Βοδάϊην Βοοκ, Οοπίδί αἰ; 
Βιιοτι Τδ1ο5, Αποοάοιοα, ΕΔΌΪοΒ, ΜΥΓΒΟΙΌΩΥ͂, δηὰ ατσθοίδῃ Ἡϊδίοσυ. 
ἐν ϑέρᾳρλνν, ἊΣ εγπιδηιδίίο Ῥγοβτιοδδίου, νὰ ἃ μοχίοοθ. δεοομὰ Βαδξίοι. 

Τηϊδ ατρθοδ, Ῥατὶ Π1. ατσϑοῖκ Ῥγοβα Οοσηροαδί νου. Οοη- 
εαἰηΐϊος τὸ Ἐμ166 οὗ βγηίαχ, νὶτ οορίουβ Εχδῃ 95 δῃὰ Ἐς χϑγοίδθδ. 
13π)ο,. 2. θά. 
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ΒΜΙΤΗΒ (0κ. Υκν.) ϑιυάοη β αὐθοὶκς ΟὙΔΙΔΤΩΔΥ. ΒΥ ῬΒΟΡΈΒΒΟᾺ 
Ουὐδτισβ. Ῥοβὲ 8γῦ0ο. 6. 

ΒΊΏΔΙοΣ Οὐκ ΟΥ̓δισηδσ, Ἰζ2τηο. 99. 6α. 
ἩϊείονΥ οὗ Ἐπρίαπὰ, Π᾿ϑἰγαϊίομβ. 1θταο. 88. δώ. 
Ηϊβίοῦυ οὗ ἄτϑοοθ. [Π|υβιγαϑομβ. Ἰθστιο. 88. 6. 
ἩϊβίοΥΥ οἵ Βοταθ. [1Πυβ γαἰἰοὴη. 1θταο. 89. θά. 
ΟἸδβαῖςαὶ Μγίδοίοσγ. ὙΠῸ Τγδμαϊδίδομβ ἔγοσῃ 

1.6 Ῥοοῖν, [1ῸδἰγαώοῃΒ. 19τηο. 8.6. 
.-.- ΗἩἰϊβίοΙΥ οἵ Εηκ 88 11ἱοταΐαχο, ἘΣ ὙΠΟ, Βρθοιπιδαβ 

οὔ 6 Ομίοῦ Ὑσ ῦοσβ. 2 ο]8. 1θτλο, 842. β(, 6 ἢ 

δοσίρίατα Ηϊβίοτγ. {ΠΙ πα σαίΐομβ ἸΘππὸς 989. 6(. 
Αποϊοηῦ Ηϊβίοσυ. [1ΠΠπεἰγαϊζομα. Ἰόθτο. : 

γ. [λεαγῖν 

(Βεν. Α. 6.) Αὐὐγδοίζομβ οὗ ὑἐμ6 ΝῚ]6 δηὰ 1.85 Βδηκαβ. 
δοῦτμαὶ οἴ  γανο]α ἰα Ἐσυρὶ διὰ Νυδία. Ὑ᾽οοάσυθ. 2,014. Ῥοεῖθνο. ᾿Ιϑᾷ, 

ΞΤΌΘΕΝΤ ΗἩΜΕ. Α ἩΗϊβίοτΥ οὗ πρὶ απὰ ἔγοσα ἐδ Τυτρείοη δι. 
οὗ δυϊυ8 Οωδασ, ΒΥ Ὥαλνιρ Ησυνπ. ὐΟοπιϊπυοὰ ἰο 1868, Ὑγοοάουΐδ 
Ῥοβῖϑνο. 72. θά. 
“.5 Οἰϊοβέίοηβ ὁπ ἴ᾽9 δρουο ὙΥΟΙΚ, 1ἤτηο. 32-. ᾿ 

ΗΙΒΤΟΒΥ͂ ΟΡ ΒΒΑΝΟᾺΕ; ἔτοτι (μ6 Ἐδυϊϊοβὲ Τάτ Δ 
ον {880 Ὁ ΠΑ ΒΕΙΒΙΕΒΕ οὗ [9 ϑβοοοηᾶ Ἐπηρίχο, 1852. Ὑ͵οοάοσαϊθδ. Ῥοδὲ Ἢ 

ο. 72. θα. 
ΗΙΒΤΟΒΕΥ ΟΥ ΒΟΜῈ; ἔσοχῃ ἰμ6 δι] οδὶ Τίσλθα 

ἴο ἴο Ἐξ ΔῸ} Βῃταθϑπὶ οὗ ἔπ6 Ἐταρίγο. ΒΥ ὍΈΑΝ ΓΠΙΌΌΞΙ,. Ὑ͵οοάοαυίδ. 
Οσόπα ὅνο. 74. δα. 

ΟἸΙΒΒΟΝ ; 8ὴ Ἐρϊίοτηϑ οὗ {86 86} 1η6 διὰ 81] οἵ ὑπ6 
ἘἈοδη Επιρΐγο. ὙἩΥ̓οοδομί8. Ῥοβὲ ὅνο. 72. θά. 

ἩΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΘΟΒΕΕΟΕ ; ἤοα ἰδ6 Ἑδυ]οϑὺ 
Τίπιο5 ἴὸ [πὸ Βοϊδη Οοηαιοαί. ΒῪ ὙΥΚ. βμιτη, ω.Ὁ. Ὑ͵οοάοσυξα. 
γόον θνο. 72. θά. 

Ὁ εἶ Ουθειίίοηδ οα ἴπ6 ρον ὙΥοτῖκ, 12πιο. 

οςς "'  ΑΝΟΙΕΝΤ ἨΙΒΤΟΒῪΥ ΟΕ ΤῊΕ ἘΛΒΤ; Ἐργρί, 
Αβογτίβ, Βδγ ουΐα, ΣΙΝ Ῥοσβῖα, Αδία Μίῃου, δὰ Ῥμοωπίοία. Ὑγοοὰ- 
οιἰ8. Ῥοβὲ ϑὅνο. 72. δὰ 

ΟΙὉ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΗΙΘΤΟΒΥ͂ ; ἔγοτα ἔμ Οτοδίϊου 
Ἂ ὑνν ὑπ οὐῃ οὔ [6 8078 ἔγοτι Οδρι νυ γ. Μερδ δηὰ γγοοάδοιίβ. Ῥοβὲ 
νο. 72 

ΝΕ ΤΕΝΤΑΜΕΝΊΤ ἩΗΙΞΤΟΒΥ. ὙΠ δὴ Ταΐσο- 
ἀυοίίου δσοπποϑοίξίηρς 6 ΕὝΡΟΙΣ οἱ οὗ [6 ΟἹὰ Δῃὰ Νοὸνν Τοβίδυιθηϊθ. Μδρα 
δηὰ νοοάοια. Ῥοβὶ θγο. 724. θά. 

ΑΝΟΙΕΝΤ ΘΕΟΘΒΑΡΒΥ. ΒΥ Βεν. ἯὟ. 1. ΒΕΥΑΧ, 
ΜΑΑ. ὙΜοοάδοειία. Ῥοβέϑνο. 74. θά. 

-----------ἕ ΜΟΘΕΕΝ ΟΘΕΟΘΒΑΡΒΥ͂ ; Μαϊδοσηδίϊοιὶ, ΡὨγεὶ- 
ΟΔ], δηὰ Ὠοβοτί είν. ΒΥ πν. Ὗ.1,. Βεναν. γοοάουῖθ, Ῥοβὲ 8νο. 75. θά, 

ἘΝΟΙΙΒῊ ΤΑΝΟΌΛΘΟΙΒ ΒΥ ὅεο. Ρ. ΜΆΒΒΗ. 
Ῥοβί θνγο. 72. θά. 

ἘΝ ΟΠΊΒΗ ΓΤΕΒΑΤΌΒΕ, ΒΥ7Τ. Β. ϑπαν, λ.Α. 
Ῥοθβέϑνο. 72. δώ. 

ΞΡΕΟΙΜΕΝΣ ΟΕ ἘΝΟΙΙΒῊ ΠΤΈΒΑΤΌΒΕ. 
θιβοιο άπ ἴγτοτῃ ὑπὸ Ομοῦ Ῥσίίοσθ.Ό ΒΥ ΤΉΟΜΔΒ Β. ὅβαν, Μ.4. Ροβὶ 
νο 3 

ΜΌΒΑΙ, Ὁ ΒΙΒΘΒΘΣΗΣ, ΒΥ ιν ΕἼΒΝΙΕΟ, 
Ὠ.Ὁ. Ῥοβέϑνο. 72. θὰ 

-- ̓ ΒμΑσκβτοκε.: ΒΥ ΚΕ. λίαιοοιμς Κξκβα, 71}. 
Ῥοβῖϑνο. 742. θά, 



ΡΟΒΙΙΒΗΕῸ ΒΥ ΜΕ. ΜΌΚΒΑΥ. 

ΦΤΑΝΗΟΡΕ ΒΒ (ἔλβ) Ηἱἰδίοσυ οἵ Ἐπρίαπά, ἴτοτα 86 Ῥθβϑοθ οἵ 
Γἱγοος ἴο 1π6 Ῥοδὸθ οἵ ψοτβδὶ]]68, 1718.83. ΖΣέδγανγυ Ἑωϊέίοπ. Τὶ γο]8 
δ8νο. 939. ΟΥ, Οαδὶπες  αϊείοη, 1 ΜοΙΒ. Ῥοβὲ ϑὅγο. δὲ. Θβεἢ. 

Ἐοΐση οὗ Οὐδθη Απμ6 υπ ] ὑμ9 Ῥεδοο οὗ ὕὈ γοολύ, 
ϑεοοηα Ἑαϊϊοα. 8.ο. 162. 

Βυλ 8 [πάϊ8, ἔγοτα 18 Οτὶρὶῃ 111 1788. Ῥοεὺ ὅγο. 
ϑ8ε. θὰ 

Ἡ]βίοτΥ οὗ “ ἔοτὶγ- Εν." Ῥοβὺ ὃὅγο. 88. 

--- - βΚρεϊίη πρᾶον Ομδεῖοβ 86 βοοοπά. Ῥοβὺ ὅγο. 68. δά. 

τς Ἡϊβἰοτίοϑὶ δὰ Οτὶ οδὶ Εβααγα. Ῥοβὺ ὅγο. 388. δά. 

---.  -- -:-. 11Ή8 οἵ Βοϊϊδβαγίαθ. Ῥοβὺ ὅγο. 108. δα, 

Οομάδ. Ῥοεὺ ὅγο. 389. θα. 

Ῥιϊι, Ῥογίγαϊίβ. 4 οϊα, Ῥοαὶ ὅγο. 249. 

Μ|ἰΒοΘ]Δηἶοθ. Ῥοϑὺ ὅνγο. ὅδ. θα. 

βλβευ εξξε ---- ΒΟΥ οἵ ὅοδῃ οἵ ἄσο. Ἐδδρ. ὅνγο. 15. 

51, ΟἿΑΙΕ δὴιὰ ΒΒΕΟΡΗΥΚ ΒΕΒΙΘΈΕΈΝΟΕ ΙΝ ΒΌΠΟΆΑΒΙΑ ; ου, 
Νοῖθβ οὰ (Ὧ9 ἘΘΒΟΏΣΟΘΒ δηὰ Αἀπλἰηϊδιταϊίου οὗ ΤΌΚΟΥ. ὅγνο. 132. 

Ξ1Τι ΧΟΗ ΝΞ (ΟἩλκΙ 8) Δ ϑροσίβ διὰ Ναίασδὶ Ἡϊβίοσυ οὗὨ ἐδ 
Ἡϊςαπᾶθ. Ῥοβὲ ὅνο. 82. δά. 

(Βασι κε) Αἀγοπίυγοϑ ἰῃ 89 Πὐῦγδη Ποβασί, Ῥοβδὺ ϑὅγο. 29. 
51, ΤΕΟΝΑΒῸΒ (οΒὉ) Μιίεδγορσοδβεπίδιϊομβ ἴῃ Τοσχὰ Οδ ρὈ61}8 

χεῖνοβ οἵ γηάμογθί δὰ Βγουβηδηλ. Ῥοδβί ὅνο. 322. θὰ, 

ΞΤΟΒΙΕΒ ἘῸΝ ΡῬΑΒΗΙΝΟΒ. Α ΒοοῸΚ ἴοσ Βογβ δηὰ ΟἾἶσ]β. 
γιὰ ΤΠ’ γαιϊίοηβ. ϑβαιδτῖο 1θτηο. ὅδ. 

ΒΤΟΤΗΛΑΛΕΡΒ (ΠἨ08.ὺ) 16. ὙΙΒ ῬΟΥΒΟΙΔΙ Βοτα  ἰΒΟΘΉ 668. 
ΒΥ ΜΡ ΒλΥυ. ὙΠ Ῥογίσγα!ἐ δὰ 60 Ὑγοοάσαία. ἐΐο. 3212. 

ΞΤΒΕΕΤΒ (α. Ἐ4) αοὐδῖο Ατολὶ θοίασα ἰῃ βϑραΐη, δεοοπα  αϊίέοη. 
ψι 1ΠΠπ5ἰγαϊίοβ. Μοάϊΐυμ ϑγο. 80ε. 

"παππτὕ....Ὄ.ὄ...ὄβ.. 

ΒΤΥΡΕΕΕ (Καυτιη) Οα ἴδ6 διγεηρσὰ οὗἨ ἴσοῃ δῃὰ βίο. Τγδηβίδίβὰ 
ΡΟ. Ρ. ΒΑΝΌΒΕΕΟ. ὙΥ̓ἐἐὰ Ῥτοΐλοθ ὉΥ 8. ΡΕΚΟΥ͂, ὙΠῸ ΡΙδἰθβ, ὅνο. 122. 

ΒΥΠΙΒΤΒ (ΟΝΑΊΗΑΝ) 106, δηὰ οΥκα. ΒΥ ΨΦΟΗΝ ΤΉΡΤΕΕ: 8γο. 
7. Ῥγεραγαΐζίον.) 

ΒΟΜΕΒΥΠΠΙΕΞ ΟΑκΥ) ῬΆγεὶοαὶ ΟθϑορτΡὮΥ. διαί Ἐαϊίοη, 
Ἀευϊεεά. ΒΥ ὙΠ. Ἡ. ΒΑΤΕΒ. Ῥοσίγαϊί, Ῥοβὲ ϑγο. 9. 

Οομποχίοηῃ οὗ {δ6 Ρ]ιγεὶοδὶ ϑβοίθηοοα, δ έμέλ 
ΣΚαίϊον. Ὑοοάδουΐϊδ. Ῥοβί ὅνγο. 92. 

Μοϊθσυϊαῦς δὰ Μ|οτγοβοορὶς ϑείθηςθ, Π1Π]υβέχα- 
εἰοη8, 3 Ὑοῖθ, Ῥοεὶ ὅνο. 219. 

ΒΟΥΤΗ 5 (ὅοπκ Ε.) Ηουβομο]ὰ ϑΌΣΘΕΣΥ; ΟΥ, Ηἰϊμδὶβ ὁ ΕἸΔΘΓΒΘΕ- 
εἶε5. γοοάςυϊα. Ἐδρ. ϑνο. 42. θά. 

ΒΟυΤΗΒΕΥΉΗ (βοβαβτ)ὴ ΒοΟΟΚ οὗ ἰμ6 Ομ σοι. Ῥοεὺ ὅνο. 
------- 1νὸ8 οὗ Βυμγϑη δηὰ Οτόσανο]), Ῥοβὲ ὅγο. 224. 
ΒΡΕΟΚΤΕΒΒ (Οττο) Ῥαβδ ἰῃὰ Βοοίβ. ΤΙΝ 12 οοάοαίεα, βᾳθδτθ 

12ταο. 12. θά. νἰδἴη, οὐ 34. 64, οοἸουτοά. 

ΒΞΥΒΕΙΒ. (Υγοπὴ Η] βίου οὗ Επτορο ἀυτίπρ ὑμ6 ΕΊΘΒΟΝ Βονοϊαίίου, 
1789 ---Τ10ὅ, 4 Ψοϊθ. 8νγο. 48. 

ΒΥΜῈΒ (ῬΆΟΣΕΒΒΟΕ) ῬυϊηοὶΡ]68 οὗ ΒΌΣροΙγ. δέ Εαϊέοπ. ὅγο. 124, 



82 Π5Τ ΟΕ ΨΟΚΚΒ ΡΟΒΙΙΒΗΒῸ ΒΥ ΜΕ. ΜΌΒΒΑΥ. 

ΤΑΥΓΟΝ (ἘΝ κυ) Νοίθϑ ἴγοτα 1,116. ΕδδΔΡ. ϑὅγο. 29. 
ΠΉΗΟΜΒΟΝ (ΛΔἈΟΗΒΙΒΗΟΡ) [156 0158 [πὴ ΒΘΓΙΏΟΏΒ. 8ὅτο. 108. θά. 
--- Π0Ἃ6 1 ἰδ6 ἱκὺ οὐ αοα᾿Β Ἶοτά, Ῥοβὶ ὅγο. ὅδ. 
ΠΗΒΕΒΕΙΕΑΥΕ ΜΑΝΌΛΙ, ΟΚ᾽ὶ ΕΑΜΙΠΥ͂ ΡΒΑΥΕΒ. Βογαὶ 

Βνγο. ὧ:. 
ΤΟΖΕΒΒ (ΗΠ. Ε.) Εδβϑδσοδαβ ἰῃ ὑμ6 ΗΔ ἀ8 οὗ ΤΌΣ Κα. [ποϊυὰ- 

ἴῃς Υἱδίί8 ἰοὸ Μουηῖβ 1ΔΔ, Αἰο8, ΟἸΣρΡυΒ, απὰ Ῥοϊΐου. ὙΥ1 111υ8ἴγ- 
τἰομδ. 2 Υο]8. Οτόνῃ ὅγο. 242. 

ΤΕΙΒΤΈΕΑΜἢΒ (ΒΕ. Β.) Οτοαὺ βαμασα. [ΠΙῸδίσαίϊουβ. Ῥοβὶ ὅγο. 
ΤΎΎΙΒΑ’ (Βοβασε) 1ε116 οὗ οτὰ ΕἸάοῃ, 2. ο8. Ῥοβὺ ϑνο. 219. 
ΤΎΓΟΒΒ (Ε. Β.) ᾿δβθάσορμοβ ἰαΐο (86 ΕΑΥῪ Ηϊβίοσυ οἵ Μδηκίηά, 

δοὰ ἰμο ᾿ευθορτηβθῃῖϊ οὗ Οἰν]!Ζαιΐοθ. ϑροοπὰ Ἑαϊίίοη. ϑνο. 128. 

Ῥεγχαϊ εἶν ΟὐἸατο ; Ποβθδγο 65 ἰηἰο ὑμ86 Βενοϊορημοηὺ 
οἵ ΜγιΒΟΙΟΩΥ, ΡΒ οβοραν, Βοϊϊρίοη, Ατί, δηὰ Οπδβίοση. 2. Υο]8. 8γνο. 

ΨΑΜΒΕΒΥΒ (ΑΚΜΙΝιυ8) Τ ταν ὶβ ἴσοσα ΤΘΒΘΓΒῺ ΒΟσΟδΒ ἴ6 ΤΌτΚο- 
ταδο Ὠοβογί οι ἴ.6 Εδδβίοση ϑῃμογο οὗ ἴΠ6 Οδβρίδῃ. {ΠΠπβἰταϊίοημ. ὅνο. 212. 

ΥΑΝ ΠΕΝΝΕΡ (Ηξπκὺ 9.) Ὑτανοῖθ ἰὰ Αεἶα Μίπου. ὙΥ1Ὰ 
ΤιΠυδιταιίοη 5 οὗἨ ΒΙΌ]1ςΑ1] 1ἱτξογδίαγο, δὰ Αστοθοογ. ὙΣ ὙἹοοάουῶ. 
ᾧ γοΐδ. Ῥοβῖ ϑγο. 242. ! 

ΨΑΛΘΟΕΝΒ (Ὁ κ.) Ττοδβυτοβ οὗἩ Ατὸ ἴῃ Οτοαὺ Βυίίδίπ, Βοίῃρ δὰ 
ἈΑεοουπῖ οὗ ἴ6 ΟΠοῖ ΟοἸ]ϑοϊζουβ οὗ Ῥαϊιτηκβ, δου!ρίυτο, ἄσ., ἰῃὰ ἐπὶ4 
Οουπίσγ. 4ὙὯῸ0718. θνο. δές. 

ΨΕΠΙΙΝΟΤΟΝ (ΤῊΠΞῚ Ξβραίοδιθα, 8 γοῖβ. ὅγο. 205. ἐδ ἢ 
,-.-.-... - ΚῃΡΡ]οιῃ δ δῦ ΠοθραίσμθθΊ. 12 Ὑοῖβ, ϑὅγο. 

20. 680}. 
Οἷνὶ] δηὰ Ῥο]ινσαὶ Οογγεεροιἄεμοθ ὃ. ΥὙοϊδ. 

ϑνο. 209, Δ. ἢ. 
δοϊδοίομβ ἤγοτω Ποβραίοθθ δπὰ ὐδηθσαὶ Οσάοσϑ. 

8νο. 18. 
-. π΄“ ΘρΡΘΟΟΒΘ6Β ἢ Ῥαυ διηθηΐ. 2 7οἶβΒ. ὅνο. 424. 
ΜΗΙΤΕῈΒ (ΗΝ κΥ) λίδββδοτο οὗὐ 85... Βαγυβοϊοσηθνσ Βλβθὰ οἱ 

Ῥοσαπγαηίβ ἴῃ ἰδ6 Ατομῖνοβ οἵ Εἔτδηοθ δνο. 162. 

ΜΨΗΥΜΡΕΚΗ (Ενακ) β'οτδιη ὉΪ68. διηοῃρ ὕμ6 ΑἸρ8. 1860---69. 
Ιῃοϊυάΐης ἴη0 Εἰτει Αδοδηῖ οὗ ἴδ δία τ Όσθογη, δηὰ ἔπ δἰἰδυρίϑ τ ]ῖοῖ 
Ργεοοάοὰ ἰἰ; πὶ Νοῖοβ οὐ αἸδοίδὶ Ῥμιδεμοῦθμα. ἢ ΜαρΒ, ἀρὰ 100 
11]υϑίγαιίοηδ. ὅνο. 2|4. 

----------- (ΒΆΚΡΕΑΙΟΚ) Ττδνοὶβ πὰ Αἀγθηΐαγεβ ἰῃ ΑἸδδα δὰ 
οὔ ἴδ6 Εἴγον Ὑυκοῦ, δαὰ Ὑ βιίθ ἴο ΟΥἾΟΣ Ῥασίβ οὗ ἴ6 Νοζιἢ Ρδοίβο. 
Ὑ1ὰ ΠΠυϑιγαοηβ. ὅνο. 16ς. 

ὙΠΒΕΒΕΟΒΟΕΒ (υυαμ) 1[1|6. ΒΥ βάλει, [ῸΒΡ ΒΙΒΗῸΡ ΟΥ̓ 
ὙΥΙΧΝΌΒΕΒΤΕΒ. οτγίγαιϊ (. Ῥοβῖ ϑνο. 102. θά. 

ὙΠΠΚΙΝΒΟΝΒ (Βθ15 7. 6.) ΜδηποΙΒ δηὰ Οὐυβίοσηβ οὗ (88 Αποίθην 
Ἐκγυνίίδηβ. ὙΜ1Ὲ δ00 ὙΥοοάουϊδ. 2 οὶβ. Ῥοβὲ ὅνο. 132. 

ὙΟΒΚΟΒΥΓΟΒΤΗ ΒΚ (ΟΠ ΕΙΕΤΟΡΗΞΕ, Ὠ.}).) ΑΥΘῺΒ δηὰ Αἰἰοα. Ζουτγίὰ 
Ἑαάϊεὶοπ. Ῥίδιθβ. Ῥοβὶ ϑνο. ὅδ, 

Ῥὶοἰοτίαὶ, Πεβοσίρεϊνο, δηὰ Ἡϊδίοχὶοαὶ Αδοουπὲ 
οἴ ατοθοο. δεῳ Σαϊέοη. ὙΥῚ 600 ΝΥ οοάσυῖδ. Βογδὶ ϑγο. 212. 

ΖΙΝΟΚΕΒ (Βεν. ἢ. Βααπαδμι)Ρθ8Ὲ ἩΙΐοΥ ἴῃ 186  εἱεὰ βίδίοβ. Ῥοβὲ 
8νο. 10ε. θώ, 

ΒΆΛΟΒΌΒΥ, ΕΥΑΝΒ, ΑΝῸ 00., ΒΙΧΝΥΞΗΒ, ὙΓΕΙΤΈΡΑΙΤΑΛΠΒ. 

--τὦὁ -----.........ὅστὯὉὍ-ὕ-ν“τὉ-.......-ὄ --...-............----ς- - 

-τ οὐ πρ.Ξ-.- -πξα “..... ἔπεα πεσε 
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